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Davet 

 

Değerli Bilim İnsanları, 

 

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ev sahipliğinde 

’10-12 Ekim 2019’ tarihinde ikincisi düzenlenecek olan ‘Endokrin Hastalıklar’ temalı 

Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresinin duyurusunu yapmaktan mutluluk duymaktayız. 

 

Endokrin sistem, metabolik aktiviteyi ve vücut sıvılarındaki kimyasalların konsantrasyonlarını 

ayarlayarak homeostazın korunmasını sağlayan, büyüme gelişme, cinsel olgunlaşma ve üreme 

ile ilgili olayları düzenler. Bu sistemin iyi çalışmaması sonucu anne karnından başlayarak tüm 

yaşamı etkileyebilecek önemli hastalıklar oluşur. 

 

Sağlıklı olmak ve yaşamak herkesin isteğidir. Sağlığı etkileyebilecek tüm koşulların 

multidisipliner yaklaşımla ele alınması önemlidir. Böyle bir yaklaşım, diyetisyenler başta 

olmak üzere besin ve beslenme konusunda çalışan tüm paydaşların işbirliğinde çözüm 

önerilerinin sunulmasını gerektirir. Bu hedefle düzenlenen panel ve oturumlarda konuyla ilgili 

tüm akademisyen, uygulayıcı ve öğrencilerin aktif katılımının kongremize değer katacağına 

inanıyoruz. 

 

Sizleri kongremizde görmekten onur duyacağız. 

 

Düzenleme Kurulu Adına 

Prof. Dr. Funda Pınar ÇAKIROĞLU 
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KONGRE BAŞKANI 

 

Prof.Dr. Funda Pınar ÇAKIROĞLU -  

Ankara Üniversitesi SBF Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı 

 

BİLİMSEL SEKRETERYA 

 

Doç.Dr. Alev KESER 

Dr. Esma ASİL 

Dr. Volkan YILMAZ 

 

 

DÜZENLEME KURULU 

 

Prof.Dr. Funda Pınar ÇAKIROĞLU 

Prof.Dr. Ayşe Özfer ÖZÇELİK 

Prof.Dr. Nurcan YABANCI AYHAN 

Doç.Dr. Aslı UÇAR 
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Uzm. Araş.Gör. Mahmut BODUR 

Uzm. Araş.Gör. Merve İLHAN 

 

BİLİMSEL KURUL 

 

Prof. Dr. Nilüfer Acar Tek 

Prof. Dr. Emine Akal Yıldız 
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Prof. Dr. Gamze Akbulut 

Doç. Dr. Onur Akın 

Prof. Dr. Nazan Aktaş 

Prof. Dr. Nevin Aktaş 
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Prof. Dr. Damla Gökşen 

PhD, RDN, CD. Nicola Guess 

Prof. Dr. Mehmet Gündüz 

Prof. Dr. Şükrü Hatun 
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Prof. Dr. Eda Köksal 

Prof. Dr. Gülden Köksal 

Prof. Dr. Zarife Kuloğlu 

Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol 

Doç. Dr. Özge Küçükerdönmez 

RD, CD. Clare Mclaughlin 

Prof. Dr. Seyit Mercanlıgil 

Doç. Dr. Reci Meseri 

Prof. Dr. Jorge Mota 

Doç. Dr. Emel Okulu 

PhD, RDN, CD. Elif Okut Aysin 

Doç.Dr. Yahya Özdoğan 

Prof. Dr. Emel Özer 

Prof. Dr. Ayşe Özfer Özçelik 

Uzm. Dr. Elif Özsu 

Prof. Dr. Gülden Pekcan 

Prof. Dr. Neslişah Rakıcıoğlu 

Prof. Dr. Merdane Saka 

Prof. Dr. Gülhan Samur 

RD, CD. Jennifer M.Schornack 

Prof. Dr. Ashraf T Soliman 

Doç. Dr. Meltem Soylu 

Prof. Dr. Metin Saip Sürücüoğlu 

Prof. Dr. Habibe Şahin 

Prof. Dr. Nevin Şanlıer 

Prof. Dr. Zeynep Şıklar 

Prof. Dr. İrem Tatlı Çankaya 

Prof. Dr. Muhittin Tayfur 

Prof. Dr. Birkan Soner Tur 
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Doç. Dr. Aslı Uçar 

Doç. Dr. Uğur Ünlütürk 

Pof. Dr. Nurcan Yabancı Ayhan 

Doç. Dr. Hülya Yardımcı 

Dr. Öğr. Gör. Emine Yassıbaş 

Doç. Dr. Gül Yeşiltepe Mutlu 

Doç. Dr. Hilal Yıldıran 

Prof. Dr. Sevinç Yücecan  

 

* Bilimsel Kurul, soyada göre alfabetik sıralanmıştır. 
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Tip 1 Diyabetin Tedavisine Diyetisyen Yaklaşımı 

 

Doç.Dr. Alev KESER 

Ankara Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

 

 Tip 1 diyabetin yönetiminde glisemik kontrolün sağlanması önemli bir gereklilik olup, 

bunun için yoğun insülin tedavisine ek olarak beslenme tedavisi, düzenli egzersiz yapmak ve 

kan glukoz düzeyinin kendi kendine izlenmesi kritik öneme sahiptir. Bu nedenle beslenme 

tedavisi, diyabet bakımının temel bileşenlerinden biridir. Diyabetli çocuk ve adolesanlarda 

beslenme tedavisinin temel amacı; sağlıklı büyümeyi sağlamak ve sürdürmek için yeterli 

miktarda enerji, dengeli miktarda besin ögesi alımını sağlamaktır. Buna ek olarak, optimal 

glisemik kontrolü ve ideal vücut ağırlığını elde etmek için yaşam boyu sürecek sağlıklı 

beslenme alışkanlıklarını geliştirmeyi teşvik etmektir. Ayrıca, diyabete bağlı gelişen akut ve 

kronik komplikasyonları önlemek veya geciktirmektir. Uluslararası Çocuk ve Adolesan 

Diyabet Derneği (ISPAD)’nin 2018 uzlaşı raporunda, tip 1 diyabetli çocuk ve adolesanların 

beslenme hedeflerine ulaşabilmeleri için günlük enerjilerinin %45-55’ini karbonhidratlardan, 

%30-35’ini yağlardan, %15-20’sini proteinden karşılanması gerektiği önerilmektedir. Çocuk 

ve adolesanların günlük enerji ve besin ögeleri gereksinimi yaşı, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, 

aktivite düzeyi ve metabolik durumuna göre değişiklik gösterdiği için öğün planı 

bireyselleştirilmelidir. Bununla birlikte beslenme önerileri; çocuk ve ailenin kültürel 

alışkanlıkları, bilişsel ve psikososyal durumları, yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları varsa 

diyabete eşlik eden hastalıkları ve fiziksel aktivite düzeyi göz önünde bulundurularak 

yapılmalıdır.  

Diyabetli çocuk ve adolesanların öğünlerinin planlanmasında kullanılan çeşitli yöntemler 

(değişim sistemi, sağlıklı tabak modeli, besin piramidi, bireyselleştirilmiş örnek menüler, 

karbonhidrat sayımı vb) vardır. Her yöntemin avantajları ve dezavantajları olduğu için biri 

diğerinden daha etkili ya da daha güvenli değildir. Bu nedenle, diyabetli çocuk ve adolesan 

için en uygun öğün planlama yaklaşımının seçiminde, diyabetlinin ve ailesinin beslenme 

alışkanlıkları, kişisel ve kültürel tercihleri, önerilen değişiklikleri yapabilme becerisi ve 
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öğrenme isteği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu faktörler dikkate alınmadan yapılan 

beslenme önerilerini genellikle diyabetli bireyler yerine getirememektedir. Çünkü diyabetli 

çocuk ve adolesanların mevcut alışkanlıklarını birdenbire değiştirmeleri ve yaşam boyu 

sürdürmeleri kolay olmamaktadır. Bu nedenle sağlık çalışanları standartlaştırılmış diyet 

listelerinden uzak durmalı, insülin tedavisinde olduğu gibi bireye özgü öğün planlama ve 

tedavi yaklaşımı belirleyebilmek için diyabetliyi pediatrik diyabet diyetisyenine 

yönlendirmelidirler.  

Diyabetli bireylerin beslenme tedavilerini ve eğitimlerini vermeden önce diyetisyenler, 

diyabet tedavisinde etkili hedefleri belirlemeli ve yaşam tarzı değişikliklerini sağlamaya 

yönelik gerekli stratejileri oluşturmalıdırlar. Bunun için ayrıntılı bir değerlendirme yapmalı, 

diyabetlinin yaşam tarzını temel alan bireyselleştirilmiş öğün planı oluşturmalı ve beslenme 

tedavisine uyumunu kolaylaştıracak önerilerde bulunmalıdırlar. Hatta ailesinin yanı sıra 

(varsa) aile büyüklerinin ve okul çevresinin de beslenme eğitimine katılmalarını 

sağlamalıdırlar.  

Postparandiyal glisemik yanıtı etkileyen ve insülin gereksinimini belirleyen temel makro 

besin ögesi karbonhidratlar olduğu için Uluslararası Çocuk ve Adölesan Diyabet Derneği 

(ISPAD) 2018 uzlaşı raporunda, özellikle çoklu enjeksiyon veya insulin pompası ile yoğun 

insülin tedavisi alan diyabetli bireylerin öğün planının, tanı anından itibaren karbonhidrat 

sayımı yöntemi ile yapılması önerilmektedir. Karbonhidrat sayımı, ana ve ara öğünlerde 

tüketilecek karbonhidrat miktarına göre insülin dozunda ayarlama yapmaya olanak sağlayan, 

kan glukoz kontrolünün sağlanmasında etkili olan ve diyabetli bireylerin besin tüketiminde 

daha fazla esneklik sunan bir öğün planlama yöntemidir.  

Karbonhidrat sayımının doğru bir şekilde yapılması, postprandiyal normogliseminin 

sağlanması ve gerekli insülin dozunun doğru bir şekilde belirlenmesi için önemlidir. Bu 

nedenle, tip 1 diyabetliler ve onların bakımından sorumlu kişiler, besinlerin karbonhidrat 

miktarını yaklaşık olarak tahmin etmeyi öğrenseler de bu bireylerin sürekli eğitime ihtiyaçları 

vardır. Yapılan yanlış uygulamalar ve yönlendirmeler diyabetlinin tedaviye uyumunu 

zorlaştırabilmektedir. Bu nedenle diyabetin yönetiminde tedavi hedefleri ekibinin diğer 

üyeleri ile paylaşılmalı, sağlık personeli ve diyabetli arasında ortak dil oluşturulmalıdır.   
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                          Çölyak Hastalığı Osteoporozun Patogenezinde Etkili midir? 

Prof. Dr. Aydan KANSU 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı 

Çölyak hastalığı, genetik olarak duyarlı bireylerde gluten alımı ile ortaya çıkan, ince 

bağırsağın kronik inflamasyonu ile karakterize otoimmün bir hastalıktır. Tüm dünya 

nufusunun % 1 kadarını etkilemektedir. Türkiye’de okul çocuklarında Çölyak hastalığı 

prevalansı  0.47% olarak raporlanmıştır. 

Çölyak hastalığı, çocukluk çağında klasik olarak kronik ishal, iştahsızlık, karında şişlik, karın 

ağrısı, kusma, kilo alamama ve malnütrisyon gibi belirti ve bulgulara yol açar. Sindirim 

sistemi belirtileri, büyük çocuklarda daha siliktir. Çölyak hastalığı, büyük çocuklarda ve 

ergenlik çağında anemi, pubertede gecikme, büyüme geriliği, boy kısalığı, karaciğer 

enzimlerinde yükselme, kemik mineral yoğunluğunda azalma gibi atipik belirtilerle tanı alır. 

Yine bu dönemde asemptomatik (sessiz) Çölyak hastalığı da görülmektedir. Sessiz Çölyak 

hastalığı tanısı, Çölyak hastalığı olan bireylerin birinci derecede akrabalarında ve Çölyak 

hastalığı ile birlikteliği bilinen tip1 diabet, otoimmün tiroidit gibi otoimmün hastalıklar ve 

Down sendromu, selektif Ig A eksikliği olan bireylerde tarama testi yapılarak koyulur. Halen 

tüm dünyada önemli oranda Çölyak hastasının tanı alamadığı, gözden kaçırıldığı ifade 

edilmektedir.  

Çölyak hastalığı tanısı, serolojik olarak doku transglutaminaz Ig A antikor düzeyinin yüksek 

bulunmasının ardından özofagogastroduodenoskopi ile alınan ince bağırsak biyopsisinin 

histopatolojik olarak değerlendirilmesine dayanır. 

Çölyak hastalığında ince bağırsaktaki inflamasyon, bağırsak mukozasında hasarlanmaya, 

düzleşmeye ve sonuçta emilimde bozulmaya yol açar; bağırsak mukozasında sindirim 

enzimlerinde azalma mikro besin öğelerinin emilimini olumsuz etkiler. 

Çölyak hastalığının kemik mineral yoğunluğunda düşüklük ve metabolik osteopatiye yol 

açtığı bilinmektedir. Çölyak hastalarında metabolik kemik hastalığının spektrumunda kemik 

ağrısı, raşitizm/osteomalazi, osteopeni, osteoporoz ve patolojik kırıklar yer alır. Hem 

semptomatik hem de asemptomatik Çölyak hastalarında tanı sırasında kemik mineral 

yoğunluğunda düşüklük görülebilmektedir. Ancak kemik mineral yoğunluğundaki 

bozukluklar en sık olarak büyüme geriliği ve ciddi malabsorbsiyonu olan ve tanı alması 
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gecikmiş hastalarda görülür. Gelişmekte olan ülkelerde daha fazla olmak üzere raşitizm de 

görülebilmektedir. Çocukluk çağında Çölyak hastalığının tekrarlayan kemik kırıkları ile klinik 

prezantasyonu nadirdir. 

Pekçok mekanizma, Çölyak hastalığında kemik metabolizmasında bozulmaya yol açar. 

Kemik dokusunda görülen bu değişikliklerin temel nedeni, kalsiyum emiliminin en aktif 

olarak gerçekleştiği proksimal ince bağırsakta villus kaybı sonucunda kalsiyum ve D vitamini 

emiliminin bozulması ve sekonder hiperparatiroidi gelişmesidir. Sekonder hiperparatiroidi, 

osteoklast aracılı kemik rezorbsiyonunu uyararak kemik mikroyapısında bozulmaya neden 

olur. Ayrıca bağırsaktaki kronik inflamasyon, proinflamatuvar ve inhibitör sitokinlerin 

salgılanmasındaki dengeyi bozar. Tümör nekrosis faktör α,  interlökin 1 ve 6 gibi 

proinflamatuvar sitokinler, osteoklastlar üzerinde uyarıcı etkiye neden olur.  

Çocuklar, büyümeleri sırasında kemik kütlesini kazanırlar. Çocukluk çağında kemik 

gelişimindeki bozulma, çocuğun erişkin olarak boy kazanımını da olumsuz etkiler. Tedavi 

edilmeyen Çölyak hastalarında iskelet bozuklukları, kemik kütlesinde ve kemik mineral 

yoğunluğunda azalma, kemiğin kırılganlığında artma ve kemik kırık sıklığında artma görülür.  

Çölyak hastalığı tanısı sırasında kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilmesi; beraberinde 

kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz ve parathormon değerlerinin görülmesi, D vitamini 

düzeyinin bakılması önerilmektedir. Çocukluk çağında Çölyak hastalığının erken tanısı ve 

tedavisi, osteopeni gelişiminin önlenmesini sağlar. 

Tekrarlayan kırıkları olan çocuklarda, primer kemik hastalıklarının yanı sıra Çölyak hastalığı 

başta olmak üzere sekonder nedenler de ayırıcı tanıda ele alınmalıdır. 

Glutensiz diyet (tahıllardan buğday, arpa ve çavdarın tüketilmediği diyet)  ile tedaviye 

başlanan hastalarda aylar içinde bağırsaktaki atrofi iyileşir ve böylece kalsiyum ve diğer 

minerallerin emilimi de daha etkin duruma gelir. Glutensiz diyetin başlanmasıyla, genellikle 

bir yılın sonunda kemik mineral yoğunluğunda iyileşme gözlenir; ancak tamamıyla düzelme 

için daha uzun bir süre gereklidir.  Çocukluk ve ergenlik dönemi kemik mineral 

yoğunluğunun kazanılması açısından son derece önemlidir, bu nedenle hastanın glutensiz 

diyete uyumu sağlanmalıdır.  Eksikliğinde tedaviye D vitamini eklenmeli, diyetle yeterli 

kalsiyum ve D vitamini alınması sağlanmalıdır.  
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Glutensiz diyete yaşam boyu uyulmalıdır. Hastalar, glutensiz diyete uyum, makro ve 

mikrobesin öğelerinin yeterli olarak tüketilmesi açısından ve büyüme ve beslenme durumları 

açısından izlenmelidirler.  
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                   METABOLİK CERRAHİDE BESLENME YETERSİZLİKLERİ 

Dr. Dyt. Aygün KUYUMCU 

 

Aygün Kuyumcu Beslenme Danışmanlığı 

 

Dünyada ve ülkemizde obezite ve buna paralel olarak artan Tip II Diabetes 

Mellitus(Tip II DM) prevalansının artışı yeni tedavi yöntemleri geliştirme ihtiyacını da 

beraberinde getirmektedir (1). Obezite tedavisinde uygulanan cerrahi yöntemler, tıbbi 

beslenme tedavisi ve davranış değişikliği ve/veya farmakolojik tedaviye göre daha kısa sürede 

ve daha belirgin beden ağırlığı kayıpları sağlaması nedeniyle tüm dünyada giderek daha sık 

uygulanmaktadır (2). Uluslararası Obezite Cerrahisi ve Metabolik hastalıklar 

Federasyonu’nun raporuna göre 2014 yılında dünyada 580.000 metabolik cerrahi operasyonu 

yapılmıştır (3). Amerikan Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Derneği Amerika’da 2013 yılında 

179.000 ve 2015 yılında 196.000 metabolik prosedürün gerçekleştirildiğini bildirmiştir (4).  

 Bariatrik ve metabolik cerrahi olarak adlandırılan mide bandı (AGB), sleeve 

gastrektomi (SG), roux-en-Y gastrik bypass (RYGB), biliopankreatik diversiyon ve düedonal 

switch(BPDDS) yöntemleri ile gerçekleştirilen gastrointestinal operasyonlar, vücut ağırlığı 

kaybı sağlamalarının yanı sıra glisemik kontrolün iyileşmesi ve kardiyovasküler risk 

faktörlerinin azalmasında etkili olmaktadır (5).  

 Metabolik cerrahi sonrası Tip II DM’lu hastalarda beden ağırlığındaki azalma aylar 

içinde gerçekleşirken, glisemik kontrol haftalar hatta günler içinde gerçekleşmektedir. Bu 

sonuçlar, kan glikoz seviyelerindeki iyileşmelerde beden ağırlığındaki azalmanın yanı sıra 

gastrointestinal salgıların da fizyolojik etkilerinin olduğunu göstermektedir.   Metabolik 

cerrahi uygulanmasa da günlük enerji alımının kısıtlanması karaciğer yağlanmasını azaltarak 

hepatik insülin sensitivitesini ve klirensini artırmaktadır. Kısa dönemde insülin sensitivitesi ve 

beta hücre fonksiyonlarındaki iyileşme çok düşük enerjili diyet uygulamaları ve RYGP’da 

benzer seviyelerde olmaktadır. Metabolik cerrahi sonrası, çok düşük enerjili diyetlere göre 

oluşan fizyolojik ve metabolik farklar: 

 RYGB sonrası artan safra asitleri GLP-1 sekresyonunu uyarır. GLP-1 postprandial 

insülin sekresyonunu uyarır ve glukagon salınımını baskılar. Inkretin grubu bu 

hormonun diğer bir etkisi de gastrik boşalmayı yavaşlatması ve tokluk hissini 

artırmasıdır.  

 İnce barsağın distaline yiyecek girişinin hızlanması ve sindirilmemiş besinlerin lümen 

içinde bulunması nedeniyle hormonal yanıtlar değişir. 
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 İnce barsakta oluşan distansiyon iştahı baskılar. 

 Peptid YY salınımı  anoreksijenik etki yapar 

 Ghrelin düzeylerinin azalması ile iştah azalır. Ancak zaman içinde operasyon öncesi 

seviyelere yeniden ulaşır. 

 Obez bireylerde leptin direnci gelişebilir ve leptin düzeyleri artar. Günlük enerji alımı 

kısıtlandığında leptin sensitivitesi artarken metabolik cerrahinin bu yönde bir etkisi 

olmamaktadır (6-11).  

Uygulanan cerrahi yöntemler arasında yer alan gastrik band (AGB) diğer girişimsel 

yöntemlerden farklı olarak GLP-1 üzerinde etkili değildir. Ayrıca adipokinler ve inflamasyon 

üzerine etkileri de diğer prosedürler kadar belirgin olmamaktadır. Bu nedenle AGB metabolik 

cerrahi olarak kabul edilmemektedir (12).  

 Metabolik cerrahi sonrası mide hacminin küçülmesi ve oluşan metabolik etkiler 

nedeniyle besin alımının azalması ve emilim alanının kısaltılması makro ve mikro besin 

öğelerinde yetersizliklere neden olmaktadır. Sık ve uzun süreli yetersizlik komplikasyonları 

SG ile karşılaştırıldığında RYGB ve BPDDS yöntemlerinde daha sık görülmektedir.  RYGP 

sonrası görülen protein enerji malnütrisyonunun en temel nedeni, alınması gereken günlük 80-

100 gram proteinin sağlanamaması ve bypass yapılan alanın çok uzun olmasıdır (13). Mikro 

besin öğesi yetersizlikleri multivitamin-mineral takviyeleri ile engellenecek şekilde tedaviler 

ayarlansa da demir, çinko, magnezyum, kalsiyum, B12 ve folat yetersizlikleri 

gelişebilmektedir. Metabolik cerrahi uygulanan diyabetik hastaların Postoperatif dönemde 

karşılaştıkları önemli problemlerden biri de hipoglisemidir (14). Operasyon sonrası uygun 

sürede ve sıklıkta yapılacak tıbbi beslenme tedavisi ve beslenme eğitimi glikoz homeostazının 

sürdürülmesi, sağlık hedeflerine ulaşılması ve beden apırlığının korunması için önemlidir.  

Bariatrik cerrahi sonrası beslenme tedavisi, yapılan ameliyat türüne göre değişmekle 

birlikte tedavinin temel 2 hedefi vardır. Bunlar: 

 Cerrahi travma sonrası, doku iyileşmesi ve yağsız doku kaybının minimum düzeyde 

olabilmesi için yeterli enerji ve besin öğesi gereksinimlerinin karşılanması. 

 Seçilen besinlerin; erken doygunluk sağlayacak, reflü ve dumping sendromu 

oluşturmayacak ve engelleyecek, ağırlık kaybı sağlayacak özellikte olmasıdır. Ve 

besinlerin doku ve kıvamları ile öğün saatlerinin,  kaybedilen ağırlığın geri kazanımını 

engelleyecek şekilde ayarlanmasıdır (15). 
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Hastalara uygulanacak beslenme tedavisinde, seçilecek besin çeşitleri ve miktarları yapılan 

operasyon türü ve hastanın var olan hastalıklarına göre değişmekle birlikte tüm hastalar için 

temel 3 kural geçerlidir. Bunlar:  

 Öğünlerde katı ve sıvı besinleri bir arada tüketmemek,  

 Katı bir öğün tükettikten sonra 20-30 dakika herhangi bir şey yemeden ve içmeden 

beklemek. Yudum yudum sıvı tükettikten 5 ila 10 dakika sonra katı herhangi bir besin 

tüketmek.  

 Bir günde yavaş yavaş – yudum yudum 1 ve zaman ilerledikçe 1.5 litre su içmek (15).  

 

BESLENME İLKELERİ 

Protein Gereksinimi: 

Günlük protein gereksinimi 60-80 gram aralığında, ortalama 70 g/gün veya 1-1,5 

g/kg(ideal vücut ağırlığı) olarak hesaplanır. İdeal vücut ağırlığı başına 1,5 g protein, herhangi 

bir komplikasyon gelişmemiş hastada metabolik gereksinimlerin üzerinde olmaktadır. Hacim 

sınırlaması olduğu için diğer besin öğelerinin alımı yetersiz kalmaktadır. Biliopankreatik 

diversiyon/düedonal switch (BPD/DS) uygulanan hastalarda protein, bu hesaptan %30 daha 

fazla verilmelidir. Günlük 90 gram proteinin altına düşmemek gerekir. Tüm ameliyat 

türlerinde ilk 1-2 ay ve malabsorptif yöntemler uygulanan hastalarda ilk 4-6 ay ve daha uzun 

süreler hastaların protein gereksinimlerini karşılayabilmek için modüler proteinlere 

gereksinim duyulur.  Ürün seçiminde en önemli parametre aminoasit bileşimi olmakla birlikte 

ürünün kullanım kolaylığı, tat, doku, sıvılar içinde eriyebilme özellikleri de hastaların 

rahatlıkla tüketebilmeleri açısından önemlidir. Protein kaynağını belirlerken proteinin türünü 

ve hangi besinden elde edildiğini bilmek gerekmektedir (15).  

 

BESLENME PROGRAMININ GENEL ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA SÜRELERİ 

Clear Diyet  

Gastrointestinal yolda herhangi bir sindirim süreci gerektirmeyen besinler içerir. 

Verilen besinlerin tümü vücut ısısına yakın ve sıvı olmalıdır. Bu aşamada tüketilen besinler 

hastaya, sıvı, elektrolitler ve az miktarda enerji sağlar. Amaç operasyon sonrası barsak 

hareketlerinin başlamasıdır (16). Clear diyet operasyon sonrası hastanın oral alımı açıldıktan 

sonra ilk 24-48 saat içinde uygulanır. Hastanın öğünü tüketme süresi 15 dakika ve bu süre 

zarfında tüketeceği hacim 30 ml olmalıdır.  Bu dönemde tercih edilebilecek besinler, su, toz 
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protein destekleri, narenciye grubu dışında taze sıkılmış meyve suyu, gaz yapmayacak sebze 

suyu, %100 meyve suyu, tanesiz ve şekersiz komposto suyu ve et suyudur.   

 

Sıvı Diyet  

Operasyon sonrası bu dönemde, gastrointestinal yolda minimum uyarı oluşturan 

besinler tercih edilmelidir. Verilen besinlerin tümü vücut ısısına yakın ve sıvı olmalıdır. Amaç 

sindirimi kolay protein ve karbonhidrat kaynakları sağlamaktır. İlk 24-48 saati takip eden 10 – 

14 gün uygulanır. Hastanın bir öğünü 60 ila 90 dakika sürmeli ve toplam 120 ml olmalıdır. 

Clear diyete ek olarak enteral formüller, yağsız süt, yağsız yoğurt, ayran, az yağlı peynirler, 

beyaz un, pirinç, şehriye kullanılarak uygun yöntemlerle pişirilmiş ve blenderden geçirilmiş 

çorbalar ile modüler proteinler sıvı diyet döneminde tüketilebilir (15).  

Hastanın enerji ve protein gereksinimi hesaplanarak ve tüketebildiği modüler protein 

belirlenerek hangi öğünün kaç kere tekrarlanacağına karar verilir. Önerilen günlük besin öğesi 

miktarları(RDA) ile karşılaştırıldığında, bu menü ile yetişkin bir bireyin günlük enerji 

gereksinimi %20, makrobesin öğeleri  %16 ila 26 ve mikrobesin öğeleri % 10 ila 70 oranında 

karşılanabilmektedir. Bu aşamada hastaların, ameliyatın türüne göre doz ayarlanarak ek 

vitamin ve mineral almaya ihtiyaçları vardır.  

 

Püre Diyet  

Gereksinimleri karşılayacak sağlıklı besinlerin sıvı ve/veya yarı akışkan bir halde 

hazırlandığı aşamadır. Verilen besinlerin tümü vücut ısısına yakın olmalıdır. Bu aşamada 

amaç, protein, lif ve diğer besin öğesi gereksinimlerinin bir bölümünü doğal besinlerle 

karşılamaya başlamaktır. Sıvı diyetten sonra 10 ila 14 gün süreyle uygulanır. Bu sürenin 

sonunda katı besinlere geçilir. Katı besin tolere edemeyen hastalarda süre 30-60 güne kadar 

uzatılabilir. Hastanın bir öğünü 60 ila 90 dakika sürmeli ve toplam 120 ml olmalıdır. Clear 

diyet ve sıvı diyete ek olarak yumurta, kırmızı et, tavuk, balık (kıyma şeklinde), tam buğday, 

çavdar, yulaf unları ile gastrointestinal yolda gaz ve distansiyon şikayetlerine neden 

olmayacak sebzeler tüketilebilir. Çoğu hastada bu dönemde de protein ihtiyacı besinlerle tam 

karşılanamamaktadır. Protein destekleri,  sıvılar içinde bu dönemde de kullanılmaya devam 

edilmelidir (15). 

Hastanın enerji ve protein gereksinimi hesaplanarak ve tüketebildiği modüler protein 

belirlenerek hangi öğünün kaç kere tekrarlanacağına karar verilir. Önerilen günlük besin öğesi 

miktarları(RDA) ile karşılaştırıldığında, bu menü ile yetişkin bir bireyin günlük enerji 
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gereksinimi %40, makrobesin öğeleri  %25-50 ve mikrobesin öğeleri % 20 ila 80 oranında 

karşılanabilmektedir. Bu aşamada da hastaların, ameliyatın türüne göre doz ayarlanarak ek 

vitamin ve mineral almaya ihtiyaçları vardır.  

 

Devam Programı – Katı Diyet 

Gereksinimleri karşılayacak sağlıklı besinlerin katı veya yarı akışkan bir halde 

hazırlandığı aşamadır. Amaç, protein ve diğer besin öğesi gereksinimlerini doğal besinlerle, 

gerektiğinde blenderden geçirerek karşılamaktır. Katı ve sıvı besinlerin bir arada 

tüketilmemesi kuralına bu aşamada çok dikkat etmek gerekir. Rehberde, “hastanın bir öğünü 

60 ila 90 dakika sürmeli ve toplam 120 ml olmalıdır” önerisi bulunmakla birlikte hastalar 60-

90 boyunca besin tüketmeye alıştıklarında ameliyattan 2-3 yıl sonra bu beslenme yöntemi geri 

kilo kazanımına neden olabileceği için gereksinimlerin karşılanabildiği hastalarda öğün 

süreleri daha kısa tutulabilir. Yumurta, kırmızı et, tavuk, balık (kırmızı et ve tavuk kıyma , 

balık küçük parçalar halinde), tam buğday, çavdar, yulaf unları, gastrointestinal yolda gaz ve 

distansiyon şikayetlerine neden olmayacak sebzeler tercih edilebilecek doğru besinlerdir. Bu 

dönemde mutlaka hastadan besin tüketim kayıtları alınarak tükettiği proteinin yeterliliği 

değerlendirildikten sonra ek protein kullanımına karar vermek gerekir (15).  

Hastanın enerji ve protein gereksinimi hesaplanarak hangi öğünün kaç kere 

tekrarlayacağına karar verilir. Önerilen günlük besin öğesi miktarları(RDA) ile 

karşılaştırıldığında, bu menü ile yetişkin bir bireyin günlük enerji gereksinimi %45, 

makrobesin öğeleri  %25-75 ve mikrobesin öğeleri % 40 ila 90 oranında karşılanabilmektedir. 

Bu aşamada da hastaların, ameliyatın türüne göre doz ayarlanarak ek vitamin ve mineral 

almaya ihtiyaçları vardır. Bir günde beslenmeye ek olarak alınması gereken makro ve 

mikrobesin öğesi miktarları Tablo 1’te verilmiştir.  

 

Tablo 1. Bariatrik Cerrahi Sonrası Bir Günde Ek Alınması Önerilen Mikrobesin Öğesi 

Miktarları(15)  

Besin öğesi  DRI (E/K) Max LSG RYGB BPD/DS 

B1 1.4 mg/gün 

1.1 mg/gün 

>50 mg/gün En az 12 mg/gün 

Risk grubunda 50-100 mg/gün 

B12  2.4 µg/gün - 350 – 500 µg/gün oral 

1000 µg/ay IM 
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Folat  400 µg/gün 1000 µg/gün 400-800 µg/gün oral 

800 – 1000 µg/gün gebelik düşünen 

Kalsiyum  1000mg/gün 

1200 mg/gün 

2000-3000 

mg/gün 

1200 1500 mg/gün 1800-2400 

mg/gün 

A vit  900 µg/gün 

700 µg/gün 

3000µg/gün 1500 – 3000 µg/gün 3000 µg/gün 

E vit  15 mg/gün 1000 mg/gün 15 mg/gün  

K vit  90 µg/gün 

120 µg/gün 

- 90 - 120 µg/gün 300 µg/gün 

D vit  600 IU/gün 

(15µg/gün) 

4000 IU/gün En az 3000 IU/gün 

25-OH vit D > 30 ng/ml olması için 

Demir  8 mg/gün 

8 mg/gün 

18 mg/gün 

45 mg/gün En az 18 mg multivitamin içinde 

Anemi  45-60 mg/gün 

Çinko  11 mg/gün 

8 mg/gün 

40 mg/gün 8-11 

mg/gün 

16-22 

mg/gün 

 

Bakır  900 µg/gün 10000 μg/gün 1 mg/gün 1-2 mg/gün 2 mg/gün 

DRI: Günlük alınması önerilen miktarlar 

LSG: Laparoskopik sleeve gastrektomi 

BPD/DS: Biliopankreatik diversiyon/düedonal switch 

 

Temel olarak öneriler Tablo1’te verilen şekilde belirtilmekle birlikte rehberlerde en 

son yenileme 2016 yılında ASMBS beslenme komitesinde yer alan beş diyetisyen tarafından 

mikro besin öğelerinin günlük önerilen miktarlarında yapılmış ve yayınlanmıştır. B1 vitamini 

en az 12 mg önerilirken, B kompleks vitaminleri içeren bir tablet içinde 50 mg dozun günde 1 

veya 2 kere alımın önerilebileceği belirtilmiştir. D vitamini için en az 3000 IU önerilirken bu 

doz önerilen rakam olarak verilmiştir. Demir gereksinimi SG, RYGB ve BPD/DS uygulanan 

hastalarda 45-60 mg elementel demir/gün olarak önerilmiştir (17).  

 

Multivitamin-Mineral Tabletlerin Özellikleri: 

 Uygun multivitamin-mineral tablet; bir günde alınması gereken toplam vitamin ve 

mineral sayısının 2/3’ünü,  ve RDA’nın %100’ünü içermelidir.  

 Çiğnenebilir veya sıvı formlarla başlanmalı 
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 Tolere edebildiği zaman tablet ve kapsüle geçilmeli 

 Enterik koruması olan formüller kullanılmamalı 

 Bir tablet en az 18 mg demir ve 400 μg folik asit içermeli 

 Selenyum ve çinko içermeli 

 Çocuklar için planlanmış formüller alınmamalıdır. 

Multivitamin-mineral tabletlerin besin ile yakın zamanda alındığında gastrointestinal sistemde 

daha iyi tolere edilebildiği hastaya hatırlatılmalıdır. Operasyon türüne göre günde birkaç doz 

olarak alınabilir. Demir ve kalsiyumun yüksek oranda aynı tablet içinde bulunmamasına 

dikkat edilmelidir. Kalsiyum tableti içindeki form kalsiyum karbonat ise öğünle birlikte 

alınması daha uygunken,   kalsiyum sitrat ise alım zamanı önemli olmamaktadır (15).  

 

Yağda Çözünen Vitaminler 

Operasyondan 2-3 hafta sonra başlanır. Yetersizlik hikâyesi varsa veya yeni gelişirse 

bütün prosedürlerde yüksek dozla takip gerekir. Suda çözünür preparatlar piyasada mevcuttur. 

A vitamini için doz retinol üzerinden hesaplanmalıdır. Birçok formülde toplam A vitamini 

içinde beta karoten oranı çok yüksek düzeyde bulunabilir. Kalsiyum ve multivitamin-mineral 

tabletlerin toplamında önerilen dozun üzerinde D vitamini bulunabilir. Bu nedenle hastaya 

verilen toplam doza dikkat etmek gerekir. Antikoagülan alan hastalarda K vitamini dikkatle 

uygulanmalıdır (15).  

 

B Kompleks Vitaminler 

Hastane çıkışından 1 gün sonra başlanabilir. Bilinen toksisite riski yoktur. 

Multivitamin-mineral formüller içinde bulunan toplam folik asit 1000 mg’ı geçerse B12 

yetersizliğini maskeleyebilir (15).  

 

Tiamin 

Operasyon sonrası tiamin yetersizliği riski, aşırı miktarda ve hızlı kilo kaybeden, 

malnütrisyon gelişen, aşırı alkol kullanan, akut dönemde çok şiddetli kusması olan, hiç takip 

edilmeyen, gastrointestinal semptomlar gelişen, frusemid kullanan ve erkeklerle 

karşılaştırıldığında kadın hastalarda daha yüksektir. Operasyon sonrası yetersizlik prevalansı 

ameliyat türü ve operasyon sonrası geçen zaman dilimine göre %1 ila 49 arasında 

değişmektedir.  Yetersizlik bulgu ve belirtileri ile risk faktörleri varlığında ilk 6 ayda tiamin 

bakılmalı ve sonra her 3-6 ayda kontrol edilmelidir (17).  
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B12 Vitamini 

B12 vitamini besinlerin yapısında proteinlere bağlı olarak bulunur ve gastrik asit 

salınımı ile serbestleşir. Mide hacmindeki azalma vitaminin protein yapılardan ayrılmasını 

azaltır. B12 vitaminin emilebilmesi için gastrik parietal hücrelerden salınan glikoprotein 

yapıdaki intrinsik faktöre bağlanması gerekir. Mide kapasitesinin küçültüldüğü tüm bariatrik 

yöntemlerde bu bağlanma azalır. İntrinsik faktöre bağlanan kobalamin molekülleri terminal 

ileumdan emilir.  Sleeve gastrektomi, RYGB, ve BPD/DS yapılan hastalarda rutin takip 

önerilmektedir. Nitröz oksit, neomisin, metformin, kolşisin, proton pompası inhibitörleri 

kullanan, damar tıkanıklığı ve felç geçiren ve farmakolojik tedavi alan hastalarda takip, ilk bir 

yılda her 3 ayda bir olmalı ve sonrasında yılda bir olarak devam etmelidir. Yetersizliği 

tanımlamada serum B12 düzeyleri ile birlikte özellikle operasyon öncesi nöropati veya 

yetersizlik öyküsü olan hastalarda metil malonik asit(MMA) ve/veya homosistein 

değerlendirilmelidir. Yetersizlik prevalansı RYGB’de  2-5 yılda %20’den az, SG’de %4-

20’dir.  Yetersizlik, besin intoleransı, protein ve B12’den zengin besin tüketiminin 

yetersizliğine bağlı olarak da gelişebilir (17). 

 

Demir 

Bariatrik cerrahi sonrası demir yetersizliğinin nedenleri; Mide hacminin 

küçültülmesiyle asit salınımının azalmasına bağlı olarak, alınan demir +3 değerlikli formuna 

yeterli düzeyde indirgenemez ve dolayısıyla absorbsiyon azalır. Demirin temel emilim 

bölgeleri düedonum ve üst jejenum bölgesi olduğu için malabsorptif yöntemler uygulanan 

hastalarda emilim yüzeyi daralmıştır. Bu hastaların öğünde tükettikleri et miktarları ve 

dolayısıyla diyetten gelen hem demir miktarı azalır. Demir tabletleri süt ürünleri veya 

kalsiyum tabletleriyle eş zamanlı alındığında emilen oran %50-60 azalmaktadır. Tüm 

hastalarda demir, operasyon sonrası ilk 3 ay ve takip eden 3-6. Ay periodlarında ilk bir yıl 

değerlendirilmeli ve takiplere yıllık devam edilmelidir. Değerlendirmede, klinik belirti ve 

bulgularla birlikte kan sayımı, total demir bağlama kapasitesi ve ferritin birlikte 

değerlendirilmelidir.   Operasyon sonrası 3. aydan 10. Yıla kadar takip edilen mide bandı 

takılan hastalarda %14, tüp midede %18’den az, RYGP’da %20-55, BPD’da %13-62 ve DS 

uygulanan hastalarda %8-50 oranlarında yetersizlik geliştiği saptanmıştır. Bütün ameliyat 

türlerinde rutin suplementasyon yapılsa da operasyon sonrası demir yetersizliği 

gelişebilmektedir (17) 
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D Vitamini ve Kalsiyum 

Tüm hastalarda düzeylerinin izlenmesi önerilir. Operasyon sonrası yetersizlik %100’e 

kadar çıkabilmektedir. Analizlerde 25-OH vitamin D bakılması önerilir. Parathormon artışı ve 

kemik resorpsiyon markerlerinde artış olması da bilgi verir (17).  

 

A, E ve K Vitaminleri 

İlk 1 yılda A vitamini düzeyleri değerlendirilmelidir. Özellikle BPD/DS’de yetersizlik 

belirtileri görülmese de mutlaka retinol düzeylerine bakılmalıdır. RYGB ve BPD/DS’de 

protein enerji malnütrisyonu varsa A vitamini de mutlaka değerlendirilmelidir. RYGB ve 

BPD/DS’de ilk 4 yıl içinde yetersizlik %70’e çıkmaktadır. E ve K vitamin yetersizlikleri sık 

değildir. A vitamini yetersizliğinin belirlenmesinde retinol bağlayıcı protein ve plazma retinol 

değerlendirilir (17). 

 

Çinko 

Serum ve plazmada çinko konsantrasyonlarının analizi en uygun parametrelerdir. 

RYGB ve BPD/DS’ da yetersizlik yılda 1 kere değerlendirilmelidir. Demir yetersizliği 

anemisi belirtileri olup anemi sonuçları negatif çıkan hastalarda çinko analiz edilmelidir.  

Operasyon sonrası yetersizlik prevalansı BPD/DS’da  %70, tüp midede %19, RYGP’da  

%40’tır. Özellikle düedonum ve proksimal jejenum bypass edilirse, supleman alınsa bile 

yetersizlik oluşması mümkündür (17).  

 

Bakır 

Yetersizlik belirti ve bulguları gelişmese bile BPD/DS ve RYGB’de yılda en az 1 kere 

değerlendirilmelidir.  Yetersizliğin belirlenmesinde serum bakır ile seruloplazminin birlikte 

bakılması önerilir. Operasyon sonrası yetersizlik prevalansı BPD/DS’de %90 ve  RYGB’da 

%10-20’dir (17). 

 

Bariatrik Cerrahi Sonrası Hastalarda Yetersizlik Gelişmesinin Temel Nedenleri; 

 Gastrik kapasitenin sınırlanması 

 Enerji alımında azalma 

 Vitamin, mineral ve eser element alımında azalma 

 Midede hidroklorik asit üretiminin azalması 
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 Mide ve ince barsağın belirli bir bölümünden besin geçişinin engellenmesi sonucu 

besinin temas ettiği emilim yüzeyinin azalması 

 Besin emilimi için gerekli sindirim enzimleri ve intrinsik faktör miktarının azalması 

 Besin intoleransı  

 Koku hassasiyeti, mide bulantısı, sindirim güçlüğü gibi operasyona bağlı gelişen yan 

etkiler nedeniyle temel besin gruplarını hastanın hayatından çıkarmasıdır (18).   

Operasyon sonrası dönemde vitamin ve mineral yetersizliklerinin yanı sıra hastaların 

operasyon öncesinde olduğu gibi, antropometrik ölçümler, genel biyokimyasal parametreler, 

besin tüketimi ve genel şikâyetleri açısından da değerlendirilmeleri gerekir.  

Bariatrik cerrahi yoluyla obezite tedavisinde hasta takibinin amaçlarından biri de 

kaybedilen ağırlığın yeniden kazanımını engellemek için önlemler almaktır. Yapılan bir 

çalışmada, operasyon öncesi sahip olunan vücut ağırlığının %15-30’unu kaybetmek, ideal 

ağırlığa ulaştıktan sonra hemen kilo almaya başlamak ve operasyon sonrası erken dönemde 

kilo alarak buna hiç tepki vermemek, verilen kiloların geri alınacağını gösteren erken belirtiler 

olarak tespit edilmiştir. Bariatrik cerrahi ile obezite tedavisinin başarı kriterlerinin 

değerlendirildiği bir çalışmada, BKİ’nin 35’in üzerinde kalması, hastanın ideal ağılığa 

ulaştıktan sonra yeniden kilo aldığı durumlar da dahil edilerek ağırlığının %20 ila 30’dan daha 

azını kaybetmesi ve vücut ağırlığı fazlasının %50 ila 75’inden daha azını kaybetmiş olması 

başarısız bir sonuç olarak kabul edilmiştir(19). Hedeflenen sağlık kriterleri ve beden ağırlığı 

kayıplarına ulaşmak ve devamlılığını sağlamak için hastaların operasyon sonrası dönemde 

düzenli takip edilmeleri önemlidir.  
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                                                 Prof. Dr. Birkan SONEL TUR 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

 

Osteoporoz kemik kütlesinde azalma ve kemik yapısının zayıflaması sonucunda, kemik 

kırılganlığında artışla kendini gösteren bir iskelet hastalığıdır. 

İskeletin temel fonksiyonu, vücudun maruz kaldığı yer çekimi kuvvetleri ve kas kasılmalarına 

karşı koyarak organizmayı korumaktır. Kemik doku,  fiziksel aktivite, mekanik titreşim gibi 

çeşitli uyaranlara yanıt veren ve uyum sağlayan, yapım ve yıkıma uğrayan dinamik bir yapıdır 

(1). Kemiğe yüklenme,  bu yapıda adaptif değişikliklere neden olur. Mekanik yüklenmeye 

bağlı olarak osteosit apoptozisinin azalması ve osteoblast farklılaşmasının uyarılması 

sonucunda kemik matriksi korunmakta veya gelişmektedir (1).  

Kemik kitlesini korumak ve geliştirmek için tüm yaşlarda fiziksel aktivite gereklidir. 

Osteopenik ya da osteoporotik hastada tutukluk, postür problemleri, kemik ve /veya kas 

güçsüzlüğü, düşmeler, kırıklar ve ağrı gibi sorunlar bulunabilir.  Bu sorunlarda da fiziksel 

aktivite ve egzersizin önemli bir yeri bulunmaktadır. Osteoporozlu hastalarda fiziksel aktivite 

ve egzersizin amaçları tutukluğu azaltmak, duruşu iyileştirmek, kas / kemik gücünü arttırmak, 

düşme riskini azaltmak, dengeyi iyileştirmek, ağrıyı azaltmak veya kontrol altına almak, 

fiziksel uygunluğu artırmak ve zihinsel sağlığı iyileştirmektir.  

Osteoporoz egzersizleri yüksek etkili egzersizler, kas kuvvetlendirme, postür, germe ve denge 

egzersizleri olarak sıralanabilir. Kemik mineral yoğunluğunu arttırmak ve osteoporotik kırık 

riskini azaltmak için direnç egzersizleri, aerobik egzersizler ve yüksek etkili egzersizler en sık 

kullanılan egzersiz türleridir (2).  

Yüksek güçlü egzersizler, zıplama ve step egzersizlerini içerir.  Yüksek etkili egzersizlerin 

kemik kitlesi artışı üzerine en belirgin etkiyi gösterdiği düşünülmektedir. Ancak eklem 

sorunları ve düşme riski olabileceğinden genellikle bu egzersiz programına premenopozal 

dönemde başlanması önerilir.  

Direnç egzersizi osteopenik/osteoporotik kadınların omurga ve kalça KMY düzeyini 

korumalarına ya da geliştirmelerini sağlar (3).  
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Aerobik egzersizler ile ilgili farklı görüşler bulunmaktadır. Sadece düşük şiddette yürüyüş 

içeren aerobik egzersiz programının postmenopozal kadınlarda KMY gelişimine katkı 

sağlamadığı (4); haftada 3-4 kez hızlı yürüyüşün veya aerobik/dans aktivitelerinin maksimal 

kalp atımının %60-80’i ile 45-60 dk süreyle yapılmaları önerilmektedir. Sedanter erkek ve 

postmenopozal kadınlarda bir yıl boyunca sert adımlarla yürüme ve atlama içeren egzersizleri 

değerlendiren bir çalışmada, femur boynu ve trokanterde KMY’de anlamlı artışlar 

bulmuşlardır (5).  

Germe Egzersizleri: Eklemlerin esnekliğini sağlar ve düşmelerden korur.  

Denge ve propriyoseptif egzersizler de osteoporozda önerilmektedir.  Yaşlılarda bozulmuş 

denge, ileri yaşlarda düşmelerin en önemli nedenidir. Tai-Chi’nin, osteoporozlu hastalarda 

düşme riskini azalttığı ve KMY devamını sağlamak için etkili olduğu bildirilmektedir.  

Pilates, Tai-Chi, Yoga duruş ve esneklik açısından yararlı olabilir. Tai-Chi ülkemizde 

yaygınlaşmış bir egzersiz türü değildir.  

Amerikan Spor Hekimliği Derneği (ACSM)’ne göre de osteoporotik bireyler için 

uygulanacak egzersiz programı; direnç egzersizleri, ağırlık kaldırmayı ve yüksek etkili 

egzersizleri, esneklik, koordinasyon ve denge egzersizleri ile kardiyovasküler uygunluk 

arttırıcı egzersizleri içermelidir (6). 

Su içi egzersizler, kemik üzerinde yeterli yüklenme sağlamadığından önerilmemektedir. Su 

içinde yapılan egzersiz hastanın toleransını artırdığı, postür ve dengesine olumlu etki yaptığı 

için daha problemli ya da yaşlı hastalarda önerilebilir (7).  

Son yıllarda, tüm vücut vibrasyonu KMY ve kemik dayanıklılığı için önerilmektedir. 

Postmenopozal kadınlarda sekiz ay boyunca düşük frekanslı vibrasyon uygulaması ile 

yürümenin etkilerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada, femur boynunda KMY’de ve dengede 

artış sağlayan vibrasyonun yürüyüşe göre daha etkili olduğu bulunmuştur (8). Ancak, ileri 

yaşlı osteoporozlu hastalarda düşme ve kırık riski artabileceği için, dikkatli olunması ve ileri 

etkilerinin çalışılması gerekir.   

Korunma açısından, pubertenin sonuna kadar ki dönemde çok yönlü ve vücut ağırlığını 

taşıyan egzersizler; orta yaşlara kadar sağlıklı erişkinlerde de benzer egzersizler etkilidir. 

Postmenopozal kadınlarda propriyoseptif ve kuvvet egzersizlerine önem verilmelidir 

(9). Uluslararası Osteoporoz Vakfı, osteoporozu olanlar için egzersiz programında aerobik 
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kondisyondan ziyade özellikle duruş, denge, yürüyüş, koordinasyon ve kalça ve gövde 

stabilizasyonunun hedeflemesini önermektedir (10).   

Sonuç olarak; Kas iskelet sistemi dinamik bir yapıdır. Bu nedenle egzersiz ve fiziksel aktivite 

bireye göre özel planlanır. Osteoporozlu hastanın fiziksel aktivitesi yaşı, tüm komorbid 

durumları, dengesi, fonksiyonel durumu göz önüne alınarak planlanmalıdır. Egzersiz kemiğe 

osteojenik etki göstermesi için, dinamik olmalı, eşik yoğunluğu aşmalı, alışılmadık bir 

yüklenme örgüsü içermelidir. Ayrıca yeterli kalsiyum ve D vitamini ile desteklenmelidir.  
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Tiroid bezi; yaklaşık 30 gram ağırlığında, küçük, kelebek şeklinde olan bir organdır. 

Ancak birçok hücre, doku ve organı etkileyebilecek hormonları ürettiğinden sağlık için etkisi 

büyüktür. Yağ ve karbonhidrat metabolizması, vücut sıcaklığı ve kalp atım hızı gibi vücutta 

birçok önemli metabolik sürecin düzenlenmesinde tiroid bezi görev almaktadır.  Aynı 

zamanda, ürettiği kalsitonin hormonu ile kan kalsiyum düzeyinin düzenlenmesine de tiroid 

bezi katkıda bulunmaktadır. Tiroid hormonlarının üretilmesine neden olan süreç, hipotalamik-

hipofiz-tiroid aksı içindeki geri bildirim mekanizmaları ile kontrol edilmektedir. İlk olarak 

hipotalamus tarafından hipofizi uyarmak için Tirotropin-Releasing Hormon (TRH) 

salgılanmaktadır. Daha sonrasında tiroid bezi, hipofiz tarafından üretilen tiroid stimüle edici 

hormon (TSH) ile uyarılmaktadır. Uyarıldıktan sonra tiroid bezinde iki temel hormon 

üretilmektedir: tiroksin (T4) ve triiyodotironin (T3). Tiroid bezinden en fazla salgılanan 

hormon T4 olmasına ragmen triiyodotironin (T3); aktif ve vücut tarafından kullanılabilen 

tiroid hormonudur. 

Tiroid bezi, tek sıra epitel hücre tabakası ile çevrili foliküllerden oluşmuştur. Folikül, 

iyotu absorbe etmekte, tiroid hücrelerinde sentezlenen bir glikoprotein olan tirolobülin içinde 

depolamakta ve tiroid hormonlarının sentezi için kullanılmaktadır. İyot, tiroid hormonlarının 

sentezi için gerekli temel besin ögesidir. Toprak, deniz suyu, süt ürünleri, deniz ürünleri ve 

yumurta başlıca iyot kaynaklarıdır. Ayrıca iyotlu tuz ve multivitamin tabletleri de diğer iyot 

kaynakları arasında sayılabilir. Türkiye Beslenme Rehberi (TÜBER)’e göre yetişkin erkekler 

ve kadınlar için önerilen iyot miktarı 150 ug, gebe ve emzikli kadınlar için 200 ug’dır. İdrar 

iyot seviyesi vücuttaki iyot seviyesini değerlendirmek için en iyi ölçüttür ve popülasyonda 

medyan iyot konsantrasyonu 50 ug/ml'den az olduğunda iyot eksikliği teşhis edilmektedir. 

İyotlu tuz ve iyotlu yağ şeklindeki iyot takviyesi ile birçok gelişmekte olan ülkede iyot 

yetersizliğine karşı çarpıcı gelişmeler sağlanmıştır. Ancak iyotun yeterli alındığının kabul 

edildiği ülkelerde bile vejetaryenler yeterli iyot alımını sağlayamayabilmektedir. Ayrıca 

hipertansiyon nedenli azaltılmış tuz alımı da iyot eksikliği gelişimine neden olabilir. Hafif 

iyot eksikliğinde, tiroid bezinde hiperfonksiyon ve uzun süreli hiperaktivite oluşmaktadır. 
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Ciddi iyot yetersizliği ise hipotroidizm ve beyin gelişiminde hasar ile sonuçlanmaktadır. İyot 

eksikliği kadar aşırı iyot tüketimi de hipertiroidizm, otoimmün tiroid hastalığı ve nodül 

oluşumu gibi çeşitli tiroid bozuklukları ile ilişkili olabilmektedir. Bu nedenle güvenli iyot 

alımının üst sınırı kabul edilen 1,1 mg/gün üzerine çıkılmamalıdır. 

Tiroid fonksiyonu için ikinci önemli mikro besin ögesi ise selenosistein bileşikleri 

oluşturan ve tiroidi serbest radikal hasarından koruyan selenyumdur.  Selenyum esas olarak 

toprakta bulunmakta ve dengeli bir diyet, tiroid hormon sentezi için yeterli selenyum 

sağlamaktadır. Diyetteki selenyum bakımından zengin besinler mantar, sarımsak, soğan, 

yumurta, karaciğer, kabuklu deniz ürünleri, buğday tohumu, ayçiçeği tohumu ve susamdır. 

Gastrointestinal emilimde bozulma, uzun süreli parenteral beslenme tedavisi ve toprak 

selenyum içeriğinin çok düşük olduğu bölgelerde yaşayan insanlarda selenyum eksikliği 

görülebilmektedir.  Ayrıca selenyum eksikliği, iyot eksikliğini artırmakta ve her ikisi de bir 

arada hipotiroidizm, guatr, otoimmün tiroid hastalığı ve miksödemöz kretinizm patogenezine 

katkıda bulunmaktadır. Kombine selenyum ve iyot eksikliği olan hastalarda, sadece selenyum 

replasmanı, T4'ün T3'e periferik dönüşümü nedeniyle durumu daha da kötüleştirerek T4'te 

belirgin bir düşüşe yol açabilmektedir. Bu nedenle, kombine iyot ve selenyum eksikliği 

bölgelerinde, selenyum takviyesinin başlamasından önce iyot takviyesi de zorunludur.  

Araştırmalar ayrıca demir, A vitamini ve çinkonun da tiroid hormon sentezinde önemli 

rol oynadığını göstermektedir. Özellikle demir eksikliği, hem bağımlı tiroid peroksidazın 

aktivitesini azaltarak tiroid hormonlarının sentezini bozmaktadır. Bu nedenle, tüm bu mikro 

besin öğelerinin diyetle yeterli alımı, tiroid bezi fonksiyonu için gereklidir.  

 Tiroid fonksiyon bozuklukları klinik olarak hipotiroidizm, hipertiroidizm, nodül ve tiroid 

kanseri olmak üzere dört gruba ayrılabilir. Her bir grup klinik seyirde ilgili bir diyetsel 

değişiklik gerektirebilmektedir. Aşağıda tiroid fonksiyon bozukluklarına neden olan diyetsel 

faktörler ve yapılacak diyetsel değişiklikler özetlenmiştir. 

 

Tiroid fonksiyon bozuklukları ve diyetsel değişiklikler 

 

 Hipotiroidizm ve Guatr: İyotun yetersiz alımı tiroid fonksiyon yetersizliği için temel 

nedendir. Bunun yanında diyetteki guatrojenik bileşenler de iyot alımını ve tiroid peroksidaz 

aktivitesini inhibe ederek tiroid hormon sentezini etkileyebilmektedir. Karnabahar, lahana, 

brokoli, turp, kolza ve şalgam gibi sebzeler ve siyanojenik glukozitler, flavonoidler ve 
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topraktaki organik kalıntılar açısından zengin manyok bitkisi guatrojenik bileşenler arasında 

sayılabilir. Diyetle yetersiz iyot alımı ve guatrojenik bileşenler yanında aşırı iyot alımı da, 

Wolff-Chaikoff'un etkisi olarak bilinen geçici hipotiroidizme yol açabilmektedir. Ancak bu 

etki kısa sürelidir ve tiroid bezi genellikle bu fenomenden kaçmaktadır.  

 

     Hipertiroidizm ve Grave’s Hastalığı: Diyet değişiklikleri tiroid fonksiyonunu 

etkilemekte ve aşırı iyot tüketimi nedeniyle hipertiroidizm oluşabilmektedir. Jod-Basedow 

fenomeni aşırı iyot tüketimini takiben hipertiroidizm oluşumunu tanımlamaktadır. Endemik 

guatr, multinodüler guatr, Grave’s hastalığı ve tiroid adenomu hastalarında iyot alımında 

küçük bir artışın Jod-Basedow fenomenine yol açabileceği bildirilmiştir. Hipertiroidizme 

neden olan bir diğer faktör ise nükleer görüntüleme ve tiroid radyofrekans ablasyonundan 

önce iyotsuz diyet tüketimidir. Ancak düşük iyot diyetinin özellikle iyot taramasından önce 

faydalı olduğu gösterilmiştir. Ayrıca son yayınlanan bir çalışmada teknesyum taramasından 

önceki iki hafta boyunca düşük iyot diyetinin multinodüler guatr ve deniz ürünleri tüketicileri 

olan hastalarda yararlı olduğu öne sürülmüştür. 

 Tiroid disfonksiyonuna neden olan diyetsel faktörlere uygun olarak tiroid hastalıklarına 

özgü diyetsel öneriler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Tiroid fonksiyon bozukluklarına özgü diyetsel öneriler [18] 

 
Önerilen Besinler Kaçınılması gereken besinler 

Ötroidizm 

■ Diyetle yeterli iyot alımı 

■ Selenyum, çinko, demir, A 

vitamini içeriği yüksek besinler 

■ Antioksidanlar, beta-karoten ve 

omega-3 yağ asitleri 

■ Tiroid hastalıklarına yatkınlığı 

olan bireylerde aspartam, soya 

proteinleri ve glutensiz diyet 

Hipotroidizm 

■ İyot içeriği yüksek besinler  

■ Balık ve deniz ürünleri 

■ Antioksidan içeriği yüksek 

besinler 

■ Diyet enerjisinin azaltılması 

■ Tuz alımının azaltılması  

■ Aşırı tuz alımı 

■ Guatrojenik besinler 

■ Kırmızı et 

 

Hipertiroidizm 

■ Yüksek kalorili, besleyici değeri 

yüksek diyetler 

■ Brokoli, lahana gibi guatrojenik 

besinler 

■ İyot içeriği yüksek besinler 

■ Düşük kalorili diyetler 
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DİYABETİK AYAK ÜLSERİ 

Uzm. Dyt. Duygu PEKMEZCİ 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 

 

GİRİŞ 

Diyabetik ayak ülseri, diyabetin en ciddi komplikasyonlarının başında gelmektedir. Kronik 

hiperglisemiye bağlı olarak gelişen periferik arter hastalığı, periferal nöropati ve/veya 

enfeksiyon sonucu minör travmaların da etkisiyle ayakta yaralar oluşmaktadır. Bu ülserler, 

yumuşak dokulardan kemik ve eklemlere kadar yayılabilmektedir. Eğer tedavi edilemezse 

amputasyonlara ve ölüme neden olabilmektedir [1]. Diyabetik hastaların yaralarının 

iyileşmesi zordur. Protein enerji malnütrisyonunun da mevcut yaranın kronik hale gelmesine 

olumsuz etkisi vardır [2]. Kötü kontrollü diyabet sonucunda bozulan bağışıklık yanıtı ve 

dokulara kan akımının azalması yaranın iyileşmesini geciktirir, bu durum protein enerji 

malnütrisyonunun gelişmesine de zemin hazırlar[3].  

OLGU 

Tip 2 diyabetli 70 yaşında erkek hasta, sağ ayak tabanına diken batması ve enfeksiyon 

oluşması nedeniyle diyabetik ayak ülseri tanısı ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (AÜTF) 

İbni Sina Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'ne yatırılmıştır. Hastanın anamnezinde sağ ayakta 

ağrı şikâyetiyle başlayan, daha sonrasında ayak tabanı ve sırtında şişlik, kızarıklık ve ısı artışı 

ile devam eden, üşüme, titreme ve yüksek ateş şikâyetlerinin de bulunduğu bir klinik tablo ile 

bir sağlık kuruluşuna tedavi amacıyla başvurduğu ve sadece destekleyici tedavi yapıldığı 

belirtilmektedir. Fakat şikâyetleri daha da ilerleyen hasta ileri tetkik ve tedavi amacıyla 

28/08/2018 tarihinde Endokrinoloji Kliniği'ne yatırılmıştır. Yatırıldığı tarihte hasta son iki 

haftada 10 kg ağırlık kaybı olduğunu beyan etmiştir. Hastanın Hemoglobin A1c düzeyi 12,2 

olarak ölçülmüştür. Diğer kan bulgularından açlık kan şekeri, kan lipid profili ve karaciğer 

enzimlerinin normal seviyede olduğu, ancak albüminin 3,1 g/dL, CRP' nin 262,4, 

sedimentasyonun ise 70 olduğu saptanmıştır. 

Hastanın yatışı yapıldıktan sonra Genel Cerrahi Kliniği Yara Bakım Ünitesi'nde 

değerlendirilerek ayak altında gelişen apsenin drenajı ve debridmanı yapılmıştır. Drenaj 

sırasında uzunluğu 11 cm, derinliği 2 cm olan tünel oluştuğu gözlemlenmiştir. 

Endokrinolojide yatarken enfeksiyon tablosu gerileyen ve kan şekerleri regüle edilen hasta 

yara bakımı tedavisi için 13/09/2018 tarihinde Genel Cerrahi Kliniği'ne devredilmiştir. 

Burada hastaya 17/09/2018 tarihinden itibaren negatif basınçlı yara tedavisi uygulaması 

başlanmıştır. Sonrasında burada aldığı tedavilere uygun olarak tıbbi beslenme tedavisi 

planlanmıştır. 

Hastanın Nütrisyonel Risk Skoru (NRS-2002) hastalık için 1, beslenme için 3 (son iki 

haftadaki 10 kg kayıp için) olarak hesaplanmış olup toplam skoru 4, yaş eklemesi 

yapıldığında ise 5 puan olarak hesaplanmıştır. Hastanın vücut ağırlığı 68,90 kg, boy uzunluğu 

168 cm olarak ölçülmüştür. Bazal metabolik hızı WHO’nun Schofield denklemine göre 

(11.711*ideal ağırlık+587,7)  fiziksel aktivite faktörü (%20) ve stres faktörü (%20) eklenerek 

hesaplanmıştır. 20/09/2018 tarihinden itibaren Nütrisyon Ünitesi'nin de önerileriyle standart 
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diyabetik oral enteral ürün (1*1) ve yaranın iyileşmesine özgü elemental besinler içeren (7.4 g 

arginin, 7.4 g glutamin, 1.3 g hibroksimetil bütirat) oral enteral ürün (2*1) başlanmıştır.  

Negatif basınçlı yara tedavisi 28/09/2018 tarihinde sona eren ve eve taburcu edilen hasta, 

ayaktan tedavi için Yara Ünitesi'ne haftanın iki günü düzenli olarak gelmeye devam etmiştir. 

Taburcu edilmeden önce hastaya tıbbi beslenme tedavisi ile enteral ürünlerin kullanımı 

hakkında bilgi verilmiş, telefonla günlük besin tüketim kaydının alımına devam edilmiştir. 

Hasta toplam 34 gün boyunca takip edilerek 24 saatlik hatırlatma yöntemi ile besin tüketim 

kaydı alınmış ve hastanın takibi 22/10/2018 tarihinde sona ermiştir. Tıbbi beslenme tedavisi 

bitiminde tekrar (26/10/2018) kan bulgularına bakılmıştır.  

Besin tüketim kaydından alınan bilgilere göre hastanın vücut ağırlığı başına düşen enerji 

miktarının ilk 12 gün 28,5 kcal/kg/gün, sonraki 11 gün 29,5 kcal/kg/gün ve en son 11 günde 

27,1 kcal/kg/gün olduğu saptanmıştır. Protein miktarları ise ilk 12 gün için 1,70 g/kg/gün, 

sonraki 11 gün için 1,52 g/kg/gün, en son 11 günde ise 1,46 g/kg/gün olarak hesaplanmıştır.  

Tıbbi beslenme tedavisi sonrasında albümin düzeyinin 3,1 g/dL'den 4,43 g/dL'ye yükseldiği, 

CRP düzeyinin 262,4'ten 3,5'e gerilediği, sedimentasyonun da 70'den 7'ye düştüğü 

görülmüştür. Tedavi başlangıcında 10*4 cm olduğu tespit edilen yara alanının yara drenajı ve 

debridmanı sonrası 13/09/2019 tarihinde 5,8*2,5'e gerilediği, ayağa batan diken 

çıkartıldığında ise yaranın 2 cm derinliğinde ve 6,3 cm uzunluğunda tünelleşmesi olduğu 

gözlemlenmiştir. 24/09/2019 tarihinde hasta taburcu edilmeden önce yara alanının 5,5*2 cm, 

derinliğinin 2 cm, uzunluğunun ise 3 cm'ye gerilediği saptanmıştır. 26/10/2018 tarihinde 

çekilen yara fotoğrafında tünelleşmenin kapandığı, yara alanının küçüldüğü gözlemlenmiştir. 

Kandaki enfeksiyon göstergelerinin gerilemesi ve hastanın ayak yarasının kapanması yara 

bakım tedavileri ile birlikte tıbbi beslenme tedavisi ve beslenme desteğinin yarar sağladığını 

göstermektedir. 

TARTIŞMA 

Diyabetik ayak ülserlerinin önlenmesinde tıbbi beslenme tedavisinin önemi bilinmesine 

karşın, bu komplikasyon ortaya çıktığı zaman nasıl bir beslenme tedavisi uygulanması 

gerektiğine dair çok fazla bilgi bulunmamaktadır.  Ancak hastalarda malnütrisyon 

oluşumunun yara iyileşmesini olumsuz yönde etkileyebileceği ve alt ekstremite 

amputasyonlarının sıklığını artırabileceği yapılan çalışmalarla da gösterilmiştir. Japonya'da ve 

Çin'de diyabetik ayak ülseri gelişen hastalarda Geriatrik Beslenme Risk İndeksi (GNRI) 

skorlarının artışı ile alt ekstremite amputasyonları arasında pozitif korelasyon olduğu 

saptanmıştır[4, 5].  

Yetişkinlerde, genç bireylerin bazal metabolizma hızının 25 kcal/kg/gün, yaşlıların ise 20 

kcal/kg/gün olduğu belirtilmektedir. Ancak ağırlık kaybı ve enerji açığı varsa enerji 

gereksiniminin %50 artabileceği ifade edilmiştir. Normal sağlıklı bir yetişkin için 0,8 

g/kg/gün protein yeterli olurken stres durumunda oluşabilecek yağsız doku kütlesi kaybı ile 

artan üre nitrojen atımı sonucu 1,5 g/kg/gün protein alımı önerilmekte, hatta stres varlığında 

bu miktar 2 g/kg/güne kadar çıkabilmektedir [3]. Olgumuzda ayak yarasında oluşan 

enfeksiyon nedeniyle yaşamış olduğu ağırlık kaybı ve stres faktörü de eklendiğinde almış 

olduğu enerji ve protein miktarının bu önerilerle uyumlu olduğunu görmekteyiz.   
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Beslenme desteği olarak kullandığımız yaraya özgü enteral ürünün diyabetik ayak ülserleri 

üzerine etkilerini gösteren çalışmalar fazla olmamasına karşılık yara iyileşmesini olumlu 

yönde etkilediği ifade edilmektedir. Armstrong ve arkadaşları [6] 270 diyabetik ayak ülserli 

hasta üzerinde yapmış oldukları randomize kontrollü çalışmada arjinin, glutamin ve 

hidroksimetil bütirat suplementasyonunun özellikle alt ekstremitede kan akımı zayıf olan, 

düşük albümin düzeylerine sahip hastalarda yara iyileşmesini hızlandırdığını 

gözlemlemişlerdir.  Ülkemizde ise Sipahi ve arkadaşları [7] 11 diyabetik ayak ülserli hastada 

yapmış oldukları retrospektif çalışmada aynı ürün kullanıldıktan sonra yara derinliği ve yara 

görünümü skorlarının düzeldiğini saptamışlardır.   

Diyabetik ayak ülseri oluşmuş hastalarda yara iyileşmesini sağlayabilmek için öncelikle 

hastanın beslenme durumu saptanarak protein enerji malnütrisyonunun varlığı tespit edilmeli, 

beslenme tedavisi planlanmalı ve gerekirse klinik nütrisyon ekibinden yardım alınmalıdır [8]. 
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GEBELİKTE VE LAKTASYONDA KARBONHİDRAT SAYIMI 

Öğr. Gör. Dr. Emine YASSIBAŞ 

Gazi Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Beslenme ve Diyetetik Bölüm 

 

Diyabetli bireylerde gebelik süresince metabolik kontrol hem anne hem de bebekte 

gelişebilecek komplikasyonların önlenmesi açısından son derece önemlidir (1). Gebelikte 

modern diyabet yönetiminin temel taşları, gebelik komplikasyon riskini azaltmak için 

maternal hipoglisemi ve hipergliseminin önlenmesine odaklanan uygun beslenme ve insülin 

tedavisidir (2). Tip 1 diyabette gebelik süresince metabolik kontrolü optimize etmek çoklu 

doz insülin tedavisine alternatif olarak sürekli subkutan insülin infüzyonu önerilmektedir (3). 

Gebelik süresince sıklıkla bazal ve bolus insülin dozlarında değişiklik yapılması 

gerekmektedir (4). Metabolik kontrolün sağlanmasında önemli diğer bir bileşen tıbbi 

beslenme tedavisidir. Diyabetik gebelerde tıbbi beslenme tedavisinin amacı, anne ve fetüsün 

yeterli enerji, makro ve mikro besin ögesi alımının sağlanması ve ketonüri oluşumunu 

engelleyecek şekilde “optimal kan glukozu kontrolünü” sağlayacak beslenme programının 

oluşturulmasıdır.  Diyabetli gebenin beslenme tedavisi “bireye özgü” olarak planlanmalıdır 

(5). Gebe olmayan tip 1 diyabetli bireylerden elde edilen verilere dayanılarak gebe 

diyabetliler için de karbonhidrat sayımı yönteminin çekici göründüğü belirtilmektedir. 

Karbonhidrat sayımı, gebelik süresince karşı düzenleyici hormonların düzeylerinin artmasına 

bağlı gelişen postprandiyal hipergliseminin kontrolünü kolaylaştırabilmekte ve bulantıların 

olduğu, besin tüketiminin öngörülemediği dönemlerde esneklik sağlamaktadır. Özellikle 

gebelik süresince tehlike arz eden hipoglisemi ve hiperglisemi riskini azaltmaya yardımcı 

olabilmekte ve daha iyi yaşam kalitesi ile ilişkilendirilmektedir (6). Diyabetli gebe kadın 

karbonhidrat sayımını öğrenme ve uygulama konusunda daha motivedir; ancak eğitimin erken 

dönemde başlaması gerekmektedir. En ideal zaman gebeliğin planlanma aşamasıdır (5).  

Diyabetli gebelerde karbonhidrat sayımı yöntemi uygulanırken enerji ve besin ögesi 

gereksinimlerinin karşılanması önemlidir. Gebelikte enerji alımı uygun ağırlık artışını 

sağlayacak düzeyde olmalıdır. Diyabetli gebelerde uygun ağırlık artışı, sağlıklı gebeler için 

önerilen ile aynıdır. Kan glukoz düzeylerinin kontrolünde temel besin ögesi olan 

karbonhidratın günlük alım miktarı 175 g’ın altında olmamalıdır. Gebelikte sabah glukoza 
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tolerans azaldığı için kahvaltıda verilecek karbonhidrat miktarının 45 g ya da daha az olması 

önerilmektedir (7). Karbonhidrat sayımı yöntemi uygulanan diyabetli gebelerde, karbonhidrat 

insülin (K/İ) oranının her öğün için doğru belirlenmesi önemlidir (8). Tip 1 diyabetli gebe 

kadınlarla yapılan bir çalışmada retrospektif çalışmada K/İ oranının 3 öğün için de azaldığı ve 

bu azalmanın artan insülin direnci ile ilişkili olduğu belirtilmiştir (3).   

Diyabetli annelerin de doğumdan sonra en kısa zamanda emzirmeye başlaması ve bebeğin en 

az 6 ay boyunca anne sütü ile beslenmesi teşvik edilmelidir (7). Emzirme hem anneye hem de 

çocuğa uzun vadeli metabolik faydalar sağlayabilir (9). Normal doğum sonrası laktasyonun 

kan glukoz düzeylerinde dalgalanmalara neden olmadığı gösterilmiştir (10). Önceleri tip 1 

diyabetli annelerin emzirmeden hemen sonra hipoglisemi yaşayabileceği endişesiyle her 

emzirmeden önce veya emzirme sırasında karbonhidrat alımı tavsiye edilmiştir. Özellikle 

geceleri her emzirmede rutin karbonhidrat alımı, kanıt bulunmamasına rağmen sıklıkla 

önerilir.  Emzirme döneminde hipogliseminin önlenmesi için gebelik öncesindeki insülin 

dozunun düşürülmesi önerilmiştir. Yakın zamanda yayınlanmış bir çalışmada (11), gece 

emziren tip 1 diyabetli annelerde hipogliseminin sık olmadığı ve kontrol grubu ile benzer 

olduğu gösterilmiştir. Tip 1 diyabeti olan emziren annelerin yeterli süt üretimini sağlamak için 

yeterli miktarda karbonhidrat almaları ve emzirme sırasında ketonemiden ve hipoglisemiden 

kaçınmaları gerekir (12). Tıp Enstitüsü (IOM), emzirme döneminde günde en az 210 g 

karbonhidrat alımını önermektedir (13). Yeterli karbonhidrat alan ve insülin dozları iyi 

ayarlanmış emziren tip 1 diyabetli bireylerde gece emzirmelerinde ek karbonhidrat alınmasına 

gerek olmadığı belirtilmiştir (11).  
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Obezite; diabetes mellitus, aterosklerotik kalp hastalığı, hipertansiyon gibi önemli 

kronik hastalıkların etiyolojisinde yer alan önemli bir sağlık sorunudur. Sağlık üzerindeki 

olumsuz etkilerinin yanı sıra kişinin yaşam kalitesini azaltmakta ve sağlık harcamalarında 

önemli bir artışa neden olmaktadır. Tüm bu sebepler obezite tedavisinin önemini 

göstermektedir. Ağırlık kaybının sağlanmasında tıbbi beslenme tedavisi kilit rol 

oynamaktadır. Bu nedenle diyetin enerji içeriği ve içerdiği makro besin ögelerinin dağılımı 

önemlidir. Bu konuda belirlenen diyet tedavileri düşük enerjili diyetler ve çok düşük enerjili 

diyetler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır: 

Düşük enerjili diyetler de karbonhidrat veya yağ içeriği sınırlandırılmış olan düşük 

enerjili diyetler olmak üzere iki ayrı grupta değerlendirilmektedir. Karbonhidrat içeriği 

sınırlandırılmış olan diyetler kendi içinde üç grupta değerlendirilmektedir.  

1. Düşük karbonhidrat içeren diyetler 

2. Çok düşük karbonhidrat içeren diyetler 

3. Düşük glisemik indeks diyetleri 

Yapılan çalışmalar karbonhidrat içeriği düşük (<150 g) veya çok düşük (<50 g) olan 

zayıflama diyetlerinin yağ içeriği düşük diyetlere göre daha hızlı ağırlık kaybı sağlandığını ve 

kan yağlarında düşüş, açlık kan şekeri ve kan basıncındaki azalmanın daha belirgin olduğunu 

göstermektedir. Özellikle çok düşük karbonhidrat içeren diyetlerin ketozise yol açarak ağırlık 

kaybını hızlandırdığı saptanmıştır. Ancak ketojenik diyet olarak da adlandırılan bu diyetlerde 

konstipasyon, baş ağrısı, genel yorgunluk, kas krampı gibi yan etkilerin sıklıkla geliştiği 

bildirilmektedir.  Literatürde yer alan klinik çalışmalar meta analizler ile değerlendirildiğinde 

hem çalışmalarda uygulanan diyetlerdeki karbonhidrat içeriğinin farklılığı hem de diyetlerin 

uygulama süresinin kısa oluşu düşük karbonhidratlı diyetlere yönelik kesin bir öneri 

verilemeyeceğini göstermektedir. Bunun yanı sıra ketojenik diyet dışındaki diyet 

uygulamalarının sonucunda gelişen yan etki profili hakkında da yeterli bilgi 

bulunmamaktadır. Bu sonuçlar; yapılan çalışmaları değerlendirirken daha objektif ve çok 

yönlü düşünülmesi gerektiğini ve karbonhidrat veya yağ içeriği sınırlı diyetlerin zayıflama 

diyeti olarak önerilebilmesi için daha erken olduğu unutulmamalıdır.  
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Enerji sınırlaması olan bir diğer diyet türü de çok düşük enerjili diyetlerdir. Bu 

diyetlerin enerji içeriği 800 kkal ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle klinik bir gereklilik 

olmadıkça sadece ağırlık kaybı için bu diyetlerin uygulanması önerilmez.  

Son yıllarda zayıflama amaçlı uygulanan bir başka diyet türü de aralıklı açlıktır 

(intermittent fasting). Bu diyet uygulamasında kişinin günün belirli saatlerinde yada haftanın 

belirli günlerinde çok düşük enerji alımı ile beslenmesi sınırlandırılmakta ve genel olarak 

oluşan ketozisten yararlanılmasını amaçlanmaktadır. Ancak bu diyet tedavisinin uzun dönem 

etkilerine yönelik net ve kesin sonuçlar bulunmamaktadır. 

Ağırlık kaybında başarılı olmak için belirlenen hedefin gerçekçi, hazırlanan diyet 

tedavisinin bireysel ve ağırlık kaybının uzun bir sürece yayılmış olması önerilmektedir. Bu 

konuda yapılan bilimsel öneriler 6 aylık süreç içinde %5-10’luk vücut ağırlığı kaybını 

desteklemektedir. Ağırlık kaybının bu kadar uzun bir zaman dilimine yayılması kişide doğru 

beslenmenin alışkanlık haline gelmesine yardımcı olacak ve kaybedilen ağırlığın geri 

kazanma riskini azaltacaktır. Ayrıca zayıflama tedavisi için verilen en iyi diyetin kişiye özel 

olarak hazırlanan ve kişinin ömür boyu devam ettirebileceği, uyguladığı beslenme şeklini 

yaşam tarzı haline getirebildiği diyet olduğu unutulmamalıdır. 
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Gebelik, optimal fetal gelişim için çeşitli maternal hormonların salgılandığı, özellikle 

immün sistem ve glikoz metabolizması olmak üzere birçok metabolik değişikliklerin oluştuğu 

bir süreçtir. Normal bir gebelik sürecinin bile maternal metabolizmada diyabetojenik etkiye 

sahip olduğu bilinmektedir. Gebelik hormonlarının adacık hücreler (-islet-cells) üzerine 

yaptığı etki ile oluşan hiperinsülinemi, plesantal laktojenik hormonların insüline karşı direnç 

oluşturması ve lipolisisi artırması  “gebeliğin diyabetojenik stresi” olarak tanımlanmakta ve 

glikoz homeostazisini etkilemektedir. Gebelikteki glikoz homeostazisi, maternal glikozun 

plesantadan, fetal dolaşıma geçmesi ve  plesantanın, özellikle gebeliğin ikinci yarısından 

sonra anti insülin etkili hormonlar salgılaması ile olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Ayrıca 

gebelikte artan maternal yağ dokusu ve azalmış fiziksel aktivite, insülin direncine katkıda 

bulunmaktadır. 

Gestasyonel diabetes mellitus (GDM) gebelikte başlayan ve tanısı ilk olarak gebelikte 

konulan çeşitli derecelerdeki glikoz tolerans bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Coğrafi 

dağılım ve tanıda kullanılan kriterlere göre değişiklik gösteren GDM prevalansı %1-14 olup, 

doğurganlık çağındaki kadınlarda obezite prevalansının artmasıyla hem GDM hem de doğum 

sonrası tip 2 diabetes mellitus (tip 2 DM) insidansı artmaktadır. GDM için belirlenmiş temel 

risk faktörleri maternal hafif şişmanlık ve obezite, ırk/köken, daha önceki gebeliğinde GDM 

öyküsü, ailede tip 2 DM öyküsü, makrozomik bebek sahibi olma ve maternal yaşın artması 

yer almaktadır. Aşırı adipozite, fiziksel inaktivite ve beslenme de değiştirilebilir risk 

faktörlerini oluşturmaktadır. Makro besin ögeleri, mikro besin ögeleri, rafine edilmiş 

karbonhidratlar, doymuş ve trans yağlar, hem demir ve işlenmiş etler gibi diyet bileşenleri 

GDM riski ile ilişkilendirilmiştir. 

GDM fetüste doğum ağırlığının artması, doğumsal travma, solunum sıkıntısı sendromu, 

hipoglisemi, hiperbillurinemi, hipokalsemi, konjenital anomaliler, intrauterin ölüm, erken 

doğum; annede ise aşırı ağırlık kazanımı, sezeryan doğum, tip 2 DM, obezite, hipertansiyon, 
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metabolik sendrom ve kardiyovasküler hastalıklar gibi kısa ve uzun dönemde olumsuz sağlık 

sonuçlarıyla ilişkilidir. Bu akut ve kronik komplikasyonların önlenmesinde GDM’nin teşhisi 

ve tedavisi önemlidir. GDM’de temel tedavi yaklaşımı, glisemik kontrolü sağlamak amacı ile 

tıbbi beslenme tedavisi ve buna ek olarak yaşam tarzı değişikliklerini kapsamaktadır. 

GDM’nin Tedavisinde Tıbbi Beslenme Tedavisinin Önemi  

Gestasyonel diyabet tarama ve tedavisi perinatal morbiditenin ve doğum sonrası olumsuz 

sağlık sonuçlarının gelişiminin azalmasını sağlar. GDM tedavisinin temelini glisemik 

kontrolün sağlanması oluşturmaktadır. Yapılan iki büyük randomize kontrollü çalışmaya göre 

diyet tedavisi, kan glikoz takibi ve gereksinim olduğu sürece insülin tedavisinin hayat 

kalitesini iyileştirdiğini, fetal aşırı büyüme, sezaryan doğum ve preeklampsi görülme oranını 

azalttığı belirlenmiştir. 

Gestasyonel diyabet tedavisi için birinci basamakta fiziksel aktivite ile desteklenmiş diyet 

tedavisi ve kan glikozu izlemi yer alır. Eğer bu tedaviler optimal glisemik kontrolü sağlamada 

yetersiz kalırsa insülin tedavisi uygulanabilmektedir. Egzersizin gestasyonel diyabetin 

tedavisinde insüline olan gereksinimi azaltmasından dolayı, tıbbi ya da gebelikle ilgili 

komplikasyonu olmayan kadınlara hem aerobik hem de direnç egzersizleri orta düzeyde 

haftada üç defa 30-60 dk olacak şekilde önerilmektedir. 

Gebelikten önce fiziksel aktivite durumunun artmasıyla GDM oluşum riskinin %55 oranında 

azaldığı saptanan bir meta-analiz çalışmasında, gebeliğin erken döneminde fiziksel aktivite 

düzeyi yüksek olan kadınlarda düşük olan kadınlara göre GDM görülme riski %24 oranında 

daha az bulunmuştur. Buna ek olarak, uzun süreli yürüyüşün (2 km/gün ya da >30dakika/gün) 

kısa süreli yürüyüşe göre GDM riskini azalttığı belirlenmiştir. 

Diyabetik bir kadın için gebelik, gerçekten metabolik olarak ek bir stress yüklemektedir. İyi 

kontrol edilmiş vakalarda bile metabolik dengesizlikler görülmekte, bu durum hem diyette 

hem de insülinde modifikasyonu gerektirmektedir. Glikoz kontrolü iyi yapılan kadınlarda, 

fetal mortalite ve morbidite insidansında önemli düşüşler gözlenmektedir. Asıl hedef kan 

glikozunun prekonsepsiyonel kontrolü olmalıdır. Amerikan Diyabet Birliği-2019 (ADA) 

GDM’li gebelerde optimal metabolik kontrolün sağlanmasında ulaşılması hedeflenen plazma 

glikoz düzeylerini, öğün öncesi glikoz <95 mg/dL, 1.saat tokluk glikozu <140 mg/dL, 2.saat 

tokluk glikozu <120 mg/dL olarak belirlemiştir. Amerika Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Uzmanları Birliği (ACOG) de benzer önerilere sahiptir ancak tek farklılığı 1.saat tokluk 
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glikozunun eşik değeri olarak hem 130 mg/dL hem de 140 mg/dL kullanılmasıdır. Beşinci 

Uluslararası Gestasyonel Diyabet Konferansı’nın kararlarına göre hedeflenen glikoz 

değerlerinin açlık kan şekeri <90-99 mg/dL, 1.saat tokluk glikozu <140 mg/dL, 2.saat tokluk 

glikozu <120-127 mg/dL olması gerektiği kabul edilmiştir. 

Glisemik kontrolün sağlanmasının önemli olmasının yanı sıra çok düşük düzeyde hedeflenen 

glikoz değerlerinin (<87 mg/dL), intrauterin fetal gelişme geriliğinin artması ile ilişkili olduğu 

bulunmuştur. İnsüline gereksinimi olan hastalarda kanıtlanmış ideal glikoz izlem sıklığı 

bulunmamaktadır. Genel olarak uygulamada, hastaların günde 4 kez glikoz düzeyleri kontrol 

edilmektedir (sabah kalkınca, yemeklerden önce, yatmadan önce, öğünden 1 ya da 2 saat 

sonra). 

Tıbbi Beslenme Tedavisi  

Başta Beslenme ve Diyetetik Akademisi (Academy of Nutrition and Dietetics/AND) 

ve Amerikan Diyabet Derneği (American Diabetes Association/ADA) olmak üzere birçok 

sağlık profesyonellerine göre, gestasyonel diyabetli kadınların tedavisinde en önemli ve ilk 

basamağı “tıbbi beslenme tedavisi” olarak adlandırılan diyet modifikasyonu oluşturmaktadır. 

Yapılan sistematik bir derlemenin sonuçlarına göre, beslenme tedavisinin gebelik süresince ve 

perinatal dönemde gözlenen komplikasyonları azaltmada ve glisemik kontrolü sağlamada 

etkili olduğu belirtilmiştir. Tıbbı beslenme tedavisinin amacı, ketozis oluşumuna neden 

olmadan yeterli ağırlık kazanımını ve beslenme durumunu sağlarken normal kan glikozu 

düzeyini elde etmektir. Buna ek olarak, GDM için gerekli olan beslenme tedavisi doğumdan 

sonra da devam edebilecek sağlıklı diyet için beslenme alışkanlıkları ile ilişkili değişimlerin 

başlangıç noktası olabilmekte ve tip 2 DM gibi uzun süreli sağlık sonuçlarına karşı koruyucu 

olabilmektedir. 

Gestasyonel diyabetli kadınların %75-80’i glisemik kontrolü beslenme tedavisi ile 

normal olarak sağlanmaktadır. GDM’de beslenme tedavisi ve ağırlık kazanımı hedefleri 

gebelik öncesi beden kütle indeksi (BKİ) ile toplam/haftalık ağırlık kazanımı temel alınarak 

bireye özgü olmalıdır. GDM de ni hafif şişmanlık, obezite, zayıflık sınıflaması kadar tekil ya 

da çoğul gebelik olmasına bağlı olarak da değişiklik göstermektedir (Tablo 1). 
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Tablo 1. Gebelik Öncesi BKİ Göre Önerilen Ağırlık Artışı ve Alım Hızı  

Gebelik öncesi 

BKİ 

BKİ (kg/m2) 

 

Toplam ağırlık 

kazanımı (kg) 

Önerilen ağırlık 

artış hızı (kg/ay) 

Zayıf <18.5 12.5-18.0 2.3 

Normal 18.5-24.9 11.5-16.0 1.8 

Hafif şişman 25.0-29.9 7.0-11.5 1.2 

Obez ≥30 5-9 0.9 

 

Enerji 

Gestasyonel diyabeti olan kadınlara özgü enerji gereksinimi ve optimal ağırlık kazanımı 

üzerine yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Genellikle, gebelikte ilk trimesterda enerji 

gereksinmesi artmamaktadır. Ancak 2. ve 3. trimesterlarda enerji eki yapılmalıdır.Obez 

olmayan GDM olgularında gebelik öncesi ağırlıklarına göre ayarlanan 30kal/kg/gün’lük enerji 

alımı ideal olurken, obez kadınlarda (BKİ>30kg/m2) ise %30-33’lük enerji kısıtlaması ve 

gebelik öncesi ağırlıklarına göre 25 kal/kg/gün’lük enerji ayarlamaları önerilmektedir. Bu 

kısıtlama, hiperglisemi ve trigliserit düzeyini düşürürken ketonüriyi önleyecektir. Bazı bilim 

adamları, morbid obez olan kadınlarda daha fazla enerji kısıtlamasına gidilmesi gerektiğini 

söylemektedir. Ancak daha agresif bir enerji kısıtlamasında ortaya çıkabilecek ketozis riskini 

de göz ardı etmemek gerekmektedir. Gestasyonel diabetle birlikte ortaya çıkan ketonemi, 

çocukların psikomotor gelişimindeki bozukluk ve IQ düzeyinde düşüklük ile ilişkilidir. 

Hipokalorik veya karbonhidrat sınırlı diyet alan hastalarda kahvaltı öncesi keton düzeyinin 

izlenmesi gerekmektedir. Diyetin enerji düzeyi çok iyi ayarlanmalı, hiperglisemi ve gece 

hipoglisemisini önleyecek şekilde dağıtılmalıdır. Günlük enerji gereksiniminin en az 1600-

1800 kal olması gerektiği de belirtilmiştir.  

Enerjinin %50 oranında kısıtlanması ketogenezis ile ilişkili olduğu için açlık ketonüri ölçümü, 

kalori kısıtlama düzeyinin kontrol edilmesini sağlamaktadır. Diğer yandan orta düzeyde kalori 

kısıtlaması (%33), ketonemi ve serbest yağ asitleri miktarını arttırmadan glikoz düzeylerinin 

kontrollü olması ile ilişkilidir. 
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Karbonhidrat 

Postprandiyal kan glikoz düzeyini etkileyen en önemli besin ögesi olması nedeniyle, 

GDM’nin beslenme tedavisinde karbonhidratlar temel taşını oluşturmaktadır. Ancak 

karbonhidrat kontrolüne ilişkin herhangi bir konsensüs bulunmamaktadır. Bazı uygulamalar 

karbonhidratın öğünlere dağılım miktarına dayanmakta bazıları ise glisemik indeks ve yük 

hesaplamasına dayanmaktadır. Karbonhidratın miktarının ve dağılımının açlık durumu, 

beslenme alışkanlıkları, ağırlık kazanımı, plazma glikoz ve keton seviyeleri ile trigliserid 

konsantrasyonuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.  

Öğünlere göre karbonhidrat dağılımını düzenleme, postprandiyal glikoz düzeyinin kontrolünü 

sağlamada yararlı olabilmektedir. Beslenme ile ilişkili kılavuzların çoğunluğu, 

karbonhidratları küçük ve orta miktarlarda ana öğünlerde ve 2-4 ara öğünde verilmesi 

gerektiği önermektedir. ADA, özellikle insülin tedavisi durumunda karbonhidrat miktarının 

yemeklerde ve ara öğünlerde tutarlı olması gerektiğini bildirmiştir. 

Karbonhidrat miktarını ve insülin ihtiyacını belirlemek amacı ile yapılan randomize kontrollü 

bir çalışmada, düşük karbonhidratlı (%40 karbonhidrat, %40 yağ) diyetin standart diyete 

(%55 karbonhidrat, %25 yağ) göre insülin ihtiyacını azaltmadığı belirlenmiştir. Buna ek 

olarak, glisemik indeksi düşük olan karbonhidratları içeren, yağ düzeyi düşük olan bir diyetin 

maternal insülin direnci üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu, yenidoğanlarda adipozite 

düzeyini azalttığı da belirtilmiştir. Gebelik döneminde IOM’un önerisine göre, günlük olarak 

tüketilmesi gereken en düşük karbonhidrat miktarı 175 g olarak belirtilmiştir. Amerika 

Diyabet Birliği’nin önerilerine göre, karbonhidrat alımı günlük enerji alımının yaklaşık olarak 

%40’ı olmalı ve düşük glisemik indeksli besinler seçilmelidir. 

Gebelik öncesindeki diyet posası tüketimi GDM riski ile ters ilişkili iken diyetin Gİ/GY’ü ile 

GDM riski arasında pozitif bir ilişki vardır. Toplam günlük posa alımındaki her 10g’lık artış 

GDM riskini %26 oranında azaltmaktadır. Gebelikle ilgili önemli kılavuzlar ağırlıklı olarak 

tahıllar, meyveler ve sebzeler olmak üzere günlük 30g posa alımının sağlanmasını 

önermektedir. 

Mevcut kanıtlar, hala sınırlı olmasına rağmen, GDM’li  gebe  kadınların düşük glisemik 

indeksli (Gİ) diyet uygulamasının yararlı olabileceğini göstermektedir. GDM’de düşük GI 

diyetin güvenli olduğu ve geleneksel olarak yüksek lifli diyete benzer şekilde gebelik seyrine 

neden olduğu gösterilmiştir. Düşük GI diyetinin  postprandial kan şekerini daha iyi kontrol 
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edilebildiğini gösteren kanıtlar mevcuttur. Bu nedenle klinisyenler GDM de insülin tedavisine 

başlamadan once  hastaların diyetinde yüksek GI karbonhidratlar yerine düşük GI 

karbonhidratlar yer almasını sağlaması daha önemlidir.  

Tatlandırıcılar 

İnsanlar üzerinde yapılan sınırlı sayıdaki çalışmalar, şeker alkolleri ve enerji içermeyen 

tatlandırıcıların Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) veya Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı (EFSA) 

tarafından belirlenen kabul edilebilir günlük alım seviyeleri dahilinde tüketildiğinde gebelik 

döneminde kadınlar için güvenilir olduğunu göstermektedir. Ancak, kullanım düzeyinin ılımlı 

olması gerekmektedir. FDA tarafından onaylanan enerji içermeyen tatlandırıcılar içeriğinde 

aspartam (fenilketonüri hastalığı olan kadınların kullanımı hariç), asesülfam potasyum, 

sukraloz, neotam, advantam, steviol glikozitler ve meyve özleri bulunmaktadır. Amerikan Tıp 

Birliği gebelik döneminde kadınların, Beslenme ve Diyetetik Akademi’nin belirttiği üzere 

fetüsün bu maddeleri yeterince hızlıca temizleyemediği için sakkarin içeren tatlandırıcılardan 

kaçınmalarını önermektedir. 

Yağ 

Gebelik döneminde maternal yağlar (trigliseridler ve serbest yağ asitleri) aşırı düzeyde Fetal 

büyüme ile ilişkilendirilmektedir. Bunun nedeni olarak, diyetle yağ alımına duyarlı olan 

trigliseridlerin hidrolize olması ile açığa çıkan serbest yağ asitlerinin plasentayı geçerek fetal 

yağ birikimi için önemli bir kaynak olması gösterilmektedir. Gestasyonel diyabette oluşan 

maternal plazma enerji kaynaklarının kullanımı ile ilişkili bozukluklar, bebeğin doğum 

ağırlığı, maternal plazma amino asitleri, serbest yağ asitleri ve trigliseridler ile ilişkili 

olduğundan makrozomiye neden olabilmektedir. Bu nedenle, maternal serbest yağ asitlerinin 

artması maternal insülin direncini olumsuz yönde etkilemektedir. Gebelikte enerjinin yağdan 

gelen oranı için verilen öneriler, gebe olmayan kadınlar ile benzerdir (enerjinin %20-35’i). 

Yaşamın diğer dönemlerinde olduğu gibi gebelik süresince de elzem yağ asitlerinin alımı 

sağlanmalıdır.Beslenme ve Diyetetik Akademisi GDM’li kadınlar için yağ gereksinimini DRI 

kadar olmasını önermektedir. Diğer kılavuzlar ise yağ gereksiniminin günlük alınan enerjinin 

%30-35’ini oluşturması ve özellikle obez gebelerde düşük yağlı besinlerin tercih edilmesi 

gerektiğini vurgulamaktadır. Kanada kılavuzunda ise, yağ alımı günlük toplam enerji alımının 

%40’ına kadar çıkabileceği, bu yağların özelliklerinin ise genel popülasyona verilen önerilerle 

aynı olması gerektiği belirtilmiştir.  
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Çok düşük yağlı diyetler, gebelikte artan enerji ve elzem yağ asitleri gereksinimini 

karşılamada yetersiz kalabileceğinden gebelik süresince bu tarz diyetlerden kaçınılmalıdır. 

GDM de diyet dokosaheksaenoik asit (DHA) ve eikosapentaenoik asit (EPA) ile 

desteklenmelidir. Buna göre gebe kadınların günde 250-300 mg/gün kadar DHA + EPA 

almaları gerektiği ve bunun yaklaşık 200 mg’ının DHA’dan gelmesi önerilmektedir. 

Protein 

Gebelikte fetal, plasental ve maternal doku artışını destekleyebilmek için özellikle gebeliğin 

ikinci ve üçüncü trimesterinde ek protein alımı gereklidir. Buna göre ilk trimesterde 1 

gram/gün, ikinci trimesterde 9 gram/gün ve üçüncü trimesterde 28 gram/gün protein eki 

(protein kalitesi yüksek) yapılmalıdır. Sağlıklı yetişkin kadınlarda olduğu gibi gebe kadının 

diyetinde de enerjinin %12-20’si proteinlerden gelmeli ve günlük protein alımı 70 gramın 

altına inmemelidir. Gebelikte diyetle alınan proteinlerin kalitesine de önem verilmeli ve 

günlük protein alımının en az %50’sinin hayvansal kaynaklı proteinlerden (süt ürünleri, 

yumurta, et, tavuk, balık vb) gelmesine dikkat edilmelidir. Gebelik süresince yetersiz protein 

ve enerji alımı bebeğin doğum ağırlığını ve ileri dönemdeki sağlığını olumsuz yönde 

etkilemektedir. Beslenme ve Diyetetik Akademisi gebe kadınlar için protein gereksinmesinin 

DRI kadar olması gerektiğini bildirmiştir. Bununla birlikte, Almanya kılavuzlarında ise 

protein gereksiniminin günlük alınan toplam enerjinin %20-25’i kadar olduğu ve günde en az 

60-80 g protein alınması gerektiği belirtilmiştir.  

Mikro Besin Ögeleri 

Gebelikte çeşitli mikro besin ögesi yetersizliklerinin anormal fetüs gelişimi ya da kötü gebelik 

sonuçlarına neden olduğu bilinmektedir. Folik asit, demir, kalsiyum, magnezyum, D vitamini 

ve A vitamini gereksinimleri gebelik süresince artmaktadır. Gebelik öncesinde ve gebelik 

sırasında kadının fizyolojik gereksinimleri nedeniyle besin desteklerinin kullanılması 

önerilmektedir.  

Gebelik dönemine folik asit takviyesinin nöral tüp defektlerinin prevalansını azalttığı 

bilinmektedir. Diyabetli kadınların nöral tüp defekti olan bebek dünyaya getirme riski 

artmakta, bu nedenle bu kadınlar için folik asit dozlarının günde 5 mg'a yükseltilmesi 

önerilmektedir. Amerika Endokrin Birliği ve NICE kılavuzları GDM’li kadınlara özgü 

vitamin önerisi (özellikle folik asitle ilişkili) yapan belirli kuruluşlardır. Amerika Endokrin 

Birliği gebelik planlanmadan 3 ay önce 5 mg günlük dozlarla başlayarak 12 haftalık olana 
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kadar günlük 0.4-1.0 mg azaltarak folik asit kullanılmasını önermektedir. Diğer kılavuzlar 

GDM’li kadınlara özgü vitamin ve mineral desteğine ilişkin kanıtların yetersiz olduğu ve 

bireysel olarak sadece eksikliği tespit edilen vitamin ya da minerallerin takviye edilmesi 

gerektiğini belirtmektedir. 

Gebelik döneminde yeterli D vitamini alımı maternal ve fetal sağlığın devamlılığı ile olumsuz 

sonuçların önlenmesi açısından önemlidir Gebelikte D vitamini eksikliği preeklampsi, 

gestasyonel diyabet, prematüre doğum, gestasyon yaşına göre küçük doğum, fetal iskelet 

oluşumunda bozukluk ve azalmış kemik kütlesi gibi kötü maternal ve fetal sonuçlar ile 

ilişkilendirilmiştir. Gebeliğin 2.trimesterinda glikoz homeostazında bozulmalara yol açan 

insülin direnci gelişmektedir. Glikoz homeostazı ve insülin duyarlılığında D vitaminin önemli 

rolü olduğu bilinmektedir. Gebelik boyunca, fetal iskelet gelişiminde gerekli olan kalsiyumun 

kullanılabilirliğini kolaylaştırdığı için maternal 1,25(OH)2D3 gereksinmesi 4-5 kat 

artmaktadır. Gebelikte günlük diyetle önerilen D vitamini düzeyi 15 g/gün (600 IU), tolere 

edilebilir üst limit ise 4000 IU/gün (100 mcg/gün) olarak belirlenmiştir. D vitamininin başlıca 

kaynağı güneş ışınları olsa da, bazı besin kaynakları (yağlı balıklar, yumurta sarısı vb) ve 

takviye yoluyla da alınabilmektedir. Ülkemizde, gebelere kan düzeyine bakılmaksızın 

gebeliğin 12. haftasından itibaren başlanarak gebelik süresince ve doğum sonrası 6 ay 

boyunca günlük tek doz halinde alınmak üzere 1200 IU (9 damla) D vitamini desteği 

önerlimektedir.  

Gestasyonel diyabet daha önce tanısı konulmamış tip 2 DM’nin göstergesi olabileceğinden, 

GDM’li kadınlar doğumdan sonra 6-12. haftalarda sürekli diyabet ya da prediyabet gelişim 

riskine karşı, her 1-3 yılda bir diğer risk faktörlerine bağlı olarak taranmalıdır. GDM’li 

kadınlar sadece doğum sonrası 6-12. haftalar içinde değil daha fazla zaman içinde de tip 2 

DM gelişimi açısından büyük bir risk altındadır.  

Sonuç ve Öneriler 

Dünya genelinde GDM prevalansı tip 2 DM ve obeziteye paralel olarak artmaktadır. Erken 

tanı konulması ve tedaviye başlanması perinatal ve maternal olumsuz sağlık sonuçlarını 

önlemede çok önemlidir. Beslenme tedavisi ve egzersiz uygulaması glisemik kontrolün 

sağlanmasında birinci aşamada uygulanmaktadır. Tanı konulduktan sonra 3 hafta süre ile 

uygulanan beslenme tedavisi ve egzersiz müdahalesi hedeflenen glikoz düzeylerini sağlamada 

yetersiz olursa farmakolojik tedavi başlanmalıdır. 
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Gestasyonel diyabet tanısı konulan gebe kadınların beslenme tedavisinin temel ilkeleri 

multidisipliner bir ekip oluşturulması ile keton oluşumunun önlenmesi, normal gliseminin 

sağlanması ve optimal ağırlık kazanımını sağlayacak ve gelişmekte olan fetüsün 

gereksinimini sağlayacak düzeyde bireye özgü beslenme programının düzenlemesidir. 

Gebelerde normoglisemiyi sağlamak amacıyla verilen besinlerin içeriği, öğünlere dağılım 

miktarı, diyetin glisemik indeks ve glisemik yük miktarı değerlendirilerek, 3 ana öğün en az 2 

ara öğün olacak şekilde sağlıklı bir besleme alışkanlığı kazandırılmalıdır. Beslenme 

alışkanlığının yanı sıra hafif ve orta şiddetle fiziksel aktivitenin alınan enerji miktarının 

düzenlenmesi, hormonal dengenin düzenlenmesi ve sağlığın devamının sağlanmasında önemli 

olduğu belirtilmelidir.     

Sonuç olarak, ulusal ve uluslararası birçok kılavuzda da belirtildiği gibi gestasyonel diyabetin 

tıbbi beslenme tedavisi alanında uzman diyetisyen tarafından planlanmalı ve uygulanmalıdır. 

Gebelik planlanmadan önce beslenme programının düzenlenmesi gebelik sürecinde hem anne 

hem de fetüs ile ilişkili komplikasyonların azaltılmasında oldukça önemli bir yere sahiptir. 

Gebelik sürecinin sağlıklı olarak geçirilmesi için ise düşük glisemik indeksli, posa içeriği 

yüksek, az miktarda şeker, doymuş yağ ve işlenmiş besinlerden sakınılmasına dayanan bir 

beslenme alışkanlığının gebe kadınlara kazandırılması gerekmektedir. Beslenme programının 

en önemli bileşenlerinden biri olan enerji gereksinimi gebelik döneminde ağırlık kazanımı ile 

ilişkili olup sadece hafif şişman ve obez GDM’li kadınlarda uzman diyetisyen kontrolünde ilk 

trimesterde enerji kısıtlaması yapılabilmektedir. Makro besin ögeleri içerisinde en önemli yere 

sahip olan karbonhidratlar glisemik kontrolü sağlanması ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle 

düşük glisemik indeksi karbonhidratlardan üç ana öğünde ve 2-4 ara öğün olacak şekilde 

verilmedir. Tıbbı beslenme tedavisinin önemini anlayarak ve uygulayarak geçirilen gebelik 

süreci, gestasyonel diyabetin hem gebeler hem de yenidoğanlar üzerine olumsuz sağlık 

sonuçları arasında yer alan obezite, tip 2 DM ve diğer sağlık sorunlarından korunmayı 

sağlayacaktır.  
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Metabolic and Nutritional problems of infants in the NICU 

Jennifer M. SCHORNACK RD CSP 

Pediatric Dietitian 

Riley at Methodist Hospital & Riley Hospital for Children 

 

Nutrition in the Neonatal intensive care unit is an exciting and challenging area for Dietitians, 

the nutrition experts, to work in. As we now know it has a significant impact on Cognitive, 

neurodevelopmental and quality of life outcomes.  

We will start our presentation discussing growth expectation in both the preterm and term 

infant.  Growth charts help us to compare how each infant is growing.  The goal is to provide 

nutrients to promote the rate of growth for that of a normal fetus at the same postmenstrual 

age (PMA) for the preterm infant.  In the term infant our goal is to promote growth at a rate 

comparable to that of an infant feed an optimal diet.  

Both parenteral and enteral nutrition are important in the delivery of optimal nutrients for the 

preterm infant. There are a variety of entities that have looked at the optimal delivery of 

nutrients from both parenteral and enteral nutrition.  The guidelines/ recommendations vary as 

to what distribution of macronutrients and micronutrients to deliver.  We will look at a variety 

of sources and then discuss our facilities own guidelines for both the <1500g and <1000g 

infant.  

Human milk is the feeding of choice for preterm and term infants. It not only provides the 

needed nutrients for growth and development but also supports and compliments the preterm 

infants developing immune system.  However the preterm infant’s high nutrient needs are 

challenging to meet and unfortified human milk falls short.  Therefore we will discuss 

fortification options that help to optimize nutrients delivered.  

Finally we will discuss some of the nutritional challenges including hyperglycemia, 

hypoglycemia and metabolic bone disease that can develop in the preterm infant.  
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İŞTAHIN DÜZENLENMESİNDE MAKRO BESİN ÖGELERİNİN ROLÜ 

Dr. Dyt. Mustafa Volkan YILMAZ 

Ankara Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

 Dünya genelinde obezite prevelansındaki artışla beraber 1950’lerden itibaren makro 

besin ögeleri ile iştah arasındaki ilişkiye yönelik ilgi de artmıştır. İştah yemek yeme isteği 

olarak tanımlanmaktadır ve beyindeki hipotalamus tarafından kontrol edilmektedir. 

Hipotalamus iştahı; serebral korteksten ve limpik sistemden gelen nöral girdiler, 

gastrointestinal sistemden gelen peptid hormonları, adipoz dokudaki adipokinlerden elde 

edilen bilgilerle kontrol etmektedir. Beyin ve ince bağırsaktan salınan ve iştahın 

düzenlenmesinde rol alan ve literatürde sıklıkla çalışılan iştah baskılayıcı hormonlar leptin, 

insülin, kolesistokinin (CCK), seratonin, glukagon, glokagon benzeri peptid 1 (GLP-1) ve 

peptid tirozin tirozin (PYY); iştah açıcı hormonlar ise grelin, dopamin ve nöropeptit y 

(NPY)’dir. Bu hormonların salgılanması ve iştahın düzenlenmesinde duyusal, bilişsel, 

sindirim ve emilimle ilgili birçok farklı mekanizma rol oynamaktadır. Bu nedenle, iştahın 

düzenlenmesi uzun süredir çalışılmasına rağmen tam olarak anlaşılamayan ve bu nedenle hala 

yoğun olarak araştırılan bir konudur. 

 İştahın düzenlenmesinde karbonhidratların rolü ilk olarak Jean Mayer tarafından 

1953’te “glukostatik teori” hipotezi ile araştırılmaya başlamıştır. Bu teoriye göre kan glukoz 

konsantrasyonundaki düşüş açlıkla ilişkilidir. Teoriyi destekleyen ve reddeden birçok çalışma 

bulunmaktadır ve bugün hala bu teori kesin olarak reddedilmiş veya kabul edilmiş değildir. 

Karbonhidratların glisemik indeksinin, posa miktarı, çeşidi, fiziksel ve kimyasal 

özelliklerinin, tatlılık derecelerinin, türünün (früktoz,glukoz vb.) iştah üzerinde farklı etkileri 

olabileceğine yönelik bir çok hipotez öne sürülmüştür. Hipotezlerin tamamındaki çelişkili 

sonuçlar nedeniyle mevcut literatür karbonhidratların bu özelliklerinin iştah ile ilişkisine 

yönelik net bir yorum yapmamıza engeldir. Bununla birlikte düşük glisemik indeksli 

yiyecekler/öğünler ile viskoz, fom oluşturan ve fermente olabilen posalar ile ilgili çalışmalar 

konu ile ilgili umut vadetmektedir.  
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 Karbonhidratlara benzer şekilde proteinlerin iştah ile ilişkisiyle ilgili çalışmaların 

başlangıcı da 1950’li yıllara denk gelmektedir. Melinkoff tarafından 1956’da ortaya atılan 

“aminostatik teori” ye göre, serum aminoasit düzeyleri ile iştah arasında bir ilişki vardır. 

Fakat glikostatik teoride olduğu gibi bu teori de literatürdeki çelişkili sonuçlar nedeniyle tam 

olarak kabul görmemiştir. Aminostatik teoriye ek olarak proteinlerin ince bağırsak hormon 

salınımlarını etkileyerek veya beyin ödül sistemine olan etkileriyle iştah baskılayıcı etki 

gösterdiğine yönelik birçok çalışma bulunmaktadır. Fakat elde edilen çelişkili sonuçlar, bu 

hipotezlerin doğruluğuna yönelik kesin yargılara varılmasını engellemektedir. 

 1953’te Kennedy besin alımının hipotalamik kontrolünün lipostatik bir mekanizmayla 

düzenlenerek aşırı yağ tutumunu engellediği (lipostatik teori) hipotezini ortaya atmıştır. 

Günümüzde bu mekanizmanın leptin düzeyleri ile kontrol edildiği sonucuna varılmıştır. 

Literatürdeki genel kabul leptinin kısa süreli iştahın belirlenmesinde kullanışlı bir gösterge 

olmadığıdır. Bu nedenle leptin düzeylerinin makro besin ögeleri alımı ile olan ilişkisine 

yönelik çalışmalar çelişkiler içermektedir. Diğer yandan yağların iştah üzerinde etkilerine 

yönelik hem metabolik hem de duyusal çalışmalar genellikle yağların beyin ödül sisteminde 

düşük tokluk ve yüksek açlık ile ilişkili mekanizmaları harekete geçirdiğini göstermektedir. 

Makro besin ögelerinin iştah üzerine etkilerine yönelik çalışmalar çelişkili sonuçlar 

içermektedir. Bu çelişkili sonuçların en önemli nedeni iştahla ilgili çalışmalarda metodolojik 

olarak çok büyük farklılıklar olması, kaliteli çalışmaların yeterli sayıda olmayışı ve buna bağlı 

olarak da yapılmış kaliteli meta-analizlerin literatürde bulunmamasıdır. 
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CUSHİNG SENDROMU 

 

Dyt. Münevver KİRİCİ 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 

 

 

24 Yaş Kadın  

3. gebeliğinde 59 kg’dan 80 kg’a çıkıp sonrasında normal beslenmesine rağmen aynı kiloda 

kalan ve yüzde şişme şikayeti olan hastanın 7/2019’da dış merkez hipofiz MR’nda sağ 

lateralde 5mm , sol lateralde 3mm mikroadenom ile uyumlu lezyonları saptanmıştır.Sabah 

kortizolü 16µg/dl , ACTH:10,7 , 2 mg dST sonrası sabah kortizolü: 17,1 µg/dl gelmesi 

üzerine cushing etyolojisi araştırılması amacıyla tarafımıza yönlendirilip yatışı yapılmıştır. 

Hastamız gebeyken bu klinik başlamış olup 17 aydır bu durumdadır. 

 

FM:  Aydede Yüzü(+)     

 Karında Mor Strialar (+) 

Buffalo Hump (+) 

Ciltte İncelme (+) 

Abdominal Obezite (+) Bel Çevresi (116cm) 

Periferal İncelme (-) 

Vücutta Berelenme (-) 

Hipertansiyon (-) 

Şeker Yüksekliği (-) 

Kıllanma Artışı (-) 

 

Yatışta : Hipofiz MR kontrolü, Sürrenal MR,  ön hipofiz hormonlarının tekrarı ve KMD 

istenecek 

06/08/2019 
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05/08 de akşam kortizolü: 17,3 µg/dl , akşam tükrük kortizolü 1,5 µg/dl, 06/08 de sabah 

ACTH 13,5 , kortizol 20,3 µg/dl , B12  82 gelen hastaya intramüsküler enjeksiyon başlandı. 

07/08/2019 

06/08 de toplanan 24 saatlik idrar kortizolü 820mg çıktı.Daha önce 2 mg DST ile suprese 

olamyan hastaya 2 gün 8 mg DST planlandı. 

06/08/2019 

Hastanın mevcut bulguları ve MR’ı konseyce değerlendirildi.Hipofiz MR’ ındaki 

mikroadenomların foksiyonel olmayacağı, sağ sürrenaldeki adenoma odaklanılarak sürrenal 

BT çekilmesi önerildi. 

09/08/2019 

2 gün 8mg DST sonucu Sabah Kortizolü: 23,7,ACTH: 14,5 ve 24 saatlik idrar 

kortizolü:1138mg baskılı değil olarak geldi. Bu sonuca göre hipofizer patoloji 

düşünülmemekle birlikte ACTH bağımlı cushing(?) olarak düşünülüp , sürrenal lezyonun 

maligninite potansiyeli (?) nedeniyle ürolojiye danışılacak. . Bu arada hastaya 11/08’ de VMA 

diyeti uygulandı. 

16/08/2019 

Sonuçlarda FEO  dışlanamadığından hastaya Cardura 2mg başlandı. KMD’de osteopenik 

gelen ve D vitamini ˂10 olduğu için 8 hafta D-Colefor damla tüm şişe haftada 1 içecek 

şekilde başlandı. 

21/08/2019 

BT’sinde adenomla ilişkili 3,5*2,5 cm lezyonu olan hastanın konsey sonucu malign (?) 

olasılığı bulunduğundan sol sürrenalektomi planıyla ürolojiye operasyon için devredi. 

KAN BULGULARI 

Glukoz - 75 mg/dL(74-100) 

Kan üre azotu (BUN) - 12 mg/dL 

()Kreatinin - 0,65 mg/dL 

Ürik asit - 5,2 mg/dL 

Kalsiyum - 9,6 mg/dL 
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Magnezyum (Mg) - 2,2 mg/dL 

Fosfor - 2,9 mg/dL 

AST - 15 U/L 

ALT - 27 U/L 

Kolesterol, Non-HDL - 94 mg/dL 

LDH - 334 U/L(0-247) 

Sodyum - 142 mmol/L 

Potasyum - 4,35 mMol/L 

Klor - 109 mmol/L 

Trigliserid - 71 mg/dL 

Kolesterol, Total - 158 mg/dL 

Kolesterol LDL - 80 mg/dL 

Kolesterol, HDL - 64 mg/dL 

Estradiol - 18 pg/mL 

ACTH - 9 g/dL 

FSH - 4,85 IU/L 

TSH - 1,63 µIU/mL 

Serbest T4 - 0,52 ng/dL 

Kortizol (Sabah) - 20,2 µg/dL 

Prolaktin - 12 ng/mL 

LH - 5,43 IU/L 

İnsülin  (Açlık) - 18,7 µIU/mL 

Vitamin B12 - 82 pg/mL 

Somatomedin-C (IGF-1) - 333 ng/mL 

HbA1c (NGSP) (%) - 5,2 % 

HGB (Hemoglobin) - 15,4 g/dL 

Supresyon Sonrası Kortizol - 20,2 µg/Dl 

17/08/2019 

OGTT 

0-DAK: 145 mg/dl 

30 DAK: 158 mg/dl 



“ 2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi “ 
 

63 
 
 

60 DAK: 96 mg/dl 

90 DAK: 78 mg/dl 

120 DAK: 145 mg/dl 

BESLENME DÜZENİ: 

Enerji Hesabı:  

Boy:167m   Kilo:80kg BKI: 29 kg/m2 

 Formüle Ağırlık: 63 kg 

Pratik Formülden Enerji: 

24*63*1*1,2 = 1814 kcal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

MENÜSÜ: 

1800 Kkal Tuzsuz Diyabetik 

Diyet 

SABAH: Şekersiz çay 

 2 kibrit kutusu beyaz peynir (60 gr) Tuzsuz 

       DEĞ. CHO PROT YAĞ 

SÜT 2 18 12 12 

ET 5 0 30 25 

EYG 12 180 24   

SEBZE 2 12 2   

MEYVE 3 36     

YAĞ 5     25 

ŞEKER 0 0     

FANTOMALT 0 0     

  0       

TOPLAM   246 68 62 

          

ENERJİ (kal)     984 272 558 

     
     TOPLAM   1814 

  
     CHO   0,542448 

  PROT   0,149945 

 YAĞ   0,307607 
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 2 ince dilim ekmek (50 gr) 

 Domates, Salatalık 

ARA ÖĞÜN: 1 Su bardağı yoğurt 

 1 Porsiyon meyve 

ÖĞLEN: 1 Köfte kadar et, tavuk, balık eti 

 1 kase çorba 

 3 yemek kaşığı pilav- makarna 

 4 yemek kaşığı sebze yemeği 

 1 kase yağsız salata 

 1 porsiyon meyve 

 1 ince dilim ekmek (50gr) 

ARA ÖĞÜN: 1 Su bardağı süt 

 1 porsiyon meyve 

 4 küçük galeta 

AKŞAM: 1 Köfte kadar et, tavuk, balık eti 

 1 kase çorba 

 3 yemek kaşığı pilav- makarna 

 4 yemek kaşığı sebze yemeği 

 1 kase yağsız salata 

 2 ince dilim ekmek (50gr) 

GECE: 1 kibrit kutusu beyaz peynir 

2 ince dilim ekmek (50 gr) 
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GERİATRİK SARKOPENİK OBEZİTEYE YAKLAŞIM 

Prof.Dr. Neslişah RAKICIOĞLU 

Hacettepe Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Beklenen yaşam süresindeki artışa bağlı olarak, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 

de yaşlı nüfusun oranı hızla artmaktadır. TÜİK verilerine göre; yaşlı nüfus olarak tanımlanan 

65 yaş ve üzerindeki nüfus 2018 yılında %8.7 iken; 2023'te %10.2, 2040'da %16.3, 2060'ta 

%22.6 ve 2080'de %25.6 olacağı öngörülmektedir. Dünya genelinde ise artışın çoğunluğu 

gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere, 2010 yılındaki değer olan 524 milyondan, 2050'de 

yaklaşık 1.5 milyara çıkacağı tahmin edilmektedir. Beklenen yaşam süresi uzadıkça, bilim 

insanları yeni tıbbi durumlar ile karşı karşıya kalmaktadır. Bunlardan bir tanesi de sarkopenik 

obezitedir. Kronik bir durum olan sarkopenik obezite (SO) prevalansı, dünyada ve ülkemizde 

önemli bir halk sağlığı sorunu olarak artış göstermektedir. Sarkopenik obezite prevalansı ile 

ilgili olarak yapılan birçok yaşlı çalışmasında, kullanılan farklı tanı kriterlerine göre farklı 

sonuçlar elde edilmiştir. Amerika’da yapılan Ulusal Beslenme ve Sağlık Araştırması’nda SO 

prevalansı erkeklerde %12.6, kadınlarda %33.5 olarak bildirilmiştir. Aynı çalışmanın 

verilerine göre yaş ilerledikçe SO prevalansı artış göstermiş, 80 yaş üzerindeki erkek ve 

kadınlarda bu oran sırasıyla %27.5 ve %48.0’e yükselmiştir. Güney Kore Sarkopenik Obezite 

Çalışması’nda 20-80 yaş grubundaki sağlıklı gönüllü nüfusta prevalans erkeklerde %1.3-15.4, 

kadınlarda %0.8-22.3 aralığında saptanmıştır. Ülkemizde yaşlıların bulunduğu farklı 

ortamlarda yapılan çalışmalarda ise SO prevalansı; klinikteki yaşlı hastalarda %16-21.1, 

bakımevi ortamındaki yaşlılarında %22-85.4 olarak bildirilmiştir.  

Sarkopenik obezite tanımı ilk olarak 1996’da Heber ve arkadaşları tarafından yağa 

göre düşük iskelet kas kütlesi olarak tanımlanmıştır. Bu dönemde sarkopeni (yaşa bağlı kas 

kaybı) fonksiyonel azalmadan bağımsız bir durum olarak değerlendirilmiştir. Roubenoff 

tarafından ise normal yaşlanma sürecindeki fonksiyonel kayba ilaveten, obez yaşlılarda 

fonksiyonel kaybın daha fazla olacağı bildirilmiştir. Ayrıca, vücuttaki en büyük insüline 

duyarlı doku olarak, kas kütlesi kaybı, obez yaşlılarda zayıf kardiyometabolik sağlık ile 

ilişkilendirilmiştir. Sarkopenik obezitenin nasıl tanımlanacağı konusunda tam bir uzlaşı 

olmamasına rağmen, hem obezite hem de sarkopeni kriterlerini içeren bir sendrom olarak 

değerlendirilmektedir. Tanıdaki bu farklılıkları ortadan kaldırmak amacıyla 2010 yılında 

“Yaşlıda Sarkopeni Avrupa Çalışma Grubu” (EWGSOP-The European Working Group on 
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Sarcopenia in Older People) tarafından klinik çalışmalarda kullanılmak üzere bir uzlaşı raporu 

geliştirilmiştir. Bu raporda sarkopeni; iskelet kas kütlesinin ve gücünün ilerleyici ve yaygın 

bir şekilde kaybı ile karakterize fiziksel engellilik, yaşam kalitesinde azalma ve ölüm gibi 

istenmeyen durumların riskini arttıran bir geriatrik sendrom olarak tanımlanmıştır. Aynı 

raporda, sarkopeni tanısının konulmasında kas kütlesi, kas gücü ve fiziksel performans 

durumunun birlikte değerlendirilmesi gerektiği bildirilmiştir. Aynı çalışma grubu 

(EWGSOP2) 2018 yılında bu kriterlerin güncellemesini yapmış ve raporu 2019’da 

yayınlamıştır. Bu raporda iskelet kas kütlesinin tanımının yanında iskelet kas kalitesi 

kavramını da gündeme getirilmiştir. Ortak tanım ve teşhis için kas gücünün saptanmasında 

kaliper kullanılması; kas kalitesinin/kütlesinin değerlendirmesinde manyetik rezonans, 

bilgisayarlı tomografi ve Dual-Energy Absorptiyometre (DXA) kullanılması; fiziksel 

performans için ise Battery Kısa Fiziksel Performans Testi, Kalk ve Yürü Testinin 

kullanılması önerilmiştir. Yine bu son raporda alternatif veya yeni testlerin geliştirilmesi 

gerekliliği konusuna vurgu yapmıştır. EWGSOP tarafından yayınlanan bu raporlar, European 

Geriatric Medicine Society (EUGMS), the European Society for Clinical Nutrition and 

Metabolism (ESPEN), International Association of Gerontology and Geriatrics-European 

Region (IAGG-ER) ve International Association of Nutrition and Aging (IANA) tarafından 

kabul görmüştür. 

  Obezite tanım olarak vücutta aşırı yağ birikmesidir. Sarkopenik obezitede yağsız 

dokudaki azalma ile birlikte yağ dokusunda artış oluşmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

yaştan bağımsız olarak obeziteyi; BKİ=> 30kg/m2, merkezi obezite (bel çevresinin erkeklerde 

>102cm, kadınlarda >88cm) olarak tanımlamaktadır. Son dönemlerde ise vücut yağ 

yüzdesinin veya bel çevresinin kullanılmasının daha uygun olacağı tartışılmaktadır. Bununla 

birlikte BKİ ve vücut yağ yüzdesi için yaşlılara özel bir kesişim değeri (cutoff-points) 

bulunmamaktadır. Ayrıca yaşlılarda intrahepatik, intramuskuler ve intra-abdominal (subkutan 

yağa karşın) yağ oranları gençlerden daha fazladır. Yine yaşlılarda gençlere göre insülin 

direnci 2 kez daha fazladır. Bu durum birçok sağlık sorununa neden olmaktadır. Kötü 

kardiyo-metabolik risk (hiperlipidemi, hipertansiyon, dislipidemi ve insülin direnci) 

görülmekte, psikolojik profil (depresyon, bilişsel performans) etkilenmekte ve sağlıklı yaşam 

kalitesi bozulmaktadır. 

 

Sarkopenik obezitenin patogenezi multifaktöriyeldir. Sarkopeni ve obezitenin gelişimine 

katkıda bulunduğu tartışılan yaşa bağlı ortak faktörlerin birçoğunun bu süreçte rol aldığı 
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düşünülmektedir. İnflamatuvar süreçlerdeki artış ve oksidatif stress, insülin direncinin 

artması, androjen ve büyüme hormonu gibi cinsiyete özgü hormonların azalması bunlar 

arasında yer almaktadır. Oksidatif stress, akut veya kronik inflamatuvar durum, 

proinflamatuvar sitokinleri (özellikle interleukin-1, interleukin-6, TNF-alfa) arttırır. Bu 

sitokinler kastan amino asit çıkışına neden olur  ve protein yıkımını hızlandırır. 70 yaş 

üzerindeki bireylerde hiçbir hastalık durumu olmadan da plazma IL-6 düzeyinde artış 

meydana gelebilmektedir. Ayrıca, enerji alımı-harcaması arasındaki dengesizlik, fiziksel 

aktivitedeki azalma ve sağlıksız besinlerin tüketimi gibi davranışsal faktörlerin de sürece 

önemli katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Nörodejeneratif hastalıklar (motor nöron 

kayıpları, tip II liflerin boyut ve sayısında azalma, fiberlerin akümülasyonu, sarkoplazmik 

retikulum ve t-tübüler sistemde proliferasyon, kas lif atrofisi vb.), mitakondriyal disfonksiyon 

gibi bazı faktörler sadece sarkopeni ile ilişkili iken genetik faktörler, psikiyatrik hastalıklar, 

ilaçlar, kültürel ve sosyal faktörler sadece obezite ile ilişkilendirilmektedir. Etkili müdahaleler 

için; ortak çözümlerin yanı sıra, sarkopeni veya obeziteye bağımsız katkı yapan faktörlere de 

hitap edilmelidir.  

Sarkopenik obezite bireyin yaşam süresi ve kalitesini etkiler. Sarkopeni kas zayıflığı, 

fiziksel aktivitede azalmaya neden olur. Bu durum kardiyak ve solunum fonksiyonları 

olumsuz etkiler, kemik mineral yoğunluğunun azalmasına neden olur ve buna bağlı düşme ve 

kırıklar görülebilir. Yine kas kaybı nedeniyle enerji harcaması ve yağ oksidasyonunda azalma; 

lipid birikimi ve santral obezitede artma, insülin direncinin gelişmesi ve Tip 2 diyabet 

insidansında artış ile sonuçlanır. Ayrıca immün sistem olumsuz etkilenir. Tüm bu durumlar 

yaşlıda kırılganlığı arttırır ve disabiliteye götürebilmektedir.  

Yaşlılarda sarkopenik obezite ve beraberinde sık görülen diğer kronik hastalıkların 

önlenmesinde; yeterli ve dengeli bir diyetin (enerji, elzem aminoasitleri, elzem yağ asitlerini, 

vitamin ve mineralleri içeren) tüketilmesi, alkol ve sigara içilmemesi, aktif ve sağlıklı yaşam 

tarzı alışkanlıklarının sürdürülmesi önem taşımaktadır. Antioksidanlar (α-karotene, β-

karotene, β-kriptoxanthin, lutein, zeaxanthin ve and laykopen) oksidatif strese karşı koruyucu 

olduklarından sarkopeniden korurlar. Düşük plazma karotenoidleri; düşük kas gücü, şiddetli 

yürüme disabilitesi, diz ekstansiyonu ve fiziksel performans ile ilişkili bulunmuştur. 

Selenyum, A, C ve E vitamini gibi antioksidanların diyetle yetersiz alınması, sarkopeni 

gelişimi için önemlidir. Yaşlılarda ω-3 yağ asitlerinin (EPA ve DHA) takviyesinin 

sarkopeniden korunma ve tedavide etkili olabileceği düşünülmektedir. ω-3 desteği, amino 
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asit/insülinin uyardığı kas protein sentezini ve mTOR fosforilasyonunu arttırmıştır. ω-3 yağ 

asitlerinin anti-inflamatuar etkisinden dolayı sarkopeniden korunmada etkili olabileceği 

bildirilmiştir.  

Yaşlıda sarkopenik obezitenin tedavisinde; beslenme tedavisi, farmakolojik tedavi, 

egzersiz, yaşam tarzı değişiklikleri birlikte düşünülmelidir. Sarkopenik obezitenin beslenme 

tedavisi yaşlıya özel olmalıdır. Bunun için öncelikle yaşlı bireyin bulunduğu ortama göre 

beslenme durumunun iyi değerlendirilmesi gereklidir. Bu değerlendirmenin sonuçlarına göre 

yaşlının gereksinmesine uygun miktarlarda enerji, protein ve diğer besin ögelerini alması 

tedavide önemlidir. Beslenme müdahalesinde; düşük kalorili diyet ile birlikte fiziksel 

aktivitenin arttırılması ve 60 yaş üzeri hastalarda yaşam tarzının değiştirilmesi sonucunda, 

haftada yaklaşık 0.5 kg veya 6 ayda %8-10 ağırlık kaybı önerilmektedir. Ağırlık kaybı 

programlarında vücut ağırlığında yağ dokusunda %75’lik azalma sağlandığında, yağsız 

dokuda %25’lik azalmanın olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle yaşlı hastalarda diyet ile birlikte 

fiziksel egzersizin yapılması önemlidir, iyi sonuçlar alınmasını sağlar.  

Altmış beş yaş üzeri sarkopenik obezitesi olan bireylerde diyet ile orta derecede enerji 

kısıtlamasının ) yanında günlük vücut ağırlığı başına 1.2-1.5g biyolojik değeri yüksek protein 

alımı önerilmektedir. Kas gücü ve fonksiyonunun sürdürülmesi, maksimum kas protein 

sentezi, vücut dokularının korunmasında yeterli protein alımı önemlidir. Ancak, yaşlılara 

protein önerisinde bulunurken böbrek fonksiyonları iyi değerlendirilmelidir. Maksimum 

protein sentezinin sağlanmasında; sadece tüketilen günlük toplam protein miktarı değil, 

proteinin ana öğünlere eşit miktarda dağıtılarak tüketilmesi de önemlidir. Yeterli enerji 

alımında, maksimum kas protein sentezi için her öğünde 25-30g yüksek kaliteli protein 

tüketilmesi önerilmektedir. Protein sentezini geliştirmede stratejik esansiyel amino asitlerin 

(arjinin, glutamin ve lizin) suplementasyonu ve löysin alımının arttırılması önemlidir. Löysin; 

mTOR (mammalian target of rapamycin) yolağını uyaran güçlü aktivatör olarak kas protein 

sentezini arttırır. Plazmaki löysinin, insülinden bağımsız mekanizmalar ile kas protein 

sentezini düzenlediği düşünülmektedir. Ayrıca, löysin anti-atrofik öge olarak bilinmektedir. 

Deneysel ve klinik çalışmalarda; löysinden zengin hızlı sindirilen whey proteininin, kazein 

gibi yavaş sindirilen proteinlere göre yaşlılarda kas protein sentezini arttırdığı ve daha fazla 

protein retansiyonu sağladığı gösterilmiştir. Ancak, amino asit suplementasyonunun uzun 

dönem etkileri bilinmemekte ve rutin kullanılması önerilmemektedir. Bu nedenle, löysinden 

zengin doğal besin kaynaklarının (süt ürünleri, et, kurubaklagiller, balık vb.) yaşlı bireyler 
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tarafından yeterli miktarlarda tüketilmesi sağlanmalıdır. β-hidrosi β-metibutirat (HMB), 

ketojenik elzem amino asit löysinin metabolitidir. Löysinin endojen metabolizması sonucunda 

vücutta az miktarda ~0.3-0.4 g/gün HMB oluşmaktadır. Mevcut çalışmalara rağmen klinikteki 

yaşlılar için 3g/gün HMB suplementasyonunun ideal olup olmadığı konusu tartışmalıdır. 

HMB; mTOR fosforilasyonunu arttırarak, protein yıkımını inhibe ederek ve protein sentezini 

uyararak etki gösterdiği bilinmektedir. Böylece kas hasarını azalttığı ve onarım sürecini 

hızlandırdığı düşünülmektedir. Ancak, uzun dönem kullanılmasının etkileri konusunda, çok az 

çalışma bulunduğu, verilerin tutarlı olmadığı ve daha çok çalışmaya ihtiyaç olduğu 

bildirilmiştir.  

Glutamin suplementasyonu kas harabiyeti olan hastalarda, HIV, kanser 

kemoterapisinde ve iltihabi barsak hastalıklarında kullanılmaktadır. Yüksek doz glutamin kas 

yapımı, atletik performans, immün sistemin iyileştirilmesine, hafızanın iyileştirilmesine 

yardımcıdır. Ancak, yaşlılarda tedavi amaçlı kullanımda böbrek fonksiyonlarının takip 

edilmesi gereklidir. Yine tedavide amaçlı ~3-6 g/gün L-arjinin takviyesinin, sadece proteinin 

bir bileşeni olmayıp, mTOR yolağı üzerinden protein sentezinin regülasyonuna katıldığı 

bildirilmiştir. 

Sarkopenik obezitesi olan yaşlılarda serum 25(OH)D vitamini düzeyi takip 

edilmelidir. Düşük D vitamini (<75 nmol/L) düzeyi; kas kütlesi ve gücünde azalma, yürümede 

bozulma, dengede azalma, düşme riskinde artma, uzun dönemde fiziksel performansta azalma 

ile ilişkilidir. Tüm sarkopenik yaşlılarda 25(OH)D vitamini düzeyinin ölçülmesi ve plazma 

konsantrasyonu <100nmol/L (40 ng/mL)’nin altında olanlarda, D vitamini suplementasyonu 

yapılması önerilmektedir. Ayrıca yaşlıların tüm vitamin ve mineralleri yeterli içeren, diğer 

antioksidan ögelerden ve ω-3 yağ asitlerinden zengin besinleri tüketmesine özen 

gösterilmelidir. 

Diyet programı ile birlikte egzersiz planlaması yapılmalıdır. Hipokalorik diyet ile 

birlikte yapılan egzersiz sadece kas kaybını önlemez, kas kalitesini de (kas gücü ve 

performansını) iyileştirir. Egzersiz ile intram uskuler yağ azalır, kasın fonksiyonel kapasite ve 

kalitesi artar, kronik inflamasyon belirteçlerinden TNF-α ve IL-6 düzeyleri azalır. İlaveten 

kolesterol düzeyi düşer, insülin duyarlılığı gelişir ve yaşam kalitesi iyileşir. The American 

College of Sports Medicine çok bileşenli (kuvvet, dayanıklılık, esneklik ve denge) egzersiz 

programlarının yapılmasını önermektedir. Direnç egzersizi, yaşlıda total vücut kas yıkımında 

bir değişiklik olmaksızın, iskelet kas protein sentezinde belirgin bir artış oluşturmaktadır. 
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Aerobik egzersizlerin (yürüme, koşma, yüzme) direnç egzersizleri ile birlikte yapılması, 

abdominal ve viseral yağlanmayı azaltır. İnsülin duyarlılığını iyileştirir, kas hipertrofisine 

fazla katkısı olmasa da kas liflerinin kesitsel alanını arttırabilmekte ve vücut yağını 

azaltmaktadır. Egzersiz programları her yaşlı hasta için komorbidite ve disabilite derecesine 

göre planlanmalıdır. Olası kas-iskelet yaralanmalarını önlemek için dereceli olarak 

arttırılmalıdır. Ayrıca egzersiz programlarına katılan yaşlılar yakın denetim altına alınmalıdır.  
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ADOLESAN PCOS’LU OLGUYA UYGULANAN DİYET TEDAVİSİNİN 

ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Uzm. Dyt. Rukiye BOZBULUT 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 

GİRİŞ VE AMAÇ: Poliksitik over sendromu (PKOS) peripubertal periyod ve erken adolesan 

dönemde başlayan, menstrüel düzensizlikler ve hiperandrojenizm bulguları ile ortaya çıkan 

bir bozukluktur. Obezite hastalığın hem endikasyonlarından, hem de komplikasyonlarından 

biri olan hormon dengesizliğine yol açmaktadır. Bu nedenle hastalığın tedavisinde temel 

amaç, vücut ağırlık kaybının ve uzun dönemde ağırlık kontrolünün sağlanmasıdır (1). 

Karbonhidratı azaltılmış diyetlerin PKOS’lu bireylerin tedavisinde olumlu sonuçlar sağladığı 

bildirilmektedir (2,3). Bu olgu sunumunda, enerji ve karbonhidrat içeriği azaltılmış zayıflama 

diyetinin PCOS’lu adolesanın vücut bileşimi ve PCOS parametreleri üzerine etkisi 

değerlendirilmiştir.   

OLGU: 17 yaşındaki kız hasta kilo alma, kıllanma artışı ve adet düzensizliği nedeniyle çocuk 

endokrin bölümüne başvurdu. İlk kez 11 yaşında menarş olan hastanın adetleri 6 yıldır 

düzensiz oluyormuş. Hasta son 6 aydır adet görmüyormuş. Akantozisi olan olgunun göğüs ve 

karın bölgesinde olmak üzere kıllanması bulunmaktaydı. Hastanın hirsutizm (Ferriman 

Gallwey) skorlaması yapıldı ve 18 saptandı. Fizik muayenesinde puberte: evre 5, boy: 160 

cm, vücut ağırlığı: 88.4 kg, BKİ: 35.3 kg/m2, vücut yağ oranı: %37.2 olarak belirlendi. 

Tetkiklerinde 17OHP: 2.88 ng/ml, DHEAS: 455.8 mcg/dL, Total testeron: 23.1 ng/dL, FSH: 

6,8mIU/mL, E2:85 pg/mL, LH: 17.11 mIU/mL bulundu. Ultrasonda periferik dizilimli çok 

sayıda kist görüldü. Olguya PKOS tanısı konuldu. Vücut ağırlığı kaybı için diyetisyene 

yönlendirildi. Diyetisyen tarafından beslenme alışkanlıklarının saptanabilmesi için 3 günlük 

besin tüketim kaydı istendi. Olgunun çok iştahlı olduğu, porsiyon miktarlarının büyük, 

kırmızı ve işlenmiş et, cips, çiğ köfte gibi yağlı yiyecek tüketiminin fazla olduğu görüldü ve 

hatalı uygulamaları tartışıldı. Olgunun enerji gereksinmesi formüle ağırlığı üzerinden 

hesaplandı. Bazal metabolizma hızı hesaplanıp fiziksel aktivite (FA) ve büyüme-gelişme (B-

G) için gerekli eklemeler yapılarak günlük enerji gereksinmesi saptandı. Olguya günlük enerji 

gereksiniminden 500 kkal azaltılarak 1800 kkal’lik posa içeriği yüksek, düşük glisemik 

indeksli diyet uygulandı ve diyete uyumunu değerlendirmek için sık kontrolleri sağlandı.  

Enerjinin %40’ı karbonhidratlardan, %25’i proteinlerden, %35’i yağlardan karşılandı. Günde 

1 saat egzersiz yapması önerildi.  Üçüncü ayın sonunda vücut ağırlığı:81.2 kg, boy uzunluğu: 
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160.7 cm, BKİ: 32.4 3 kg/m2, vücut yağ oranı: %33.1, altıncı ayın sonunda vücut ağırlığı 72.7 

kg, boy uzunluğu: 161.1 cm, BKİ: 29 kg/m2, vücut yağ oranı: %30.4 olarak saptandı. Altı ayın 

sonunda adet düzensizliği ortadan kalktı, hirsutizm düzeldi (Ferriman Gallwey skoru:7) ve 

17OHP: 1.02 ng/ml, DHEAS: 100.8 mcg/dL, LH: 5.2 mIU/mL bulundu. 

SONUÇ: Enerji ve karbonhidrat içeriği azaltılmış diyetin PKOS’lu olguda olumlu sonuçlar 

meydana getirdiği görüldü. Beden kütle indeksinin azalmasına bağlı olarak androjen hormonu 

seviyesinde azalma ve buna bağlı olarak menstrual döngülerinde düzelme saptandı. Ancak bu 

tür diyetlerin PCOS üzerindeki etkisini belirleyecek uzun dönemli çalışmalara ihtiyaç 

bulunmaktadır. 

Anahtar kelimler: PCOS, Adolesan, Diyet 
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Dislipidemide HDL’yi Nasıl Yükseltelim? 

Uzm. Dr. Serkan ASİL 

Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi 

Kardiyoloji Kliniği 

Aterosklerotik kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde düşük dansiteli lipoprotein 

(LDL) düşürülmesi, yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) kolesterol yükseltilmesi tüm 

kılavuzlar tarafından net olarak önerilmekle birlikte geleneksel olarak dislipidemi tedavisi 

LDL-kolesterolün düşürülmesi üzerine odaklanmıştır. Prospektif epidemiyolojik çalışmalar, 

aterosklerotik kardiyovasküler hastalıkların oluşumunda HDL kolesterol düzeyinin düşük 

olmasının majör ve bağımsız bir risk faktörü olduğunu göstermektedir. Ancak teröpatik 

müdahaleler ile artırılan HDL kolesterolün LDL kolesterol aksine randomize çalışmalarda 

kardiyovasküler sonlanımları iyileştirdiği gösterilememiştir ve farmakolojik girişimlerin 

aterosklerotik kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde başarısızlığı günlük pratikte yer 

bulmalarını engellemektedir. Ancak bağımsız bir risk faktörü olduğu kanıtlanmış HDL 

kolesterolün farmakolojik dışı yaklaşımlar ile tedavi edilmesi önemini korumaktadır. Bu 

amaçla, diyet, düzenli egzersiz, sigarayı bırakma hastalar önerilecek ana tedavi 

yaklaşımlarıdır.   

Klasik olarak HDL-kolesterol seviyesini arttırmak için kullanılan ilaçlar statinler, 

niasin, fibratlar, iken üzerinde çalışılan ajanlar CETP inhibitörleri doğal ve mutant Apo A-1 

formları ve rekombinant HDL dir. Ancak şu ana kadar bu tedavilerin kardiyovasküler 

sonlanımlara olumlu etkisi gösterilememiştir. Bunu yanında yaşam tarzına yönelik öneriler 

güncelliğini korumaktadır. Aerobik egzersiz birçok farklı etki mekanizmasıyla HDL 

kolesterolü arttırır. Sedanter yaşayan sağlıklı bireylerde düzenli ve sık yapılan aerobik 

egzersiz HDL-kolesterolü yaklaşık %5-10 oranında arttırır. Sigarayı bırakmak CETP enzimini 

inhibe ederek ve ters kolesterol taşınmasını arttırarak HDL seviyelerini %5-10 oranında 
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arttırır. Kilo vermek obez veya aşırı kilolu bireylerde HDL seviyelerini arttırır. Orta düzeyde 

alkol tüketimi (30-40 gr/gün) HDL seviyelerini %5-15 oranında arttırmaktadır.  
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İŞTAH KONTROLÜNDE PSİKOSOSYAL YAKLAŞIM 

Uzm.Psk. Seda BEĞLİ 

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi 

Çocuk Psikiyatri Polikliniği 

Beslenme ihtiyacına biyolojik gereksinimin yanı sıra psikolojik açıdan da yaklaşmak 

önemlidir çünkü duygusal durumların yemek yeme üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. 

Bireyler öfkelendiklerinde ya da kendilerini baskı altında hissettiklerinde normalden daha 

fazla yiyecek tüketebilirler. Buna karşın heyecanlı ya da aşırı stresli durumlarda yemek 

yiyememeleri yine bu etki bağlamında ele alınabilir (Kottinen, 2012). 

Yeme davranışı üzerine çalışılırken, kişinin düşünce ve davranışları, yemek yemenin 

kişiye özel bağları ve yemeğe yüklenen anlamları irdelenmelidir. Birçok araştırma, öfke, 

yalnızlık, üzüntü, kaygı ve farkındalığın aşırı yeme üzerinde etkisi olduğunu ortaya 

koymaktadır (Walthouwer ve ark., 2015; Neseliler ve ark., 2017 ; Oldham ve ark., 2018; Qi 

ve Cui, 2019). 

Duyguların etkisini gözeterek, iştah kontrolünü sağlamak için nasıl bir yol 

izlenebileceği belirlenmesi mümkündür. İştah kontrolü üzerine çalışılırken ele alınması 

gereken temel noktalardan biri de duygusal ve fiziksel açlık ayrımı olduğu düşünülmektedir 

çünkü yoğun duygular hissedildiğinde fiziksel açlık ve duygusal açlığı karıştırmak olasıdır. 

Duygusal açlık ve fiziksel açlık arasındaki temel farkları kavramak için belli odak 

noktaları vardır. Fiziksel açlık kademeli başlar ve midede hissedilir; ancak duygusal açlık 

aniden ve yiyeceğin tadının akla gelmesi ile başlar. Fiziksel açlık yemekten birkaç saat sonra 

hissedilir. Duygusal açlık ise öğünden bağımsızdır ve acil yeme isteği ile kendini gösterir. 

Fiziksel açlık, yemek yedikten sonra geçip yerini bir tatmin duygusuna bırakırken, duygusal 

açlıkta tokluğa rağmen istek devam eder ve yemek sonrasında suçluluk, utanç vb. duygular 

söz konusudur (Sarp Kulkara ve Tunç 2014). 

Macht (2008) bireyler arasındaki farklılıklara da değinmiş olduğu çalışmasında, 

olumsuz duyguların besin tüketimini arttırdığını, beslenme alışkanlıklarını bozduğunu ve 

özellikle tatlı, yüksek yağlı yiyecek alımını arttırdığını vurgulamaktadır. de Lauzon-Guillain 

ve ark (2006) duygusal yeme davranışının yalnızlık, depresyon, anksiyete gibi duygu 

değişimlerine karşılık olarak genellikle normalden daha fazla yemek yemeye neden olan 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Walthouwer%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25544317
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psikolojik yeme çeşidi olduğunu belirtmiştir. Bu aşırı yeme tepkisi, obez bireylerde, yeme 

bozukluğu olan kadınlarda ve normal kilolu olup da diyet yapan kişilerde görülmektedir 

(Sevinçer ve Konuk, 2013). Özellikle kilo verme girişimlerinde, yeme davranışlarının 

düzenlenmesinde bu durumun anlaşılması ve irdelenmesi önemlidir. 

Akvardar (2017) yeme bağımlılığı modeli bağlamında,  işlenmiş ve hoşa giden, şeker, 

yağ, nişasta ve tuzdan zengin yiyeceklerin aşırı tüketilmesinin ve yeme davranışlarının, 

bağımlı bireylerin  maddeye yönelik davranışlarına olan benzerliğine vurgu yapmaktadır. 

Madde bağımlılığında görülen kontrol kaybının, yeme bağımlılığındaki olumsuz sonuçlara 

rağmen yemeyi sürdürme, yüksek kalorili yiyeceklerin kullanımını azaltamama kriterleriyle 

örtüşebildiği belirtilmektedir. 

Farklı ekollerin terapi yaklaşımlarının birçok konuda olduğu gibi beslenme konusunda 

da danışanlara yeni pencereler açabileceğine inanılmaktadır. Örneğin, son dönemlerde 

obezitenin tedavisinde bilişsel davranışçı terapilerden sıkça söz edilmektedir. Obezite söz 

konusu olduğunda, kendini izleme, uyaran kontrolü, yeme kontrolü, pekiştirme ve 

güçlendirme, bilişsel yeniden yapılandırma, doğru beslenme eğitimi, fiziksel aktivite arttırma 

ve davranış kontratları basamaklarının yer aldığı bir tedavi süreci takip edilmektedir (Oğuz ve 

ark., 2016). 

Farkındalık temelli uygulamalarda (Mindfullness) ise temel olarak kişinin odaklanarak 

anda kalması ve bu sayede geçmişe veya geleceğe odaklanıp çeşitli duyguların yoğun biçimde 

kişinin zihnini meşgul etmesini önlemeyi öğrenmesi üzerinde durulmaktadır (Kabat-Zinn, 

2003).  

EMDR (Göz hareketi duyarsızlaştırma ve yeniden işleme) Adaptif Bilgi İşleme 

Modelinin alt yapısı üzerine kurulmuş bir tedavi yöntemidir ve özellikle travma sonrası stres 

bozukluğu vakalarında oldukça etkili olduğu bilinmektedir. EMDR terapisinde yatay göz 

hareketleri vb. çift taraflı bilateral uyarımlarla danışanların travmatik anıları üzerine 

çalışılmaktadır. Bu tedavi esnasında duyarsızlaşma sağlanmasının yanı sıra olumlu anılar ve 

imgelemeler üzerinde durulmaktadır (Shapiro, 2014). 

Psikodrama grup terapisi danışanların, dramatizasyon, rol oynama ve dramatik benlik 

temsil yoluyla, eylemlerini sürdürüp sonuçlandırmaları yönünde cesaretlendirildikleri bir 

psikoterapi yöntemidir. Psikodrama sayesinde bireyler sahneleme yoluyla, geçmişe dair 

anıları, sonuçlanmamış süreçleri ve bireyi geleceğe hazırlayan kurguları ele alırlar. Bu süreçte 

diğer grup üyelerine ve cansız nesnelere rol verilebilmektedir (Kellerman, 2013). 
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Özetle, iştah kontrolüne psikososyal açıdan nasıl yaklaşılabileceği ve bu pencereden 

danışanlara nasıl yardımcı olunabileceği çeşitli terapi ekolleri üzerinden incelenebilir. Bu 

sunumda Bilişsel Davranışçı Terapi, Farkındalık Temelli Uygulamalar (Mindfullness), 

EMDR, Psikodrama üzerinde durulacaktır. 
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KARBONHİDRAT SAYIMINDA YAĞLARIN VE PROTEİNLERİN ROLÜ 

Uzm. Dyt. Yasemin ATİK ALTINOK 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

Diyabet yönetiminin temel hedefi normal veya normale yakın kan glukoz düzeyleri 

sağlamaktır. Diyetle alınan karbonhidratların postprandiyal kan glukoz dalgalanmalarının 

baskın belirleyicisi olduğunun ortaya konması, ile diyabet yönetiminde besin ve beslenme ile 

ilişkili müdahaleler önemli hale gelmiştir. Çoklu enjeksiyon veya insulin infüzyon pompası 

ile yoğun insülin tedavisi alan Tip 1 diyabetli çocuk ve adölesanların öğün planlamasında ve 

preprandial insülin dozu hesaplanmasında tanı anından itibaren karbonhidrat sayımı 

yönteminin kullanılması önerilmektedir. Karbonhidrat sayımı yönteminde, prandiyal insülin 

doz hesaplamaları tipik olarak öğünde tüketilecek karbonhidrat miktarına uygun olarak, 

bireyselleştirilmiş Karbonhidrat/İnsülin oranı (K/İ) kullanılarak yapılır. Son yıllarda yapılan 

araştırmalar, karbonhidratlar kadar olmasa da diyet yağının ve proteinin de postprandial 

glisemik profili önemli ölçüde etkileyebileceğini göstermiş ve diyetle alınan yağ ve 

proteininin de uygulanacak insülin dozu ve veriliş şekline karar verilirken göz önünde 

bulundurulması gerektiğine dair kanıtları artırmıştır. 

Tip 1 diyabetli bireylerde, tek başına alındığında, hem proteinler hem de yağlar alınan miktara 

bağlı olarak, postprandial glisemik cevabın artmasına neden olmaktadır. Yüksek miktarda 

yağ, protein içeren öğün tüketimi sonrası protein ve yağların katlanan etkisi gözlenmekte ve 

postprandiyal kan glukoz dalgalanmalarının önemli ölçüde artmasına neden olmaktadır. 

Protein ve yağ içeriği yüksek besin tüketimi; yağların mide boşalmasını geciktirmesi 

nedeniyle erken dönemde (1-2 saat) azalan glisemik cevaba; postprandiyal kanda artan serbest 

yağ asitlerinin insülin direncine neden olması ve protein/yağların kan glukozu oluşumuna 

katkıda bulunması nedeniyle de geç dönemde (3-6 saat) uzamış hiperglisemiye neden 

olmaktadır. Yüksek yağ ve yüksek protein içeren yüksek enerjili besin tüketimi sonrasında 

oluşan yüksek glisemik cevabı önlemek konusunda karbonhidrat odaklı bolus dozu 

hesaplanma yöntemi sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle yağ ve proteinlerin uzayan glisemik 

cevabını kapsayacak şekilde insülinin etki edeceği sürenin uzatılması ve dozun artırılması 

gerekmektedir. Ancak yüksek yağ /protein içeren öğünler için preprandial insülin dozu ve 

veriliş şekli konusunda uluslararası bir fikir birliği yoktur. Amerika Diyabet Birliği (ADA) 
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glisemik kontrolü iyileştirmek için, Tip 1 diyabetliler ve esnek insülin tedavisi alan Tip 2 

diyabetlilerin karbonhidrat sayımı yönteminin nasıl kullanılacağı ve bazı durumlarda yağ ve 

protein içeriğinin preprandiyal insülin dozu belirlenmesinde nasıl göz önünde bulundurulacağı 

konusunda eğitilmelerini önermektedir. Uluslararası Pediatrik ve Adolesan Diyabet Derneği 

(ISPAD) de, yağ ve protein için insülin dozu gereksinimlerinde bireyler arası önemli 

farklılıklar bulunduğundan postprandial 6 saate kadar kan glukoz izlemine dayanan bireysel 

danışmanlık verilmesini önermektedir.  

T1D’li çocuk ve adolesanın bazal insülin dozu, K/İ oranı ve karbonhidrat sayma becerisi 

optimize edildikten sonra yapılması gereken bu tür müdahaleler diyabetlinin besin tüketim 

kayıtları ve postprandiyal glukoz değerleri göz önünde bulundurularak bireyselleştirilmelidir. 

Bu tür yaklaşımlarda ilk önce postprandiyal hiperglisemiye neden olan besinlerin 

tanımlanarak, sorun yaratan besinlerin düşük yağ ve düşük proteinli alternatifleri ile yer 

değiştirmesi konusunda diyabetli çocuk, adolesan ve aileye beslenme danışmanlığı 

verilmelidir. 
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DİYETLE İYOT ALIMI: GÜNÜMÜZDE YETERLİ Mİ? 

Prof.Dr.Eda KÖKSAL 

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

 

 İyot; atom numarası 53, molekül ağırlığı 126.9 g olan, tiroid bezinin ürettiği hormonların 

önemli bir bileşenidir. Tiroid hormonları ve dolayısıyla iyot, memeli yaşamı için elzemdir. 

İyot, beyin ve sinir sisteminin normal büyüme ve gelişmesi, vücut ısısı ve enerjisinin devamı 

için gerekli olan eser bir elementtir. Normal koşullar altında, diyetle alınan iyodun emilimi % 

90'dan fazladır. Organik iyot bileşiklerinin ise bağırsaktaki emilimi iyottan farklıdır. 

Besinlerle alınan iyotun %30’u tiroid bezinde kullanılırken %70’i böbrekler yoluyla atılır. 

İyot dünyada çok geniş bir alanda ancak düzensiz dağılmıştır. İyodun çoğunluğu iyodür 

olarak okyanuslarda bulunur (≈50 μg / L) ve deniz ile ırmak ve göl (≈5 µg/L) suyundaki 

iyodür iyonları atmosfere salınarak ve döngüyü tamamlayarak yağmurla (≈1.8-8.5 µg/L) 

toprağa geri dönen elementel iyoda (≈50-9000 µg/kg) oksitlenir. Elementel iyot bölgelere 

göre değişkenlik göstermektedir.  

İyodun en önemli kaynakları okyanus ve denizlerdir. Deniz ve toprakta iyodür halinde 

bulunan iyot uçucu olduğu için gün ışığında atmosfere doğru buharlaşır ve yağmurla birlikte 

toprağa döner. Buzul, kar ve yağmurla birlikte toprak yüzeyinden alınarak rüzgar, ırmaklar ve 

sellerle tekrar okyanuslara taşınır ve döngü böylece devam eder. Buna bağlı olarak deniz 

ürünleri ve deniz yosunlarının iyot içeriği zengindir. Ancak seller ve erozyon nedeniyle 

toprakların iyot içeriği azalabilmektedir. Bunun yanında, birçok bölgede iyot döngüsü yavaş 

ve eksiktir ve toprak ve yeraltı suyu iyot açısından yetersizdir. Bu topraklarda yetişen 

besinlerin iyot içeriği yetersiz olmakta ve bu besinleri tüketen bitki ve hayvanlar yetersiz iyot 

almaktadır Bazı besinlerdeki guatrojenler de iyodun yeterince kullanılamamasına neden 

olabilmektedir. 

Günlük iyot gereksiniminin %90’ı besinler ile %10’u ise içme suyu ile karşılanmaktadır. 

Besinlerdeki iyot miktarı bölgenin iyot düzeyine ve mevsimlere göre değişebilmektedir. 

Bunun yanında yöresel içme suyu iyot düzeyi toprağın iyot içeriğinin bir göstergesidir. WHO 

içme suyu iyot düzeyi alt sınırını 5 µg/L olarak kabul etmektedir. Ancak suyun iyot içeriğinin 

10 μg/L altında olması ile guatr sıklığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.  

Topraktaki ve sudaki iyot miktarının düşük olması, besinlerin iyot içeriğinin az olması, deniz 

ürünlerinin yeterince tüketilmemesi ile bazı besinlerdeki ve çevresel guatrojenler bireylerin 

yetersiz iyot alımına neden olmaktadır. Pişirme yöntemlerinin iyot miktarına etkisi 

incelendiğinde; kızartma ile %20, ızgara ile %23, suda haşlama ile %58, ışık, nem ve sıcaklık 

etkisiyle üretimden tüketime %50 kayıp olduğu bildirilmektedir. 

İyot yetersizliğinin olduğu bölgelerde alınacak başlıca önlem, kişilerin günlük iyot alımlarını 

artırmaktır. Bunu sağlamak için farklı yöntemler kullanılmaktadır: Bunlar tuzun iyotlanması, 

ekmeğe iyodür veya iyodat katılması, iyot tabletleri kullanılması (potasyum iyodür veya 

sodyum iyodür), iyotlu yağ enjeksiyonu ya da iyotlu yağ kapsülleri kullanılması ve içme 

suyunun iyotlanmasıdır. Bunlar arasında tuzun iyotlanması en yaygın kullanılan yöntemdir. 
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Türk Gıda Kodeksi Tuz Tebliği’ne göre Sofra tuzuna 25-40 mg/kg oranında potasyum iyodat 

katılması zorunludur. İyot için belirlenmiş üst limit + 3 mg/kg farklılık gösterebilir. Tuzun 

etiketinde kullanım bilgisi olarak “serin, kuru ve ışıksız ortamda ağzı kapalı olarak muhafaza 

edilmelidir.” ifadesi yer alır. 

Günlük alınması gereken iyot miktarı yaş, fizyolojik ihtiyaçlar ve hastalıklara bağlı olarak 

değişebilir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Amerikan Tıp Enstitüsü (IOM) tarafından 

önerilen günlük alınması gereken iyot miktarı Tablo 1’de belirtilmiştir. 

Tablo 2.3. WHO, IOM tarafından önerilen günlük alınması gereken iyot miktarı  

Grup  WHO (µg/gün) IOM (µg/gün) 

Prematüre -  30 

0-12 ay - 110-130 

0-5 yaş 90  - 

1-8 yaş - 90 

6-12 yaş 120  - 

9-13 yaş - 120 

≥13 yaş 150 - 

≥14 yaş - 150 

Gebeler 250 220 

Emzirenler 250 290 

Deniz ürünlerinde yüksek miktarda iyot bulunmaktadır. Ancak FAO Türkiye besin denge 

cetveli (FBS) 2013 yılı deniz ürünleri tüketimi 6.07 kg/yıl olarak oldukça düşüktür. Bunun 

yanında süt ve ürünleri endüstrileşmiş toplumlar için çok önemli bir iyot kaynağıdır (~%25-

70 (33-534 mg/L).  2013 Türkiye FBS’de Süt ve Ürünleri tüketimi 193.94 kg/yıldır. Süt 

ürünlerinin iyot içeriği hayvanın yem içeriğine ve miktarına, guatrojen alımına, mevsime, iyot 

içeren dezenfektanlara bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Guatrojenik ögeleri içeren 

bazı besinler (lahana, turp, şalgam, soğan, sarımsak vb.) tek başına uzun süre boyunca 

tüketildiğinde guatra neden olabilmektedir Tablo 2’de guatrojenler ve olası etki 

mekanizmaları verilmiştir. 

Tablo 2. Guatrojenler ve Olası Etki Mekanizmaları 

GUATROJENLER  MEKANİZMASI  

Casava, lima fasulyesi, keten tohumu, 

sorgum, tatlı patates  

Siyanojenik glukozitler; tiroidal alım için iyot ile 

rekabet eden tiyosiyanatlara metabolize olurlar.  

Turpgillerden sebze: lahana, Kale, 

karnabahar, brokoli, şalgam, kolza  

Glukosinolat metabolitleri tiroidal alım için iyot ile 

rekabet eder.  

Soya, darı  Flavonoidler tiroid peroksidaz aktivitesini bozar  

Selenyum yetersizliği  Birikmiş peroksit tiroidlere zarar verebilir ve 

deiodinaz eksikliği tiroid hormon sentezini bozar 

Demir yetersizliği  Tiroidde heme bağımlı tiroid peroksidaz aktivitesini 

azaltır ve iyot profilaksisinin etkinliğini azaltabilir  
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A Vitamini yetersizliği  Hipofiz TSHβ geninin A vitamini aracılı 

baskılanmasını azaltarak TSH stimülasyonunu ve 

guatrını artırır  

Kirli içme sularındaki E.coli ve 

paralocobacterium genus gibi 

bakteriler  

Tiroidin iyot tutulumunu azaltır.  

Kaynak sularına karışan alifatik 

hidrokarbon disülfitler  

İyot emilimini azaltır  

Tütün dumanındaki siyanid  karaciğerde tiyosiyanata dönüştürülerek, sigara 

içenlerin düşük iyot alımına sahip olduğunu ve 

guatr oluşturma riskini taşıyor  

 

İyot alımını arttıran etmenler ise; radyografik-kontrast madde, gıda boyası (eritrosin), bazı 

ilaçlar (örneğin, amiodaron), su arıtma tabletleri, cilt ve diş dezenfektanlarıdır. 

Diyetle alınan iyodun en iyi göstergesi idrarla atılan iyot miktarıdır. Spot idrar İyot miktarı; 

günden güne oldukça değişkendir. UI <100 µg / L olan tüm kişilerin iyot eksikliği olduğunu 

varsaymaktadır. Spot idrar yaşa cinsiyete göre idrar/kreatin oranı; yetersiz beslenmiş 

bireylerde düşük kreatin konsantrasyonu göstergesidir. 24 saatlik idrarın ise, toplanması 

zordur. iyot biyoyararlanımı ortalama % 92 varsayılarak: İdrar İyot (µg/L) x 0.0235 x Vücut 

ağırlığı (kg) = günlük iyot alımı hesaplanır. 

Sonuç olarak, Türkiye’de ki çalışmalar ışığında günlük iyot alımının yeterliliği konusunda 

daha çok araştırmaya ihtiyaç bulunmaktadır. 
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Tiroid Hastalıklarının Fizyopatolojisi 

Doç.Dr. Onur Akın 

Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinolojisi BD 

 

Tiroid hormonlarının sentez ve salınımıyla görevli tiroid bezi vücuttaki en büyük gland olup 

fonksiyonel ünitesi foliküldür. Bez 20-40 lobül içeren foliküllerden oluşur. Folikül lümeninde 

kolloid adı verilen depo görevi gören jel yapılı bir sıvı bulunmaktadır. Lümenin çevreleyen 

folikül hücreleri tiroid hormonu sentezinde görev alır. 

Tiroid bezi hipofiz bezinden salınan TSH (Tiroid stimülan hormon) tarafından uyarıldıktan 

sonra tiroid hormonu sentezler. Hipofiz bezi ise TSH salınımı için hipotalamustan salınan 

TRH’nın (Tiroid releasing hormone) uyarısına ihtiyaç duyar. 

Tiroid hormon sentezi follikül hücresine NIS (Na iyot symporter) kanalı yardımıyla iyot girişi 

olması sonrası başlar. İyot folikül hücresinden koloide aktarılır. Koloid içerisinde iyot önce 

okside olur, okside iyot koloid içinde bulunan tiroglobulin üzerindeki tirozin aminoasitlerine 

bağlanır (organifikasyon). Oksidasyon ve organifikasyon işlemleri tiroid peroksidaz enzimi 

ile katalizlenir. Tiroglobulin koloidden hücre içine alınır. Lizozomlar tarafından sindirilen 

tiroglobulinden, 4 iyot içeren T4 (tiroksin) ve 3 iyot içeren T3 (triiyodotronin) hormonları 

açığa çıkar ve kana karışır. 

Tiroid hormon sentezini bozan maddelere guatrojen maddeler denir. Glikozinolatlar 

(tiyosiyanat, izotiyosiyanat), perklorat, nitrat ve lityum NIS kanalının görevini bozan 

guatrojenlerdir. Brokoli, lahana, karnabahar, hardal tohumu, şalgam gibi gıdalar bol miktarda 

glikozinolat içerir. Flavonoidler ise tiroid peroksidaz enzimini inhibe eder. Başlıca 

flavanoidden zengin gıdalar pancar, lahana, çay, kahve, şarap, meyve suları, bitter çikolata, 

fındık olarak sayılabilir. 

Tiroid hastalıkları fizyopatolojisinde en önemli unsur iyot elementidir. Hem fazla hem az 

alımı tiroid hastalıklarına neden olur. İyotun yanısıra selenyum, A vitamini ve demir 

alımındaki yetersizlikler de tiroid hastalıklarına neden olabilir. En sık görülen tablo 

hipotiroidizm denilen tiroid hormonu sentez ve salınım yetersizliğidir. 

 

Gıda ile oluşan tiroid fonksiyon bozuklukları dışında da doğuştan ve akkiz gelişen tiroid 

hastalıkları mevcuttur. Konjenital tiroid hastalıklarından en sık görüleni tiroid bezinin 

gelişimsel bozukları iken akkiz nedenlerden en sık görüleni otoimmün tiroidittir. 

 

Anahtar kelimeler: guatrojen, hipotiroidizm, iyot, selenyum, tiroid 
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Adrenal Bez Hastalıklarının Klinik Belirtileri ve Tanısı 

 

Uzm.Dr. Pınar BOZDEMİR 

SBÜ Çocuk Hematoloji Onkoloji  EAH 

 

Adrenal bezler böbreklerin üst uç medialinde ve retroperitoneal olarak yerleşmiş organlardır. 

Anatomik olarak ;adrenal korteks ve medulla olarak ayrılır. Ağırlıklarının %90 ın adrenal 

korteks oluşturur.  

Adrenal korteks; zona glomeruloza, zona fasikülata ve zona retikülaristen oluşur.Sırasıyla bu 

tabakalardan;mineralakortikoidler,glukokortikoidler ve androjenler sentezlenir 

Adrenal yetmezlik; adrenal hormonların yetersiz sentez ve salınımından 

kaynaklanır.Glukokortikoid eksikliğinde; hipoglisemi,halsizlik,yorgunluk, mineralokortikoid 

eksikliğinde; bulantı , kusma,iştahsızlık,hipotansiyon, androjen eksikliğinde pubik ve aksiller 

kıllanmada azalma, lipido kaybı görülür. Klasik tedaviye yanıt vermeyen dehidratasyon, 

elektrolit denge bozukluğu, açıklanamayan ateş, hipoglisemi ve şokta aklımıza gelmelidir 

Cushing sendromu ;endojen yada eksojen fazla miktardaki glukokortikoidlere uzun süre 

maruz kalınması sonucu oluşan klinik durumdur.Olgular karşımıza santral obezite, pleatore, 

hirsutizm, akne, stria, glikoz intoleransı, hipertansiyon ve osteoporozla karşımıza gelebilir. İyi 

büyümeyen obez çocukta ayırıcı tanıda mutlaka akla gelmelidir 
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ADDİSON HASTALIĞINDA BESLENME ÖNERİLERİ 

Prof. Dr. Habibe ŞAHİN  

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  

Beslenme ve Diyetetik Bölümü  

Addison hastalığı, adrenal bezlerin kademeli olarak çalışmayı bıraktığı nadir bir durumdur. 

Hastalık, adrenal korteksin %90’ından fazlası yok oluncaya kadar genellikle belirgin değildir. 

Bu nedenle genellikle hastalık ortaya çıkanlarda çok az adrenal kapasite kalmıştır. Hastalığın 

belirtileri arasında şiddetli yorgunluk ve halsizlik, ağırlık kaybı, ciltte pigmentasyon, solukluk 

ve hipotansiyon, bulantı, kusma, tuza aşerme, kas ve eklem ağrıları sayılabilir. 

Böbreküstü bezleri, vücudun her iki tarafında, böbreklerin tepesinde bulunur ve dış kabukla 

(korteks olarak bilinir) çevrili bir iç çekirdeğe (medulla olarak bilinir) sahiptir. Dış korteks 

yaşam için gerekli olan steroid hormonlarını (kortizol ve aldosteron) ve adrenal androjenler 

olarak bilinen seks hormonlarını üretir. Bunlardan en önemlisi dehidroepiandrosteron 

(DHEA)’dır. Bu hormonun bir kısmı testosterona dönüşür. Testosteron en etkin androjendir. 

Diğer androjenler testosteron etkinliğinin %20’sine sahiptir. Kadınlarda böbrek üstü bezinden 

salınan androjenler ise östrojen ve progesterondur. Glukokortikoidler, glikoz metabolizması 

ile ilişkilidir. Başlıca fonksiyonu glikoneogenezi uyarmaktır. Bu grubun en önemlisi ve 

glukokortikoid aktivitesinin %95’inden sorumlu olanı “kortizol”dür. Mineralokortikoidler, 

mineral konsantrasyonlarını kontrol ederler. Mineralokortikoid etkinlikli aldosteron ve diğer 

steroidler idrar, ter, tükrük ve kalın bağırsaktan sodyum (Na) geri emilimini artırır. En 

önemlisi “aldosteron”dur. Aldosteron böbreklerden Na ve su geri emilimini artırırken, 

potasyum ve hidrojen geri emilimini azaltır. 

Tıbbi Tedavi  

Tedavide yaklaşım, eksik olan glukokortikoid, mineralokortikoid ve gerekirse androjenleri 

yerine koymaktır. Bu amaçla; glukokortikoid tedavisinde kısa etkili (hidrokortizon) ve uzun 

etkili (prednizolon, deksametazon) ilaçlar kullanılır. Genellikle 2–3 doza bölünmüş halde, 

kısa etkili glukokortikoid (hidrokortizon) tedavide tercih edilir. Bir hidrokortizonlu tablet, 

mide tarafından neredeyse tamamen emilir ve yutulduktan sonra 30 dakika içinde kan 

dolaşımına geçer. Prednisone ve deksametazon daha uzun süre etkili olan steroidlerdir ve 

yutulduktan sonra kan dolaşımında aktif hale gelmeleri daha uzun sürer. Glukokortikoidlerin, 
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osteoporoz gibi yan etkilerini engellemek için mümkün olan en düşük doz tercih edilmelidir. 

Mineralokortikoid replasmanında genellikle sentetik bir mineralokortikoid olan fludrokortizon 

kullanılır.  

İlaç Besin Etkileşimi 

Hidrokortizonun genellikle yiyecekle birlikte alınması önerilir. Uygulamada, çoğu Addisonlu 

hasta ilaçlarını sadece su ile almakta ve sindirim sorunları hissetmemektedirler. Bunun 

nedeni, kullanılan steroid farmakolojik dozlarının genellikle düşük olmasıdır. Genel bir kural 

olarak, 20 mg hidrokortizon veya daha az dozların yiyecekle birlikte alınması gerekmez. Su 

ile alınan steroid ilacı hazımsızlık sorununa yol açarsa, bir bardak süt (ya da soya, pirinç, 

badem sütü gibi süt ikameleri) ile alınması önerilebilir. İlacı sadece suyla yutmak, ilk dozun 

erken saatlerde alınmasını sağlamış olur. İlk dozu kahvaltı ile birlikte almayı beklemek, 

steroidin kan dolaşımına geçmesinde bir gecikme anlamına gelir. 

Meyan kökünün aldosterona benzer uyarıcı özellikleri vardır. Fludrokortizon ilacına ek olarak 

gerçek meyankökü yenirse, aşırı doz alma riski vardır. Meyan kökü, ürünün gücünü veya 

tutarlılığını tahmin etmek mümkün olmadığından fludrokortizon yerine kullanılması 

önerilmez. Meyan kökü tatlılarının çoğu, aslında, yalnızca tatlandırılmış meyanköküdür ve 

güvenle yenilebilir. Ancak malzemelerin listesi kontrol edilmelidir. Bazı öksürük şurupları da 

gerçek meyankökü içerir. 

Doğal insan kortizolünün etkilerini taklit edebilecek hiçbir bitkisel tedavi yoktur. Steroid ilacı 

1950’lerde temin edilinceye kadar Addison hastalığı kaçınılmaz bir süre içinde ölümle 

sonuçlanmıştır. Normal ilaçlarına “doğal” alternatifler deneyen Addisonlular da aynı duruma 

maruz kalabilirler. 

Addisonlu Hastalarda Görülen Beslenme Sorunları 

Addisonlular arasında; osteopeni, osteomalasi ve osteoporoz, genel nüfustan daha yaygındır. 

En savunmasız grup postmenopozal kadınlardır, ancak daha genç erkekler arasında bile kemik 

kaybı belirlenmiştir. Dehidroepiandrosteronın düşük düzeyde sekresyonunun da kemik 

mineral kaybından kısmen sorumlu olduğu düşünülmektedir. Uzun süreli yüksek steroid 

kullanımı, osteoporoz ile ilişkilidir. İhtiyaç duyulan günlük asgari hidrokortizon dozu 

ayarlanarak, kemik mineral kaybı riski azaltılmalıdır. Ancak sürekli olarak yüksek doz ilaç 

kullananımı osteoporoz riskiniı arttırmaktadır. 
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Teşhisten önce, Addisonlu hastalar genellikle çok fazla ağırlık kaybeder. Bunların bir 

kısmında hastalık nedeniyle oluşan iştahsızlık sorunu ve buna bağlı olarak daha az enerji 

almaları nedendir. Ağırlık kaybının önemli bir kısmı da elektrolit dengesizliği nedeniyle 

normal vücut sıvılarının kaybından kaynaklanır. Bununla birlikte, ilaç tedavisine başladıktan 

sonra ilk birkaç hafta içerisinde hızlı ağırlık artışı gerçekleşir. Bunun en önemli nedeni sıvı 

dengesinin restorasyonundur. Bunu takiben, ciddi bir hastalık döneminden sonra hastaların 

yorucu bir egzersiz yapmak istememeleri ve steroidlerin iştahı arttırma etkileri nedeniyle yağ 

dokusunda ve vücut ağırlığında artış gerçekleşir. İştahtaki fark hafif olabilir, böylece ağırlık 

kazanımı yavaş olabilir ancak her hastada mutlaka ağırlık artışı gerçekleşir. Ayrıca steroid 

ilaçlar, depolanan yağları harekete geçirmeyi zorlaştırabilirler, bu yüzden bir kez kazanılan 

yağ dokusunu kaybetmek zorlaşır. Bazı Addisonlular, teşhis öncesinde çok fazla kas kuvveti 

kaybederler. Belirgin kas kaybı, fazla ilaç kullanılması ve hidrokortizon seviyelerinin çok 

yüksek olmasının bir işareti olabilir. İlaç tedavisi düzenlendikten sonra kas gücünü tekrar 

kazanmak için düzenli ve direnç gerektiren egzersizler yapılması gerekir. Kas güçsüzlüğü 

potasyum dengesizliğinin birkaç belirtisinden biri olabilir ve renin ve elektrolit seviyelerinin 

kontrol edilmesi gerekebilir.  

Kortizol seviyesinin vücudunun ihtiyacından daha düşük olmasına bağlı olarak özellikle 

bölünmüş dozlar arasındaki sürelerde (genellikle öğleden sonraları) hasta kendisi yorgun ve 

kötü hissedebilir. Yapılan bir araştırmada, hastaların 2/3’ünden fazlası, hipoglisemi 

konusunda zorluk yaşadıklarını belirtmişlerdir. Hipoglisemi, düşük kortizol seviyelerine 

yaygın bir cevaptır. Bu genellikle titreme, huzursuzluk, halsizlik ve açlık hissi şeklinde 

tanımlanır. İştahsızlık, bulantı ve baş dönmesi de kortizol düzeyinin düşük olmasından 

kaynaklanan sorunlardır.   

Sıvı retansiyonu, ayak bileklerinde ödem ve diğer sıvı tutma belirtileri, böbrek problemleri ve 

hipotiroidizm de dahil olmak üzere çok çeşitli nedenlere sahip olabilir. Bununla birlikte, 

Addisonlular için kontrol edilmesi gereken ilk şey ilaç düzeyleridir, çünkü hem fludrokortizon 

hem de hidrokortizon, sıvı dengesini etkileyebilir. 

Addisonlular arasında tuz isteği yaygındır. Sağlıklı adrenal bezlere sahip insanlardan daha 

hızlı tuz kaybetme eğilimindedirler, bu nedenle orta derecede tuzlu yiyecek alımı mantıklıdır.  

Limon suyu gibi asidik tatlara düşkünlük de sık görülür. Bazı Addisonlular, turşu suları ve 

diğer asidik aromaları sevdiğini itiraf etmişlerdir. Şekerli besinlere düşkünlük de yaygın 

olarak görülür. Bu yaşanan hipoglisemi sorunu ve ilaç dozunun zamanının iyi 
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ayarlanmamasından kaynaklanabilir. Sürekli susama ve poliüri (tanıdan önce birçok 

Addisonlu hastanın yaşadığı gibi) fludrokortizon ilacının dozunun yetersiz olmasından 

kaynaklanabilir. Bununla birlikte, bu belirtiler diyabet veya böbrek sorunlarını da gösterebilir. 

Çok fazla alkol, kahve veya çay dehidrasyona neden olabilir ve Addisonlular buna özellikle 

yatkındırlar. 

Addisonlu hastalarda, otoimmün gastrite bağlı olarak B12 vitamin eksikliği de sık görülür. Bu 

nedenle hastaların yılda bir kez serum B12 vitamini düzeylerine bakılmalıdır. Eğer 

eksikliğinden şüphe edilirse, daha ileri testler (holotranskobalamin, homosistein, metilmalonik 

asidin vb.) yapılmalıdır. Addisonlu hastalarda, çölyak hastalığı prevalansı %5’tir. Doku 

transglutaminaz 2 otoantikorları ve total IgA taraması, bazen karın semptomları olmasa bile 

yapılabilir. 

Beslenme Tedavisi: 

Diyabet, çölyak hastalığı veya osteoporoz gibi sağlık sorunu yoksa, özel bir diyet 

uygulanmasına gerek yoktur. Ancak Addisonlu hastalarda ağırlık artışı gerçekleşebilir ve 

depolanan yağları mobilize etmek zor olduğu için çok fazla şeker ve yağ içermeyen bol 

miktarda sıvı, protein, vitamin ve mineral içeren sağlıklı ve dengeli bir diyet uygulamak 

önemlidir. Addisonlular özellikle dehidrasyonun etkilerine karşı hassastır ve diğer insanlardan 

daha hızlı tuz kaybetme eğilimindedirler. Sıvı elektrolit dengesinin sabit kalmasını sağlamak 

için diyete dikkat edilmesi gerekir. Sodyum gereksinmesi için günlük gereksinmenin biraz 

üzerinde tutulması yeterlidir. Su tüketiminin en az 1.5 L/gün olacak şekilde ayarlanması 

gerekir. Özellikle sıcak havalarda daha fazla sıvı alınması önemlidir. Elektrolit içeren sıvıların 

potasyum içeriğine dikkat edilmelidir.  

Addisonlu hastaların asitli ve tuzlu aromaların kombinasyonunda bir tat geliştirmesi oldukça 

yaygındır. Akdeniz yemekleri genellikle bu tatları sağlamak için sağlıklı bir yoldur: Zeytinli 

taze salata, turşu, tuzlu peynir, ton balığı gibi besinler protein, vitamin ve mineral dengesi 

sağlayan sağlıklı seçeneklerdir. Yeterli ve dengeli besleniliyorsa ve başka bir sağlık sorunu 

yoksa multi-vitamin ve mineral takviyelerine gerek yoktur. Ancak, yetersizlik saptanırsa 

takviye kullanmak gerekir. Bu hastalar potasyum tutma ve sodyum kaybetme eğilimindedir, 

bu yüzden potasyum içeriği yüksek olan takviyeleri önlemek en iyisidir. Muz, kayısı 

(özellikle kurutulmuş), hurma ve kuru üzüm gibi potasyum miktarı yüksek olan meyveler çok 

fazla tüketilmemelidir. Ailede osteoporoz öyküsü varsa veya osteoporoz bulguları varsa 
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kalsiyum ve D vitamini takviyeleri hekim önerisiyle kullanılabilir. Diyette kalsiyumdan 

zengin besinlerin yeterli olması gerekir. Ağırlık artışının önlenmesi için yeterli enerji ve 

uygun egzersiz programının uygulanması gerekir. Steroid ilaçlar nedeniyle sık acıkma 

gözlenebilir, az ve sık aralıklarla beslenme önerilir. Hipoglisemi nedeniyle hastaların uzun 

süreli açlıklardan kaçınması gerekir. Düşük kan şekeri, aperatif yiyecek istekleri ile birlikte 

olabilir. Şeker/karbonhidrat/yağ içeriği yüksek besinlerin tüketilmesi, hipoglisemi döngüsünü 

devam ettirmeye neden olur. Bunun nedeni, bu tür atıştırmalık yiyeceklerin pankreasın büyük 

miktarlarda insülin üretmesini tetiklemesidir. Öğünlerde karbonhidratlı besinlerle birlikte 

proteinli besinlerin de bulunmasına önem verilmelidir. Süt ve türevleri, yağlı tohumlar protein 

ve kalsiyum bakımından zengin oldukları için ara öğünlerde tercih edilecek besinlerdendir.  
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Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı 

 

Normal pubertal gelişim ve puberte sorunları:  

 

Fiziksel, psikolojik ve cinsel olgunluğa erişilerek üreme fonksiyonlarının kazanılması süreci 

olarak tanımlanan puberte erişkin döneme geçişte önemli bir yer tutar. Kızlarda ovulatuar 

menstrüel döngüler, erkeklerde ise olgun spermatogenezin tamamlanması ile puberte 

şekillenir. Puberteyi başlatanmekanizmalar tam olarak ortaya konmamış olsa da, son 

dönemlerde ayrıntıları daha belirginleşen çeşitli genetik kalıtsal ve nöroendokrin faktörlerin 

rol oynadığı bilinmektedir. Ek olarak genel sağlık durumu, çevre, beslenme, cinsiyet, egzersiz 

gibi faktörler de pubertenin başlamasında etkilidir (1).    

Santral sininr sistemi içinde yer alan Hipotalamus-hipofiz-gonad ekseninin aktifleşmesi 

pubertenin başlaması ve tamamlanmasında esastır. Bu eksen kompleks bir gen ağı, 

nörotransmitterler ve glial  hücrelerin nöronlar ile etkileşimiyle birlikte düzenlenir.  

Hipotalamusda yer alan gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH)  salgılayan nöronların 

aktifleşmesi pubertenin başlamasını sağlayacaktır. Hipotalamusda bulunan pubertenin 

başlanmasında önemli rol alan Kispeptin gibi peptidlerin yanı sıra leptin, ghrelin ve insülin 

gibi hormonların da etkisi bulunmaktadır. GnRH salgılayan nöronlar uyarıcı ve baskılayıcı 

faktörlerin kontrolü altındadır. Baskılayıcı faktörler puberte başlangıcında azalırken, uyarıcı 

faktörlerin etkisi artmaktadır(1,2).  

Erken puberte, etnik ve ırk özelliklerine göre pubertenin beklenenden daha erken yaşlarda 

başlaması olarak tanımlanır. Genel olarak kızlarda 8 yaş, erkeklerde ise 9 yaşından önce 

puberte bulgularının görülmesi beklenmez (2,3). Yine kızlarda 13 yaş ,erkeklerde ise 14 

yaşından önce pubertenin ilk bulguları başlamalıdır. Erken puberte gonadotropin bağımlı 

erken puberte (gerçek erken puberte, santral erken puberte) ve gonadotropin bağımlı olmayan 

erken puberte (yalancı erken puberte, periferik erken puberte) olarak iki ana gruba ayrılır. 

İnkomplet formlarını prematur telarş, prematür menarş, prematür pubarş oluşturur. Kızlarda 
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özellikle son yıllarda daha çok dikkati çeken bir durum da “erkence puberte’dir. Erkence 

puberte normal varyant, telarş varyant gibi isimlerle de adlandırılmış olup klinik olarak 

ilerleme hızı değişkenlik gösterebilir. Bazı olgularda yavaş ilerlerken (yavaş progressif), bazı 

olgularda hızlı ilerler ve tedavi gerektirebilir (hızlı progressif) (2,3).  

Endokrin bozucular ve puberte üzerine etkisi: 

Son yıllarda yapılan epidemiyolojik çalışmalar puberte başlangıç yaşının erkene çekildiğini 

düşündürmüş, bunu açıklayacak nedenler arasında da endokrin bozucular ile daha sık 

karşılaşma olabileceği belirtilmiştir.Endokrin bozucular hormonların sentez, salınım, taşınma 

ve eliminasyonunu etkileme rolüne sahip kimyasallardır. Hormon–reseptör etkileşimini 

pozitif veya negatif yönde etkileyebilme özelliğine sahiptirler. Ancak Endokrin bozucuların 

genel özellikleri bu kanıyı ispatlamak açısından güçlükler yaratır (4-9). Bunlar: 

1. Non monotonik doz-cevap eğrisi: Doz arttıkça doğrusal olarak etki artmaz.  

2. Fetus-çocukluk-genç-erişkin dönemlere etkinin farklı olması: Endokrin bozucular ile 

karşılaşılan zaman önemlidir. Prenatal dönemde uyarıcı etki yapabilirken, pubertal 

dönemde tam ters bir etki yaratabilir. 

3. Çoklu endokrin bozucu ile karşılaşma ile olumsuz etkinin artışı daha fazla olabilir 

4. Karşılaşma süresi : Kısa süreli veya uzun süreli karşılaşma ile etkilenme daha farklı 

olabilecektir. 

5. Yarılanma ömürleri-çoklu generasyon geçişi: Bazı endokrin bozucuların yarılanma 

ömrü kısa iken, bazıları yıllarca vücutta kalabilir. Hatta anneden gebelik sırasında 

bebeğe geçebilir.  

Bu kimyasalların hangisi ile ne zaman karşılaşıldığı, etki yeri oluşacak olumsuz etkiler 

açısından önemlidir.  Aslında günümüzde doğumdan itibaren  pek çok kimyasal ile 

karşılaşılmaktadır.  Yüksek polibrominated difenil eter düzeyi  olanlarda hafifçe erken menarş 

ve geç meme gelişimi söz konusu iken, prenatal karşılaşma ile menarş yaşının geciktiği 

bildirilmiştir. Kaza ile bifenil/poliklorodibenzofuran alan annelerin oğullarında düşük 

Testosteron bulunurken, prenatal karşılaşma ile testosteron düzeyleri düşük bulunmuştur.  

Genel olarak endokrin bozucuların etkisi estrojenik etkinin artması ile birliktedir. Birden çok 

mekanizmayı da kullanabilirler (6,7).  
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Puberte ile ilgisi en çok çalışılan kimyasallar: 

Bisfenol A (BPA)  

Ftalat esterleri 

Pestisidler (dichlorodiphenyl trichloroethane [DDT], pirethroidler) 

Dioxinler ve poliklorinated bifeniller (PCBs) 

Alevlenmeyi geciktiriciler (polybrominated biphenyls [PBB], Polibrominated difenil etherler 

[PBDEs]  

olarak sayılabilir (6,7).  

Bisfenol A Polikarbon plastik, epoksi rezin, plastik şişe ve oyuncaklar, diş dolgu malzeme  

üretiminde kullanılan kimyasaldır. Genetik, epigenetik ve endokrin bozucu etkisi başlıca 

sorun oluşturan durumdur. Düşük dozda zayıf estrojen reseptör agonist etki gösterirken, 

yüksek dozda antiandrojen etkidedir. Premature telarş, gerçek erken puberte, pubertenin 

erkene kaymasi ile ilişki tanımlayan çalışmalar yanında ilişki bulamayanlar da vardır. Puberte 

üzerine etki halen tam net olmayıp, linik epidemiyolojik araştırma gereksinimi vardır.  

Ftalatlar, plastiklerin daha esnek  olmasını; koku ve renklerinin uzun süre korunmasını 

sağlayan, günlük yaşamda çok kullandığımız pek çok üründe bulunan bir kimyasaldır. 

Mekanizması tam olarak açıklanamasa da  östrojen reseptör agonisti, androjen reseptör 

antagonisti olarak puberteyi etkileyebilir. Androgen sentezini bozabilir. Moleküler ağırlıkları 

ve karşılaşma zamanına göre farklı sonuçlar bildirilmiştir. Endokrin bozucular puberteye 

etkilerinin yanı sıra obeziteyi arttırarak da pubertenin erkene çekilmesine yol açabilirler.   

 (4-9).  

Pestisitler ise yoğun olarak kullanılan kimyasallardır. Erken puberte, geç puberte ve erken 

menarş ile ilişkili bulunmuştur. Östrojenik ve antiandrojenik etkide olan Dioksin ve bileşikleri 

ise 7-11 yıl gibi uzun yarılanma ömrüne sahiptir. Hem erken hem de gecikmiş pubertede etkili 

olabileceğini gösteren yayınların yanı sıra pubertel etkilenme yapmadığını gösteren yayınlar 

da bulunmaktadır. Alevlenme geciktirici kimyasallar östrojenik ve antiandrojenik etki 

gösterebilir. Puberte ile ilgili çalışmalar kısıtlıdır (4-9).  
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Sonuç olarak, endokrin bozucular ve puberte arasındaki ilişkiyi daha net olarak ortaya 

konulmasını sağlayacak araştırmalara gereksinim olsa da intrauterin dönemden itibaren 

endokrin bozucular ile karşılaşmanın en aza indirilmesi amaçlanmalıdır. 
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 Metabolik Sendrom (MetS), dünyanın genişleyen bel çizgilerini yansıtan bileşenler kümesi 

olarak tanımlanmaktadır. Modern toplumlarda aşırı beslenme, “fastfood” tarzı tüketim, 

hareketsiz yaşam tarzı, sigara kullanımı, stres, çevresel etkenler ve kalıtımsal bazı özellikler 

sonucunda aşırı yağlanma ile ortaya çıkan, kardiyovasküler hastalıklar gibi ciddi sağlık 

sorunlarına neden olan ve mortalitede 1.6 kat artış yapan bir endokrinopatidir. MetS’in temel 

bileşenleri; insülin direnci, abdominal obezite, dislipidemi ve hipertansiyondur. Protrombotik 

durum, proinflamatuvar durum, nonalkolik karaciğer yağlanması ve üreme problemleri bu 

sendroma eşlik etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 1998 yılında MetS terimini 

kullanarak bu sendromun ilk resmi tanımını yapmış ve MetS kılavuzunu yayınlamıştır. 

Avrupa İnsülin Direnci Araştırma Grubu (EGIR-1999), Amerikan Ulusal Kolesterol Eğitim 

Programı: Yetişkin Tedavi Paneli 3. Raporu (ATP III-2001), Amerikan Klinik 

Endokrinologlar Derneği (AACE-2003), Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği 

(TEMD-2005) ve Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF-2006) MetS için kılavuzlar 

yayınlamış ve tanı kriterleri belirlemişlerdir. IDF-2006; abdominal obeziteyi ön şart olarak 

kabul etmiş ve bel çevresi sınır değerleri etnik köken doğrultusunda belirlenmiştir (Tablo 1).  

Tablo 1. Etnik Kökene Göre Bel Çevresi Değerleri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etnik Köken   Erkek Kadın 

Avrupa   ≥94cm 

≥102 cm* 

≥80cm 

≥88cm* 

Güney Asya   ≥90cm ≥80cm 

Çin   ≥90cm ≥80cm 

Japon   ≥90cm ≥80cm 

Güney ve Merkez 

Amerika  

≥90cm ≥80cm 

Sahra altı Afrika   ≥94cm ≥80cm 

Ortadoğu /Doğu Akdeniz  ≥94cm ≥80cm 
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*Birleşik Devletler’de klinik amaçlar için kullanılmaya devam edilmesi muhtemel ATPIII 

sınır değerleri 

 

IDF, 2009 yılında MetS’in tanısı için 5 kriterden 3’nün varlığının yeterli olduğunu, bel çevresi 

ölçümünün yararlı bir tarama aracı olduğu ancak ön şart olmasına gerek olmadığını, bel 

çevresi değerlendirilirken, etnik farklılıkların göz önünde bulundurulması gerektiğini 

belirtmiştir. 

Metabolik sendromun oluşumunda toplam vücut yağ dokusunun miktarından çok yağ 

dokusunun dağılımı önemlidir. Viseral vücut yağı sağlık için önemli bir risktir. Değişken ve 

dolaşıma geçmeye daha yatkındır. Viseral yağlanma; erkeklerde toplam yağın %10-35’i, 

kadınlarda toplam yağın %8-13’ü kadardır. Viseral adipoziteyi arttıran etmenler; yaşın 

artması, cinsiyet (erkek>kadın), ırk (Asya>Afrika), kadında menopoz dönem, hareketsiz 

yaşam ve sigara kullanımıdır.  

Bel Çevresi (BÇ-WC): Abdominal obezitenin göstergesi olan bel çevresi, metabolik 

sendromun belirlenmesinde kullanılan bir kriterdir. Artmış viseral yağın indirekt 

değerlendirmesinde kullanılan majör klinik bir parametredir. Beden kütle indeksine (BKİ) 

göre mortalite riski için daha iyi bir göstergedir. Cinsiyet ve etnik değerlerin kullanılmasını 

gerektirir. Batı toplumlarında kardiyovasküler risk için iyi bir göstergedir. 

Bel/Kalça Oranı (BKO-WHR): Bel çevresinin kalça çevresine bölünmesi ile hesaplanır. 

Erkek: 0.9, Kadın:0.85 metabolik komplikasyonlar ile ilişkili ciddi risk artışının kesim 

noktaları olarak değerlendirilmektedir. Artmış BÇ ve BKO, MetS ve abdominal obezite ile 

kuvvetle ilişkilidir. BKO’nın normal sınırlarının üstünde olması android şişmanlığın ve 

obeziteye bağlı olarak kronik hastalıkları tetiklemektedir. 

Bel/Boy Oranı (BBO): Bel çevresinin boy uzunluğuna bölünmesi ile hesaplanır. BBO, 

özellikle Asya popülasyonunda kardiyometabolik risk için iyi bir göstergedir. Bireylerin 

BBO’ya göre sınıflandırılması Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 2. Bireylerin Bel Boy Oranına Göre Sınıflandırılması 

Bel/Boy Oranı Sınıflama 

< 0.4 Dikkat 

0.4 – 0.5 Uygun 

0.5 – 0.6 Eylemi düşün (Yüksek Risk) 

> 0.6 Eyleme geç (Çok Yüksek Risk) 
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Boyun Çevresi: Üst vücut subkutan adipoz doku dağılımı için bir indekstir. Kardiyovasküler 

risk faktörleri, insülin direnci, santral obezite, metabolik sendromun biyokimyasal bileşenleri 

ile ilişkilidir. MetS için etkili bir tarama aracı olarak kullanılabileceğini gösterilmiştir. 

Yapılan bir çalışmada MetS için boyun çevresi değerleri erkekler için 39 cm, kadınlar için 35 

cm olarak belirtilmiştir. 

Sagital Abdominal Çap (SAÇ): Abdominal kaliper kullanılır. Sırt üstü yatar pozisyonda iliak 

kresten L4-L5 vertebra arası nefes alıp vermesi istenerek ölçülür. Viseral yağın güçlü ve 

güvenilir bir antropometrik göstergesidir. Viseral yağ alanının tahmininde BT ile uyumlu 

olduğu görülmüştür SAÇ; İnsülin, lipit, ürik asit düzeyleri; kan basıncı; metabolik sendrom ile 

ilişkilidir. Diyabetik olmayan bireylerde her iki cinsiyette de bel/boy oranına göre SAÇ 

viseral adipoz doku alanı ile daha iyi ilişkilidir. 

Beden Kütle İndeksi (BKİ-BMI): Genel obezitenin iyi bir göstergesidir. Pratik, ucuz ve sık 

tekrarlanabilir (obezite taramaları için). Etnik köken, yaş ve cinsiyetten etkilenir. Viseral ve 

genel obeziteyi ayırt etmekte yetersizdir, yağ ve kas dağılımı hakkında bilgi vermez. 

Beden Şekil İndeksi (BŞİ-ABSI): Yeni bir allometrik yaklaşım. BÇ ve BKİ arasındaki güçlü 

ilişki temel alınmıştır. ABD’de, NHANES (1999-2004), gebe olmayan >18 yaş, 14.105 birey 

verileri kullanılarak geliştirilmiştir. BŞİ mortalite ile direkt ilişkilidir. BKİ, BÇ, bel/boy ve 

bel/kalça oranlarına göre mortaliteyi daha iyi tahmin edebilmektedir. BŞİ ve BKİ’nin 

kombine olarak değerlendirilmesi klinik uygulamalarda daha yarar sağlamaktadır. 

 

 

Kalça İndeksi (Kİ-HI): Kalça çevresi, bel çevresi gibi risk göstergesi olarak oldukça yaygın 

bir şekilde kullanılmaktadır. BKİ ile yüksek ilişkilidir. BKİ ve BŞİ’ne göre daha zayıf 

olmakla birlikte Kİ mortalite için önemli bir göstergedir. 

 

 

Beden Yuvarlaklık İndeksi (BRI-BYİ): BÇ ve boy uzunluğu kullanılmaktadır. KVH varlığını 

belirleme de kullanılabileceği belirtilmiştir. BKİ ya da BÇ’ye göre hem BŞİ’nin hem de 

BYİ’nin, KVH ile daha fazla ilişkili olduğu gösterilmemiştir 
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Abdominal Volüm İndeksi (AVI-AVİ): Toplam karın hacmini ölçmek için BÇ ve KÇ 

kullanılarak hesaplanan ve glikoz metabolizmasındaki bozukluklarla (bozulmuş glukoz 

toleransı ve tip 2 DM) da ilişkili olduğu düşünülen parametredir. Obezitenin tahmini için 

AVİ’nin en iyi kesişim noktasına karşılık gelen değer 24.5 L’dir. 

 

Beden Adipozite İndeksi (BAİ): Viseral ve genel adipozite ayrımında kullanılabilecek iyi bir 

parametredir. Adipozite ölçümünde her zaman kesin sonuç vermeyebilir. BKİ, viseral yağ ve 

insülin duyarlılık indeksi ile ilişkisi bakımından BAİ’den üstündür. 

 

 

Viseral Adipozite İndeksi (VAI-VAİ): VAİ, viseral adipoz dokunun hacmi ve yüzey alanı ile 

pozitif ilişkilidir. 

 

 

Koniklik İndeksi (C İndeksi): Rodolfo Valdez tarafından 1991 yılında geliştirilmiştir. 

Abdominal obezite indeksidir. Santral obezite varlığında vücut biçiminin silindirik bir 

şekilden ters çift koni şekline gelmesini yansıtan matematiksel bir modele dayanmaktadır. 

Koniklik indeksinin, diğer viseral yağ antropometrik göstergelerine (bel çevresi, bel kalça 

oranı, saggital abdominal çap) göre üstünlüğü şudur; Diğer indeksler farklı ağırlık ve boy 

ölçümlerine sahip bireylerde bedendeki yağ dağılımını hemen karşılaştırılabilmesini 

sağlarken, yüksek C indeks değerleri metabolik ve kardiyovasküler hastalıklara yol açan risk 

etmenleri ile daha güçlü ilişkilidir. 
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Koniklik indeksi; 

 *Abdominal obezite ve  koroner risk   korelasyon 

 *Total ve LDL kolesterol   korelasyon 

 *Santral obezite için visseral yağ göstergesi olarak potansiyel 

 *Kardiyovasküler riskler için iyi bir öngörücü 

 *Genel obezite belirteci olan BKİ’ye göre daha iyi 
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Endokanabinoid Sistemin Endokrin Fonksiyonunun Regülasyonunda  

ve Enerji Dengesinin Sağlanmasındaki Rolü 

Doç. Dr. Pelin BİLGİÇ 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Endokanabinoid sistem, tarihte ilk olarak 1964 yılında Canabis Sativa bitkisinden △-9 

tetrahidrokanabinol (THC)’un izole edilmesiyle ortaya çıkan kanabinoidlerin, endojen 

türevleri ve bağlandıkları endojen spesifik reseptörleri olduğunun fark edilmesiyle gündeme 

gelmiştir (1). O zamandan bu yana yapılan pek çok araştırma endokanabinoidlerin insan 

sağlığı üzerindeki etkilerine ışık tutmakta ve endokanabinoid sistemin diğer bileşenlerini 

tanımlamaya çalışmaktadır. Tarihsel süreçte, öncelikle hücre dışı sinyalleri hücre içi 

enzimlere ileten G-protein ailesinin üyeleri olan kanabinoid reseptörleri CB1 ve CB2, 

ardından, bu reseptörlerlere bağlanarak reseptörleri aktive eden endokanabinoidler, N-

araşidonil etanolamin ve 2-araşidonil gliserol keşfedilmiştir (2). Uzun yıllardır antiemetik ve 

iştah arttırıcı olarak tedavi amacıyla kullanılan kanabinoidlerin endojen türevlerinin, vücudun 

farklı organ ve dokularında çeşitli biyokimyasal yolaklara etki ederek endokrin regülasyon ve 

enerji dengesinde rol oynayabileceği yapılan çalışmalarda gösterilmiştir (3).  

Hücreler uyarıldıktan sonra membran fosfolipitleri tarafından salgılanan, araşidonik asit türevi 

yağ asitleri olan endokanabinoidler, diğer nörotransmitterler gibi, uyaranlara yanıt olarak 

ihtiyaç halinde sentezlenmekte; ancak diğer nörotransmitterlerden farklı olarak depo 

edilmemekte ve kullanıldıktan sonra degrade edilmektedirler (4). 

Yapılan çalışmalar endokanabinoid sistemi oluşturan endokanabinoidler N-araşidonil 

etanolamin ve 2-araşidonil gliserol, reseptörler CB1 ve CB2 ve mekanizmalarında rol 

oynayan enzimlerin, enerji dengesini merkezi sinir sisteminde homeostatik beslenme ile 

ilişkili olan hipotalamus ve hedonik beslenme merkezi olan nükleus akumbens; periferik 

dokularda da adipozitler, gastrointestinal sistem, karaciğer, iskelet kası, pankreas aracılığıyla 

kontrol ettiğini göstermektedir (1, 5, 6).Endokanabinoidlerin merkezi sinir sisteminde CB1 

reseptörlerine bağlanarak, oreksijenik ve anoreksijenik peptitlerin stimulasyon ya da 

inhibisyonuna neden olduğu ve böylece yeme davranışları ile iştah regülasyonunu kontrol 

ettiği yapılan çalışmalarda bildirilmiştir (5).  
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Hipotalamusun, CB1 reseptör aktivasyonu ile periferik dokulardaki ghrelin, leptin, 

glukokortikoidler, kolesistokinin gibi hormonların regülasyonunu sağlayarak enerji dengesine 

katkıda bulunduğu bilinmektedir. Ayrıca açlık durumunda artan endokanabinoid seviyesi, 

besin alımına ilişkin motivasyon sağlamaktadır (7, 8). Limbik sistemde ise endokanabinoidler 

ve dopamin seviyesi arasında anlamlı düzeyde korelasyon bulunduğu, lezzetli yiyeceklerin 

endokanabinoid seviyesini arttırdığı ve obezitede kısır döngüye neden olduğu bildirilmiştir 

(1). 

Endokanabinoidlerin adipoz dokuda insülin duyarlılığını arttıran adiponektin ekspresyonunu 

azaltırken, lipogenezi ve lipid birikimini arttırdığı; karaciğerde de adipoz dokudaki etkisine 

benzer nitelikte, lipogenik aktiviteyi arttırdığı bildirilmiştir (9). Gastrointestinal sistemde ise 

açlıkta artan endokanabinoid seviyesinin, yeme motivasyonunu arttırarak besin alımını 

sağlamakta ve tokluk halinde salınımını azaltmakta olduğu gösterilmiştir. Barsak hücrelerine 

ilişkin bir diğer açıklama da CB1 ekspresyonunun, mikrobiyata tarafından düzenlendiğidir. 

Reseptörün aktivasyonu, barsak yapısında yer alan proteinlerinin ekspresyonunu azaltarak 

intestinal geçirgenliği arttırdığı ve CB1 antagonistlerinin ise intestinal geçirgenliği azaltarak 

enerji homeostazına katkıda bulunduğu saptanmıştır (2). Yapılan klinik araştırmalarda, CB1 

reseptör inhibisyonunun, lipid ve karbonhidrat metabolizmasının düzenlenmesinde etkili 

olduğu ve böylece obez ve tip 2 diyabetli bireylerde hiperinsülinemi ve hiperglisemik 

durumun düzeldiği saptanmıştır (10, 11). 

Sonuç 

Endokanabinoid sistem, vücutta neredeyse tüm metabolik regülasyonlarda rol oynadığı 

görülmüştür. Yapılan çalışmalar, endokanabinoid düzeylerinin, iştah ve yeme davranışı 

üzerinde merkezi sinir sistemi ve periferik dokular aracılığıyla etkili olduğunu göstermektedir 

(1, 2, 6). Ancak endokanabinoid sistemin rolünün, fizyolojik fonksiyonlarının ve beslenme ile 

ilişkisinin daha iyi anlaşılabilmesi için daha fazla çalışmaya gereksinim duyulmaktadır. 
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Obeziteden Malnutrisyona Mikrobiyota 

Probiyotikler ve Prebiyotikler 

 

Prof. Dr. Mendane SAKA 

Başkent Üniversitesi SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde epidemik düzeylere ulaşan obezite, halk sağlığı 

ve ekonomi üzerinde ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Yüksek enerjili diyetlerin fazla tüketimi, 

sedanter yaşam gibi çevresel faktörler ve genetik yatkınlık obezite gelişimi için temel 

faktörlerdir. Obezite gelişiminde temel neden enerji alımının artması ve enerji harcamasının 

azalması ile ortaya çıkan pozitif enerji dengesidir. Genetik alt yapı bireyler arasındaki enerji 

harcama ve depolama kapasitesi arasındaki farklılıkları belirlemektedir. Obez bireylerde iştah 

kontrolü ve metabolik düzenlemeyi sağlayan fonksiyonel parametrelerin birçoğu değişmiştir. 

Ancak bu değişikliklerin metabolik hastalıkların sonucu mu yoksa nedeni mi olup olmadığı 

açık değildir.  

Epidemiyolojik verilere göre obezitedeki artış tamamen genetik yapı ve diyet 

değişiklikleri ile açıklanmamakta, barsak mikrobiyotasının enerji dengesi üzerinde rol 

oynadığına ilişkin kanıtlar artmaktadır. 2004 yılı ve izleyen yıllarda Jeffrey Gordon tarafından 

intestinal mikrobiyotanın obezite gelişimine katkı sağlayan intestinal faktörlerden biri olduğu 

belirtilmiştir. 

Obezite gelişiminde barsak bakterilerinin rolü hala belirsiz olmasına rağmen, yüksek 

yağlı diyete yanıt olarak barsak mikrobiyota kompozisyonundaki değişikliğin lipogenezi, 

barsak geçirgenliğini ve endokanabinoid sistemle birlikte inflamatuar durumu etkilediği 

belirtilmiştir. 

İntestinal mikrobiyota bir organ sistemi gibi fonksiyon gören trilyonlarca 

mikroorganizmanın oluşturduğu bir komplekstir. Mikrobiyota kişiye özgü, kişinin yaşamı 

boyunca değişen endojen ve eksojen faktörlere duyarlıdır. Barsak mikrobiyotasının içeriği ve 

yoğunluğu barsağın proksimalinden distaline yüzeyinden luminal kısmına doğru değişiklik 

gösterir. Mikrobiyota kompozisyonu, doğum şekli, diyet, çevresel uyaranlar ve antibiyotik 

kullanımı gibi zamansal ve çevresel faktörlerden etkilenmektedir.  

Yetişkin dönemde insanlarda barsak mikrobiyota kompozisyonunun çoğunluğu (%99) 

4 majör türe aittir Bu dönemde intestinal mikrobiyatanın %95’ini Firmicutes ve 
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Bacteroides’ler oluşturur. Yaşla birlikte hem bakteri sayısı hem de çeşitliliğinde belirgin 

azalmalar oluştuğu gösterilmiştir. 

Barsak mikrobiyotası metabolik,fizyolojik,immünolojik ve nutrisyonel birçok 

fizyolojik fonksiyonun kontrol ve programlanması ile ilişkilidir.  

Mikrobiyota konağın biyolojisi üzerine sistemik etkileri kadar, lokal etkilere de sahiptir. 

Barsak mikrobiyota kompozisyonunun bozulması (disbiyozis) bakteriyel metabolik aktive ve 

mikrobiyal topluluğun dağılımındaki değişiklik ile ilişkili olarak negatif sonuçlara yol 

açabilir.  

Enerji dengesinin düzenlenmesine katkı sağlayan mikrobiyota çevresel faktörler ile 

enerji dengesindeki bozulmayı provoke ederek metabolik hastalıklara yol açmaktadır. 

Barsakta bulunan bakterilerin obezite ile ilişkili olabileceği ilk kez leptin gen mutasyonu olan 

obez fareler, mutasyon olmayan fareler ile karşılaştırıldığında intestinal mikrobiyal dengenin 

bacteriodetes miktarının azalması ve firmicutes miktarının artması şeklinde değiştiği 

belirlenmiştir. Her iki grup fareler standart yem ile ad libitum olarak beslenmiş, ancak diyetin 

değil obezitenin barsak mikrobiyota kompozisyonunu etkilediği belirlenmiştir.  

Bir başka çalışmada 20 obez bireye randomize olarak iki farklı düşük kalorili diyet 

verilmiştir. 1. grup yağ kısıtlı düşük kalorili diyet, 2. grup karbonhidrat kısıtlı düşük kalorili 

diyet almıştır. Çalışma öncesi obez bireylerin barsak mikrobiyotasındaki Bacteroidetes zayıf 

kişilere göre daha düşük, Firmicutes daha yüksek bulunmuştur. Obez bireylerde diyet tipinden 

bağımsız olarak  bacteroidetes oranı 1 yıl içinde enerji alımındaki kısıtlamaya yanıt olarak 

%3’den %18 düzeyine artış göstermiştir. 

Armaugom ve ark. tarafından yapılan çalışmada Firmicutes türüne ait Lactobasillus 

örneklerindeki artışa Bacteroidesteki azalmanın eşlik ettiği bulunmuştur. Obezite ile ilişkili 

bir diğer bakteri actinobacteria ailesine ait bifidobacterium’dur. Azalmış bifidobacterium 

sayısı ile obezite arasında ilişki bulunmuştur. 

Turnbaugh ve ark. ob/ob farelerden germ-free farelere mikrobiyota transferi ile 2 hafta 

içinde germ-free farelerde vücut yağında %47 artış belirlemişlerdir. ob/ob mikrobiyota ile 

aşılanan farelerde Firmicutes oranı daha yüksek, Bacteroideteslerin görece miktarı ise 

düşüktür. Obez farelerden mikrobiyota transferi ile diyetten enerji sağlanma kapasitesinin 

daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Sindirilmeyen polisakkaritlerin yıkımı için gerekli 

enzimleri kodlayan genler zayıf farelerle karşılaştırılınca obez farelerin mikrobiyomunda daha 

zengin olduğu görülmüştür. Obez farelerin fekal içeriğindeki asetat konsantrasyonu yaklaşık 
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%20, bütirat konsantrasyonu 2 kat daha yüksektir. Hem asetat hem de bütirat konakçı 

tarafından absorbe ve okside edilerek enerji oluşumuna katkı sağlamıştır.  

Germ-free ve konvansiyonel C57BL/6 fareler, yüksek yağlı diyetle 2 hafta süre ile ad 

libitum beslenmişlerdir. Konvansiyonel farelerde glukoz toleransı ve insülin duyarlılığı 

azalmış, karaciğer trigliserit içeriği 2-3 kat artmıştır. Yağ asit biyosentezinin temel enzimleri 

olan Asetil CoA karboksilaz ve yağ asit sentazı kodlayan genlerin ekspresyonu germ free 

farelerle karşılaştırıldığında yüksek bulunmuştur. Bu gözlemler konvansiyonel farelerde 

hepatik lipogenez artışını göstermektedir.  

Obezlerde firmicutes türündeki artış barsaklarda diyet posasından fazla miktarda 

KZYA üretebilen ve bunların besin olarak kullanılmasını sağlayan bakterilerden 

oluşmaktadır.Barsak mikrobiyotası konakçının sindirim enzimleri ile sindirilemeyen diyet 

posasını hidrolize eder ve polisakkaritleri enerji kaynağı olarak kullanır. Sindirilmeyen diyet 

karbonhidratlarının barsak mikrobiyotası tarafından hidrolizi ve fermentasyonu konakçıda 

enerji oluşumunu artırır. İntestinal mikrobiyota sindirilmeyen diyet karbonhidratlarını  KZYA 

çevirir. KZYA kolonositlerin primer enerji kaynağıdır KC ve periferik dokular tarafından 

kullanılırlar. Bazal enerji gereksinimine %10 katkı sağlarlar. Şişman bireylerin fekal KZYA 

ince bireylerden daha yüksektir. KZYA mukus üretimi ile intestinal bariyer fonksiyonunu 

etkiler ve tight junction proteinleri uyarırlar. Bakteriyel KZYA enerji oluşumu üzerine direk 

etkilerinden başka intestinal motilite ve intestinal hormon üretimi üzerinde indirek etkileri ile 

de rol oynar.  

KZYA intestinal mukoza, immün hücreler, KC ve adipoz dokuda ekspress edilen 

serbest yağ asit reseptör GPR43 ve GPR41’in endojen ligandlarıdır. Bu moleküllerin 

aktivasyonu glukagon like peptid-1(GLP-1) ve PYY gibi barsak hormonlarının üretimi ve 

salınımı ile doygunluğu uyarırlar. KZYA tarafından aktive edilen GPR43 beyaz adipoz 

dokunun (WAT) enerji alımını düzenler, kas ve karaciğerin enerji harcamasını etkiler. KZYA, 

GPR41 yolu ile santral sinir sistemini (SSS) aktive ederek enerji harcamasını düzenler. Barsak 

bakterileri besinlerden enerji üretiminin yanı sıra bu enerjinin vücutta kullanılması içinde bazı 

düzenlemeler yaparlar. Germ free farelerin barsaklarında FİAF adı verilen bir ekspresyon 

faktörü fazla üretilmektedir. FİAF  lipoprotein lipazı (LPL) inhibe edererek,trigliseritlerden 

yağ asitlerinin ayrılması ve dokular tarafından kullanımını engeller. Barsak mikrobiyotasının 

intestinal hücrelerde LPL aktivitesini inhibe eden  FİAF üretimini azalttığı gösterilmiştir. 

Obezlerde gram negatif bakterilerin artışı ile subklinik inflamasyon arasında bir ilişki 

mevcuttur.Gram negatif bakterilerin artışı ile dolaşımdaki lipopolisakkarit (LPS) miktarı artar. 
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Bakteri duvarından salınan lipopolisakkaritlerin artışı endotoksemi ile sonuçlanır. 

Enterositlerin yüzeyinde bulunan Toll-like reseptörler (TLR) bakteriyel LPS tanıyarak nükleer 

faktör kappa B (NFKB) yolağını aktive ederek inflamasyonu başlatırlar. 

TLR5, bakteriyel enfeksiyonlara karşı konakçı yanıtına katkı sağlayan, barsak 

mukozasında ekspresse edilen bir transmembran proteinidir ve immün sistemin bir bileşenidir. 

Mikrobiyotanın konağın yeme davranışlarını ve insülin direnci gelişimini TLR5’e bağlı olarak 

düzenlediği saptanmıştır.Ayrıca barsak permeabilitesi ve adipogenezisi kontrol eden 

endokannabinoid sistem ile mikrobiyota arasında ilişki olduğu da gösterilmiştir.  

İntestinal alkalin fosfataz (IAP) barsak mikrobiyotası ile düzenlenir ve LPS 

detoksifikasyonu için gereklidir. IAP aktivitesindeki azalma  obezite ile,  IAP aktivitesindeki 

artış ise metabolik endotoksemide azalma ile ilişkilidir. 

 

PROBİYOTİK ve PREBİYOTİKLER  

Probiyotik ve Prebiyotikler intestinal mikrobiyotanın kompozisyonunu ve metabolik 

fonksiyonunu  etkiler.Probiyotikler “Yeterli miktarda alındığında mikrofloranın özelliklerini 

geliştiren, konak sağlığını olumlu etkileyen canlı mikroorganizmalardır.” Total bakteri 

miktarının yanı sıra Bifidobacteria ve Lactobacilli türlerini artırırlar. Tj proteinlerin 

düzenlenmesi,ve mukus üretiminin artırılması yolu ile bağırsak permeabilitesi ve 

endotoksemiyi azaltırlar. Antimikrobiyal  maddeleri (defensin,bacteriosin) salgılayarak 

patojen kolonizasyonunu azaltırlar.Mikrobiyota popülasyonu ve çeşitliliğinin düzenlenmesi 

ise disbiyozu  önlemektedir. KC ve kasda yağ asitlerinin beta oksidasyonu ile ilişkili genlerin 

aktivasyonunu artırır, KC’de yağ asit sentazın transkripsiyonunu inhibe eder.Kahverengi yağ 

dokusunda termogenezi, beyaz adipoz dokuda lipolizi indüklerler. LPL inhibitörü FİAF 

artırarak yağ depolanmasını baskılar.KZYA ile insülin sensitivitesi ve glukoz toleransını 

düzeltir.Bazı laktobasil suşları ile safra asit dekonjugasyonu ile lipit emilimi ve enerji alımını 

azaltırlar. 

Prebiyotikler, Sindirim enzimlerine dirençli,mikrobiyota ile fermente olabilen, 

mikrobiyota kompozisyonu ve aktivitesini etkileyen besin bileşenleridir. Sindirim enzimlerine 

dirençli diyet CHO kolonik fermentasyonu ile üretilen KZYA artırarak luminal pH azaltırlar. 

IgA ve mukus üretimi ile bakteriyel adhezyonu azaltırla ve immün sistemi düzenlerler. 

Propiyonik asit üretimi ile KC lipojenik yolakları inhibe eder, GLP-2 artırarak ve TJP 

yıkımını engelleyerek bağırsak bariyer fonksiyonunu sağlar ve endotoksemiyi azaltırlar. 
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KZYA üretimi, iştah regülasyonunu sağlayan GLP-1,PYY artırırken, Ghrelin azalmakta ve 

gastrik boşalım gecikerek besin alımı azalmaktadır. 

Çeşitli sağlık yararları nedeniyle probiyotik kullanımı artmaktadır. Propiyotik ve 

prebiyotiklerin  oral alımının güvenli olduğuna inanılmakta ancak standart bir kılavuz 

yok.İmmün sistemi bozulmuş hastalarda probiyotik mikroorganizmalar ile enfeksiyonlar 

bildirilmiştir. Probiyotik mikroorganizmalardaki antibiyotik dirençliliğinin diğer 

mikroorganizmalara geçme riski bulunmaktadır. Bu nedenle sistematik olarak risk 

değerlendirmesi yapılmalıdır.Bağırsak mikrobiyotası enerji homeostazının düzenlenmesi ve 

yağ depolanmasında önemli rol oynamaktadır. Obezlerdeki mikrobiyota kompozisyonu ince 

bireylerden farklıdır.Disbiyozis  ile ilişkili obezite ve metabolik sorunlar üzerinde pro  

ve/veya prebiyotiklerin teropatik etkileri insan ve hayvan çalışmaları ile gösterilmiştir.Ancak 

probiyotiklerin etkileri suşa spesifiktir ve bu nedenle suşların  doz, tedavi süresi ve uzun süreli 

etkilerine ilişkin randomize,kontrollü klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.Diyetin yanı sıra 

obezite gelişimini destekleyen çevresel ve yaşam tarzı faktörlerinin kontrolü, en iyi çözüm 

olmaya devam etmektedir. 
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                                   Tip 1 Diyabetin Tedavisinde Hekim Yaklaşımı 

Uzm.Dr. Elif Özsu 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilimdalı 

 

Diyabet; Kronik kan şekeri yüksekliği ile karakterize, insülin salınımı veya insülin etkisi veya 

her ikisindeki defektler sonucu ortaya çıkan kompleks bir metabolik bozukluktur. Çocukluk 

çağı kronik hastalıkları içinde ve diyabetli çocuklarda en sık görülen tip 1 diyabettir. Altta 

yatan mekanizma beta hücrelerinde ilerleyici yıkım ve buna bağlı sürekli insülin ihtiyacıdır.  

Ülkemizde Tip 1 diyabet insidansı kabaca 10/100.000 tahmin edilmektedir. Cins farkı yoktur. 

Oluşum evrelerine göre klinik olarak aşikar olması zaman almaktadır. Tanı da hastalar; 

hiperglisemi, ketosiz, asidoz ya da koma ile basvurabilirler.  

Tedavi de amaç pankreas fonksiyonlarını taklit etmektir. Uzun dönem insülin, diyet ve 

diyabetle yaşam tarzı ile sağlıklı yaşam sağlanabilir. Diyabette hekimin görevi uygun 

dozlarda insülin tedavisi ile hastanın büyüme ve gelişmesinin yaşa uygun sağlamak, 

komplikasyonlardan korumak ve diyet uzmanları ile uygun kalori ile karbohidrat sayımını 

sağlamak gibi ana faktörlerden oluşmaktadır. Yoğun insülin tedavisi analog insülinlerin 

geliştirilmesi ile daha fizyolojik olarak yapılabilmektedir. Bu tedavi balayı periyodunu uzatır. 

Mikrovasküler komplikasyonların gecikmesini ya da ilerlemesini önler. Kliniklerde diyabet 

tedavisinde insülin seçiminde ilk tercih bazal bolus rejimidir.  

Bazal insülin: Vücudun glukozu enerji olarak kullanabilmesi,         karaciğerden   aşırı glukoz 

yapımının engellenebilmesi ve yemek yenilmediği dönemde kan şekeri düzeylerinin normal 

sınırlarda idamesinin sağlanması  için sürekli olarak düşük miktarda salgılanan  insulinlerken  

bolus İnsulin: Kan şekerini normal sınırlarda tutmak üzere öğünle alınan    besinler için  daha 

yuksek miktarda salgılanan insülinlerdir (Tablo 1).  

Tablo 1: İnsülin tipleri ve etki zamanları 

Etki başlama 
zamanı

Maksimum etki Toplam etki

Ultra-hızlı etkili 
analoglar
(Faster aspart) 

6-12 dakika 1-3 saat 3-5 saat

Çok kısa süre 
etkili (lispro, 
aspart, glulisin)

15 dakika 1-2 saat 3-4 saat

Regüler 30-50 dakika 2-3 saat 6-8 saat

Orta etkili- NPH 30-90 dakika 4-6 saat 8-16 saat

Uzun etkili
Glarjin insülin
Glarjin U300

40-100 dakika
120-360 dakika

-

Minimal pik 

16-24 saat

30-36 saat

Detemir
Degludec

60-90 dakika 
30-90 dakika 

4-7 saat 
Minimal pik 

20-24 saat 
>42 saat 
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Bu bakımdan kliniklerde en çok kullanılan bolus hızlı etkili(aspart, lispro, glusin) ve bazal 

uzun etkili(glargin ve detemir) insülinler  tercih edilmektedir. Bazal insülin dozu sabah açlık 

ve yemek öncesi glukoz değerleri ile değerlendirilir. Açlık hedefi okul öncesi dönemde <145 

mg/dl, daha sonraki yaşlarda <130 mg/dl olarak alınır. Bolus dozu yemekten 1-2 saat sonraki 

ölçümler ile değerlendirilir. Bazal dozlar için hızlı değişimlerden kaçınmak gerekir. 

İnsülin dozu pek çok faktörden etkilenir. İnsülin dozu, yaş, ağırlık, puberte evresi, diyabetin 

fazı, enjeksiyon bölgelerinin durumu, alınan besinler ve dağılımları, egzersiz paterni, günlük 

rutinler, kan şekeri izlemi ve Hba1c, araya giren hastalıklar veya menstürasyon döngüsü gibi 

faktörlere göre değişir. Doğru insülin dozu,  hipoglisemi ile ilgili sorunlar yaratmadan 

glisemik hedeflere ulaşmayı sağlayan dozdur.  

Balayı döneminde <0,5 ü/kg, ergenlik öncesinde 0.7-1.0 ü/kg, ergenlik döneminde >1 

ünite/kg( nadiren 2 ü/kg’a kadar) insülin ihtiyacı vardır. Bu dozlar ile hedef kan şekeri de 

sağlanmaya çalışılmalıdır (Tablo 2).  

 

Tablo 2: Hedef Kan şeker değerleri  

Glukoz hedefi  

(mg/dl)  

ISPAD  NICE  ADA   

Beslnem öncesi  70-145  72-126  90-130   

Beslenme 

sonrası  

90-180  90-162    

Yatmadan önce  120-180   90-150   

Gece  80-162     

 

İnsülin doz ayarlanmasında en etkili yöntem karbonhidrat sayımıdır. Karbonhidrat sayımı 

diyabet tanısı ile birlikte öğretilmelidir ve mümkünse her vizitte diyetisyenin de kan şeker 

ölçümlerini  değerlendirimelidir. 

Tokluk şekeri açlık şekerinden 60 mg’dan daha fazla yüksek ise öğündeki insülin/karbohidrat 

oranı (IK)% 10 azaltılır. Eğer tokluk şekeri açlık şekerinden 30 mg veya daha az yüksekse o 

öğündeki İK % 10 artırılır. 

Diaybetli hastalarda kan şekerinin uzun dönem izlemi ve belli aralıklarla yapılan doktor, 

hemşire diyetisyen ve psikolog değerlendirmeleri çocuklarımızı komplikasyonlardan koruma 

ve diyabetle yaşama becerisi kazanmaları anlamında çok değerli ve önemlidir.  
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Uzun dönem izlemde hekime düşen görev; tip 1 DM ‘li olgularımızla işbirliği yaparak hedef 

kan şeker değerlerine ulaşmak, optimal Hba1c değerleri elde etmek, sosyal ve sadece bedenen 

iylik hali değil ruhsal anlamda kendini iyi hisseden ve kendine güvenen, akademik hayatta 

başarılı ve kronik hastalığın getirdiği olumsuzlukları bertaraf edebilmiş çocuk ve aileler 

kazanmaktır.  
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Endokrin Bozucular, Klinik Önemi ve Geleceğimiz 

Doç.Dr. Reyhan NERGİZ ÜNAL 

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara 

 

Endokrin bozucular, endokrin sistem fonksiyonunu değiştiren ve maruz kalan 

organizmada bir sonraki nesilde yada daha sonraki nesillerde olumsuz sağlık etkilerine neden 

olan ekzojen maddeler yada karışımlardır. 1940’lı yıllarından beri hayvancılıkta büyüme ve 

gelişmeyi desteklemek veya insanlarda kontrasepsiyon amaçlı steroid türevleri kullanılmıştır. 

Ancak endokrin bozucu kimyasal (EB) terimi ilk kez 1990’lı yıllarda literatüre girmiştir. 

İnsan vücudu su ve besinlerin tüketimi, deri ve/veya inhalasyon, plasenta ve anne sütünde 

biyolojik transfer, medikal kontaminasyon (intravenöz yol/ekipman/malzeme vb.) farklı yollar 

ile endokrin bozuculara maruz kalabilir. Çoğunlukla çocuk oyuncakları, bebek bakım 

ürünleri, besin ile temas eden plastikler malzemeler, kişisel bakım ürünleri, kozmetikler, 

medikal ekipmanlar, ilaçlar, tekstil ve giysiler, temizleyiciler, pestisit ve herbisitlerin temas 

ettiği besinler ile bu kimyasallara maruz kalınmaktadır (Tablo 1). 

Tablo 1. Sıklıkla maruz kalınan bazı endokrin bozucu kimyasallar ve bulundukları ürünler 

 

Bulunduğu Ürün 

 

Endokrin Bozucu Kimyasal 

 

Çocuk oyuncakları ve bakım ürünleri Kurşun, kadminyum, fitalatlar 

Besin ile temas eden malzemeler BPA, fitalatlar, fenol 

Elektronik cihazlar ve yapı malzemeleri Brominat alev geciktiriciler, poliklorlu bifeniller 

Kişisel bakım ürünleri, medikal tüpler Fitalatlar  

Tekstil ürünleri ve giysiler Perfluorokarbonlar 

Kozmetikler, temizleyiciler Parabenler, fitalatlar, glikol eterleri, 

kokuları, siklosiloksanlar 

Pestisitler/Herbisitler DDT, klorpirifos, atrazin, 2,4-

diklorofenoksiasetik asit, glifosat 

Farmakoterapi/kontraseptif Etinil estradiol 
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Bu kimyasallar yapılarına ve kaynaklarına (orijinlerine) göre sınıflandırılmaktadır. 

Yapılarına göre doğal ve yapay EB olarak ayrılmaktadır. Doğal EB, insan ve hayvan 

besinlerinde doğal olarak bulunan kimyasallardır (fitoöstrojenler). Sentetik EB ise endüstriyel 

çözücüler ve yan ürünleri (poliklorlu bifeniller, polibromlu bifeniller, dioksinler), plastikler 

(Bisfenol A), plastizerler, pestisitler (diklorodifeniltrikloroetan (DDT), fungisitler 

(vinclozolin) ve bazı farmasötik ajanlardır (dietilstilbestrol). Kaynaklarına göre EB, doğal ve 

sentetik hormonlar (fitoöstrojenler, kontraseptif ilaçlar, tiroid ilaçları), hormonal yan etkileri 

olan ilaçlar (noproksen, metoprolol ve clofibrat), endüstriyel ve evsel kimyasallar (fitalatlar, 

alkilfenoltoksilat deterjanları, yangın geciktiriciler, plastizeler, çözücüler, 1,4-dikloro-benzen 

ve poliklorlu bis-fenoller) ile endüstriyel işlem yan ürünleridir (dioksinler, pentaklorobenzen).  

Endokrin bozucu kimyasallar etkisini göstereceği moleküllerin hücresel salınımını 

hormon ile kompleks oluşturarak engelleyebilir; hormon sentezini, taşınmasını ve/veya 

metabolizmasını inhibe edebilir; hormonların reseptörleri ile direk etkileşime geçebilir ve 

reseptör fosforilasyonu gibi süreçleri etkileyerek reseptör aktivasyonunu inhibe edebilir. 

Bahsedilen mekanizmalar ile EB’a maruziyet sonrası indüklenen hastalıklar: üreme/endokrin 

sistem hastalıkları (meme/prostat kanseri, polikistik over sendromu, endometrioz, infertilite, 

erken puberte, jinekomasti, diyabet, metabolik sendrom, obezite), immün ve otoümmün 

hastalıklar (enfeksiyonlara yatkınlık, otoimmün hastalıklar), kardiyopulmoner kastalıklar 

(astım, kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, inme) ve beyin/sinir sistemi hastalıkları ( 

alzheimer, parkinson, ADHD/öğrenme güçlükleri, otizm) olarak sıralanabilir. Kimyasala 

maruz kalma yaşı, maruziyet yolu, maruziyet ve sonrası geçen süre, karışım (kokteyl) etki, 

alışılmamış doz-yanıt dinamiği, epigenetik etki ve genetik aktarım gibi faktörler EB’nin 

organizmaya etkisini değiştirebilmektedir. 

Sonuç olarak endokrin bozucuların pek çoğu, üretim ve endüstride kullanılan sentetik 

kimyasallardır. Toprak, su ve hatta havaya karışarak yayılırlar. Plasenta ve anne sütü ile 

bebeğe geçebilirler. Klinik açıdan ve günlük hayatta hormon sistemine etkileri nedeniyle 

gebeler, bebekler, ergenlik öncesi çocuklar gibi risk gruplarında sağlığı olumsuz 

etkileyebilirler. Klinikte hastaya direkt olarak implante edilecek veya tüm tıbbi cihazlarda 

kullanılacak kimyasalların klinik denemelerinin yapılması; tüm zararlı kimyasalların tüm tıbbi 

cihazlarda uygulanmasını yasaklanması/sınırlandırılması gerekmektedir. Herhangi bir 

alternatif olmadıkça endokrin bozucu kimyasalların tanımlanması, ortadan kaldırılması, 

açıkça etiketlenmesi, sağlık personeli ve hastalara yeterli bilgi verilmesi gerekmektedir.  
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Günlük hayatta ise plastik kullanılarak yapılmış eşyaları kullanmaktan mümkün 

olduğunca kaçınılmalı. Özellikle “PC (polikarbonize)” ve “geridönüşüm no7” işaretli ve  

“PVC” rumuzlu “geridönüşüm no3” işaretli plastiklerden uzak durulmalı. Uygun olmayan 

plastik kap ve teflon tencereler içinde yiyecek içecekler saklanmamalı ve ısıtlmamalıdır. 

Bebek bakım malzemeleri ve  çocuk oyuncakları seçerken etiket bilgilerine göre BPA, PVC, 

fitalat, paraben gibi EB içermeyen ürünler tercih edilmelidir. Bebekler anne sütü ile beslemeli 

ve soya bazlı mamalara dikkatle yaklaşılmalıdır. Sebze ve meyveler olası pestisit/herbisit 

bulaşına karşı çok iyi yıkayarak tüketilmeli, gerekli durumlarda uygun temizleyici ajanlar 

(sirke, bikarbonat vb.) ile yıkanarak tüketilmelidir. “Fragnance” adı içeren kişisel bakım 

ürünleri, kokular, temizlik maddeleri gizli fitalat içerebilir, etiketleri okunarak tercih 

edilmelidir.  
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SÖZEL BİLDİRİLER 

 

 

S-01 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YEME BAĞIMLILIĞI VE ÇİKOLATA 

TÜKETİM DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

TUĞBA KÜÇÜKKASAP CÖMERT1, KÜBRA TEL ADIGÜZEL1, 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Bu çalışmada da üniversite öğrencilerinde besin bağımlılığı ve bağımlılık konusunda sıklıkla 

tartışılan, çikolata tüketim durumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Üniversiteye devam eden 135 öğrencide, yeme bağımlığının değerlendirilmesi için Ashley N. 

Gearhardt ve ark. tarafından geliştirilen, Bayraktar ve ark. tarafından Türkçe’ye uyarlanan 

yale besin bağımlılığı ölçeği uygulanmış, çikolata tüketim tür ve sıklıkları sorgulanmış, ayrıca 

vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçümleri standartlara uygun şekilde alınmıştır. Ölçeğin 

hesaplanmasında, kesinti puanları hesaplandıktan sonra madde bağımlılığı kriterine ilişkin 

soruların toplamı alınmıştır. (örn. tolerans, çekilme). Eğer skor için gerekli kriter 1’den büyük 

veya eşitse kriter karşılanmıştır ve 1 olarak puanlandırılmıştır. Eğer puan 0 ise kriter 

karşılanmamıştır. Ölçeğin devamlılığı olan versiyonunun hesaplanmasında klinik hassasiyet 

puanı hariç her kriterin içerdiği tüm skorlar eklenmiştir. Semptom sayısı 0 ile 7 arasında 

değişmektedir. İkili versiyonun hesaplanmasında ise madde bağımlılığı teşhisine benzer 

şekilde klinik hassasiyet durumuna ilişkin puanın 1’e eşit olması ve semptom sayısının da 3’e 

eşit veya 3’ten fazla olması gerekmektedir. Çalışmada bireyler her iki puanlama seçeneğine 

göre de değerlendirilmiştir. 

Ortalama yaşları 19.3±1.08 yıl, BKI değeri ortalama değerleri ise 21.3±2.87 kg/m2 olan 135 

üniversite öğrencisinin % 31.9’unda yeme bağımlılığı durumu saptanmıştır. Yeme bağımlılığı 

durumu saptanan bireylerin % 44.2’sinde beklenenden uzun bir süre içerisinde maddenin 

fazlasıyla alınması, % 90.7’sinde devam eden istek veya bırakmaya yönelik tekrar eden 

başarısızlıklar, % 100’ünde tedarik etme, kullanma ve üstesinden gelmeye yönelik fazla 

zaman geçirme ve eylem içerisinde olma, % 53.5’inde sosyal, mesleki ve boş zaman 
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aktivitelerinden vazgeçilmesi veya bu aktivitelerin azalması, % 32.6’sında kötü sonuçları 

olduğu bilindiği halde kullanıma devam edilmesi, % 88.4’ünde tolerans geliştirme (etkide 

azalma miktarda artma), % 37.2’sinde karakteristik çekilme belirtileri, çekilme belirtilerini 

azaltmak için madde kullanımı, % 7’sinde Kullanımın klinik olarak önemli ölçüde bozukluğa 

yol açması kriterleri belirlenmiştir. Yeme bağımlılığı durumu belirlenen bireylerde sıklıkla 

sorun yaşanan besin sorgulandığında, % 67.2’si çikolata olarak ifade etmişlerdir. Besin 

tüketim sıklığı sorgusu ile çikolata tüketim miktarları değerlendirildiğinde ise, yeme 

bağımlılığı belirlenen bireylerin 64.4±105.79 g/gün, diğerlerinin ise 53.8±72.22 g/gün 

çikolata tükettikleri belirlenmiş, istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 

Üniversite öğrencilerinde yeme bağımlılığının sıklıkla ortaya çıktığı gösterilmiş, özellikle yağ 

ve şeker içeriği yüksek olduğu bilinen çikolata tüketimi ile ilişkisine dikkat çekilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: YEME BAĞIMLILIĞI, ÇİKOLATA 
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S-02 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE GECE YEME SENDROMU, UYKU 

BOZUKLUĞU, DEPRESYON VE BEDEN KÜTLE İNDEKSİ İLİŞKİSİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Emine YASSIBAŞ1, Gülşah ŞAHİN1, 

 
1Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 

Gece yeme sendromu (GYS) akşam hiperfajisi, gece besin tüketimi, uyku ve ruh hali 

bozuklukları ile karakterize bir yeme bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Etiyolojisinde 

genetik, nörobiyolojik ve psikolojik faktörlerin etkisinin olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma 

üniversite öğrencilerinde gece yeme sendromunun uyku bozukluğu, depresyon ve beden kütle 

indeksi (BKİ) ile ilişkisinin saptanması amacıyla yapılmıştır. 

Çalışmaya Ankara’da eğitim gören 18-30 yaş arası 703 gönüllü üniversite öğrencisi dahil 

edilmiş ve tüm öğrencilere bir anket formu uygulanmıştır. Anketin genel bilgiler bölümünde 

bireylerin sosyodemografik özelliklerini saptamaya yönelik sorular sorulmuş, boy uzunluğu 

ve vücut ağırlığı beyana dayalı öğrenilmiştir. GYS varlığı için Gece Yeme Anketi (GYA), 

depresyon düzeylerini belirlemek için Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve uyku kalitesini 

değerlendirmek için Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi (PUKİ) uygulanmıştır. Elde edilen veriler 

SPSS 16 paket programı ile analiz edilmiştir. 

Çalışmaya katılan öğrencilerin 283’ü (%40.3) erkek, 420’si (%59.7) kadın olup yaş 

ortalaması 21.9±1.97 yıldır. Öğrencilerin %53.1’i sağlık alanında eğitim görmektedir. Beden 

kütle indeksine göre değerlendirildiğinde öğrencilerin %75’i normal vücut ağırlığına sahip 

%14.9’u ise hafif şişmandır. Gece Yeme Anketi skoruna göre öğrencilerin %15.6’sında GYS 

olduğu saptanmış olup bu bireylerin %56.4’ü erkektir. GYS olan bireylerin BKİ ortalaması 

23.5±4.52 kg/m2, olmayan bireylerin ise 22.5±3.19 kg/m2’dir ve fark istatistiksel açıdan 

önemli bulunmuştur (p:0.00). GYA skoru ile BKİ arasında anlamlı pozitif ilişki bulunmuştur 

(r:0.143, p:0.00). GYS olan bireylerin %10.0’unun GYS olmayan bireylerin ise %2.5’inin 

obez olduğu saptanmıştır. BDÖ skoruna göre değerlendirildiğinde GYS olan bireylerin 

%16.4’ünün orta, %5.5’inin ise şiddetli düzeyde depresif olduğu GYS olmayan bireylerde bu 

oranların sırasıyla %11.1 ve %2.9 olduğu belirlenmiştir. GYS olmayan bireylerin %31.4’ünün 
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olan bireylerin ise %32.4’ünün uyku kalitesinin kötü olduğu bulunmuştur. PUKİ skoru ile 

GYA skoru ve BDÖ skoru pozitif ilişkili bulunmuştur (sırasıyla p:0.025 ve p:0.00). 

Bu çalışmada üniversite öğrencileri arasında GYS sıklığı mevcut çalışmalardan daha yüksek 

bulunmuştur. GYS olan bireylerde obezitenin daha sık olduğu saptanmıştır ve depresyon 

durumu da GYS ile ilişkili görünmektedir. Gece yeme ataklarının kontrolüne yönelik 

yaklaşımların geliştirilmesinin obezite ile mücadelede önemli olabileceği düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: GECE YEME SENDROMU, UYKU, DEPRESYON, 

OBEZİTE 
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S-03 KRONİK BÖBREK HASTALIĞI OLAN YETİŞKİNLERDE PROTEİN ALIMI 

İLE RENAL FONKSİYON ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

SÜMEYYE GÜZEL1, ALEV KESER1, ÖZLEM MUŞLU2, ŞEBNEM KARAKAN3, 

BEYZA ALGÜL DURAK4, 

 
1Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2Yüksek 

İhtisas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3Ankara 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı  4Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, 

Nefroloji Kliniği 

Kronik böbrek hastalığı (KBH) olanlarda, diyet kısıtlamaları nedeniyle özellikle protein 

gereksiniminin karşılanması önem kazanmaktadır. Bu araştırmada, KBH'li yetişkinlerin 

beslenme durumları ve protein alımı ile renal fonksiyonu arasındaki ilişkiyi değerlendirmek 

amaçlanmıştır. Araştırma, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Nefroloji Kliniği’ne başvuran 

diyaliz tedavisi almayan, KBH’ya sahip 41 erkek ve 23 kadın olmak üzere toplam 64 birey ile 

yürütülmüştür. Bireylerin enerji ve besin ögeleri alımları 24 saatlik geriye dönük hatırlatma 

yöntemiyle elde edilmiştir. Protein alımları; vücut ağırlığı başına alınan toplam protein 

miktarı (TP/VA), vücut ağırlığı başına alınan hayvansal protein miktarı (HP/VA) ve alınan 

hayvansal protein miktarının bitkisel protein miktarına oranı (HP/BP) ile değerlendirilmiştir. 

Renal fonksiyon; glomerüler filtrasyon hızı (GFR), kan üre azotu (BUN) ve kreatinin 

düzeyleri ile belirlenmiştir. Her hasta için GFR değeri (mL/dk/1,73 m2) böbrek hastalığında 

diyet modifikasyonu (MDRD) formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Çalışmaya katılan 

bireylerin yaş ortalamaları 62,7±12,84 yıl olup %70,3’ü (n:45) KBH’ın 3. evresindedir (GFR, 

41,5±14,01 mL/dk/1,73 m2) ve bireyler ortalama 7,3±8,72 yıldır KBH’a sahiptir. TP/VA ve 

HP/VA'nin son tertilindeki bireyler KBH tedavisinde sınırlandırılan sodyumu, potasyumu ve 

fosforu daha yüksek miktarda alırken bu bireylerin beden kütle indeksi, üst orta kol çevresi, 

triseps deri kıvrım kalınlığı daha düşüktür (p<0,05). Bununla birlikte, HP/VA’nin son 

tertilindeki bireylerin BUN ve kreatinin düzeyleri diğer tertillerdeki bireylere kıyasla daha 

yüksektir (p>0,05). TP/VA ve HP/VA oranlarının KBH hastaları için kullanılabilecek önemli 

beslenme parametreleri olduğu düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: BESLENME, BİTKİSEL PROTEİN, HAYVANSAL 

PROTEİN, KRONİK BÖBREK HASTALIĞI 
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S-04 TEMPOROMANDİBULAR DİSFONKSİYONLU KADINLARDA VÜCUT 

KOMPOZİSYONU ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Eda PARLAK1, Betül GÜLŞEN ATALAY1, Serkan TAŞ1, Besime Ahu KAYNAK1, 

 
1Toros Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Temporomandibular disfonksiyon (TMD) veya bozukluklar orofasiyal bölgede kronik ağrının 

başlıca nedenlerinden biridir. Kas-iskelet sistemi ağrıları ve obezite arasında iki yönlü bir 

etkileşim bulunmasına rağmen bu etkileşim mekanizmasının anlaşılması tedaviye rehberlik 

etmesi açısından önemlidir. Bu çalışmada TMD’li kadınlarda obezite varlığının araştırılması 

ve TMD olmayan sağlıklı bireylerle karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Bu araştırma, 18-25 yaş aralığında, 49 kadının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmayı 

kabul eden bireylerin vücut kompozisyon ölçümleri biyoelektriksel empedans yöntemi (Tanita 

BC-418 MA, Tanita Corporation, Tokyo, Japan) ile yapılmıştır. Çalışmaya alınan bireyler iki 

grupta değerlendirilmiştir. Kontrol grubu, sağlıklı kadınlardır. TMD hasta grubu, en az son 3 

aydır devam eden masseter kası veya temporomandibular eklem üzerinde ağrı şikâyeti olan ve 

Visual Analog Skalasına göre 100 üzerinden en az 30 ağrı skoru olan orta veya şiddetli ağrı 

şikâyeti olan kadınlardan oluşmuştur. Vücut kompozisyon ölçüm sonuçları TMD’ li ve 

sağlıklı kadınlar ile karşılaştırılmıştır. 

Kadınların % 46.9’unda (n=23) TMD saptanmıştır. Sağlıklı kadınların yaş, adet döngüsü ve 

sigara içimi ile TMD’li kadınlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Çalışmaya alınan kadınların Beden Kütle İndeksi (BKI)’ne göre yapılan 

değerlendirmelerinde, kadınların %42.9 (n=21)'u zayıf, %40.8(n=20)'i normal, % 14.3 (n=7)'ü 

hafif şişman ve 1 hastanın (%2) obez olduğu görülmüştür. Vücut kompozisyon ölçümlerine 

göre yağ oranı (%) değerlendirildiğinde, kadınların % 40.8’inin (n=20) yüksek (n=7, %14.3) 

veya çok yüksek (n=13, %26,5) yağ oranına (%) sahip olduğu bulunmuştur. Sağlıklı ve 

TMD’li kadınların vücut kompozisyon ölçümleri karşılaştırıldığında, TMD’li kadınlarda; BKİ 

(kg/m2)(p=0.05), yağ kütlesi(kg) (p=0.01) ve yağ oranının (%) (p=0.01) daha yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. Bölgesel yağ dağılımına bakıldığında özellikle TMD’li kadınlarda gövde 
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(p=0.01) ve kol bölgesindeki yağlanmanın (p<0.05) sağlıklı kadınlara göre daha yüksek 

olduğu görülmüştür. 

Bu çalışmada vücut kompozisyon ölçümlerine göre yapılan değerlendirmelerde, TMD’li 

kadınlarda yağ kütlesi ve yağ oranlarının daha yüksek olduğu, yağ oranının özellikle gövde ve 

kol bölgesinde sağlıklı kadınlara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu araştırmadan elde 

edilen bulgulara göre TMD ile şişmanlık arasında bir etkileşim olduğu sonucuna varılmıştır. 

Daha geniş kapsamlı araştırmalar ile TMD ile şişmanlık arasındaki ilişkiyi değerlendirmenin 

klinik sonuçlar açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: TEMPOROMANDİBULAR DİSFONKSİYON, OBEZİTE, 

VÜCUT KOMPOZİSYONU, BİYOELEKTRİKSEL EMPEDANS, VÜCUT YAĞ ORANI 
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S-05 DİYABET HASTALARININ SAĞLIK YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI: 

KONYA BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Hilal KAHRİMAN1, Didem ÖNAY DERİN1, 

 
1Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 

Bu çalışma, Konya Beyhekim Devlet Hastanesine başvuran diyabet hastalarının sağlıklı 

yaşam biçimi davranışları ve bu davranışlara etki eden faktörleri belirlenmek üzere planlanıp 

yürütülmüştür. 

Araştırmanın evrenini, Konya Beyhekim Devlet Hastanesinin diyet/endokrin polikliğine 

başvuran diyabet hastaları oluşturmuştur. Araştırmada gelişigüzel örnekleme yöntemi 

kullanılmış olup, çalışmaya gönüllü 205 diyabet tanısı olan hastalar katılmıştır. Araştırma 

verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu kullanılarak, Ekim-Aralık 2018 

tarihleri arasında karşılıklı görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Anket formu diyabet 

hastalarının sosyo-demografik özelliklerini kapsayan "Kişisel Bilgi Formu" ve "Sağlıklı 

Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği (SYBDÖ) II"den oluşmaktadır. Verilerin 

değerlendirilmesinde, SPSS paket programı kullanılmış, sosyo-demografik özellikler frekans 

tablosu olarak verilmiş, gerekli istatistiksel analizler yapılmış ve independent Sample t Test, 

One-Way Anova testleri kullanılmıştır. Sağlıklı Yaşam Biçimleri Davranışları Ölçeği’nin 

güvenirlik katsayısı α=0.944 olarak tespit edilmiştir. 

Araştırma sonucuna göre, çalışma kapsamındaki 132'si (%64.4) kadın, 73'ü (%35.6) erkek 

toplam 205 diyabet hastasının yaşları en fazla 40-49 yaş grupları arasında olup, ortalama 

40.47±9.88 yıldır. Katılımcıların beden kütle indeksi (BKİ) ölçümlerinin ortalaması sırasıyla 

24.86±3.0 kg/m2 olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan diyabet hastalarının SYBDÖ'nden 

aldığı ortalama puanlar incelendiğinde; en yüksek puanı manevi alt gelişim boyutundan 

(23.95±3.4), en düşük puanı ise fiziksel aktivite alt boyutundan (15.15±4.26) aldıkları 

görülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre, cinsiyetin SYBDÖ alt boyutunun puan 

ortalamalarını etkilediği (p<0.05) ve erkeklerin manevi gelişim, beslenme ve kişilerarası 

ilişkiler puanlarında daha yüksek puan aldıkları görülmüştür. SYBD ölçeğine göre manevi 

gelişim, beslenme, kişiler arası ilişkiler ve stres yönetimi alt boyutlarında ve ölçeğin 
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tamamında 50 yaşına kadar hastaların puan ortalamaları düşmüş, 50 yaştan sonra puan 

ortalamasında artış gözlenmiştir. Eğitim durumuna göre fiziksel aktivite alt boyutu puan 

ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 

Sonuç olarak, diyabet hastalarının sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını orta seviyede 

gerçekleştirdiği, sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının cinsiyet, yaş, eğitim, meslek, medeni 

durum, aylık kazanç, diyabet süresi gibi değişkenlerle ilişkili olduğu belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: DİYABET, SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, 

SYBDÖ, BEDEN KÜTLE İNDEKSİ, BESLENME 
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S-06 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞÜN ATLAMA DURUMUNUN VE BAZI 

ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN BELİRLENMESİ 

Sözel Bildiri / 

 

Biriz ÇAKIR1, Çiler ÖZENİR1, Merve EKİCİ1, Sevinç EŞER DURMAZ1, Fatma 

NİŞANCI KILINÇ1, 

 
1Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Bu çalışma Kırıkkale Üniversitesi öğrencilerinin öğün atlama durumunun ve bazı 

antropometrik ölçümlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma; Kırıkkale 

Üniversitesinde Nisan-Haziran 2019 döneminde öğrenim gören 1260 gönüllü öğrenci 

üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada; öğrencilerin genel tanımlayıcı bilgileri ve beslenme 

alışkanlıkları anket formu aracılığı ile sorgulanmış ve bazı antropometrik ölçümleri (bel 

çevresi (BÇ), kalça çevresi (KÇ), boyun çevresi (BoÇ), bilek çevresi (BiÇ)) alınmıştır. 

Öğrencilerin beden kütle indeksi (BKİ), beyana dayalı vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ile 

hesaplanmış, BÇ, KÇ, BoÇ ve BiÇ ise esnemeyen mezura ile ölçülmüştür. İstatistiksel 

analizlerde IBM SPSS Statistics 21.0 programı kullanılmıştır.  

Çalışmaya %50,0’si erkek, %50,0’si kız olmak üzere 1260 öğrenci katılmıştır. Erkeklerin yaş 

ortalaması 21,3±4,4 yıl, kızların 20,7±1,6 yıl’dır. Öğrencilerin %23,3’ü mühendislik fakültesi, 

%20,6’sı iktisadi ve idari bilimler fakültesinde öğrenim görmektedir. Erkeklerin %51,1’i 

günde 3 ana öğün, %44,7’si 2 ana öğün yaparken, kızların %41,0’i günde 3 ana öğün, %56,5’i 

2 ana öğün yapmaktadır. Erkeklerde ana öğün, kızlarda ara öğün yapma sıklığı daha fazladır 

(p<0,05). Kızlarda günde iki ara öğün yapanların oranı erkeklere kıyasla daha yüksektir 

(p>0,05). Erkeklerin %31,4’ü hafif kilolu, %5,3’ü obez iken kızların %14,1’i hafif kilolu, 

%2,2’si obezdir (p<0,05). Bel çevresine göre erkeklerin %11,7’si risk, %8’i yüksek risk; 

kızların %14,3’ü risk, %9,1’i yüksek risk altındadır (p<0,05). Erkeklerin %65,4’ü, kadınların 

%15,7’si BoÇ’ye göre obezdir. Erkeklerin BÇ/KÇ ortalaması 0,85±0,06; kızların 0,76±0,05 

olup erkeklerin BÇ/KÇ kızlardan yüksektir (p<0,05).  

Bel/boy oranına göre ise erkeklerin %37,9’u, kızların %19,1’i hastalık riski altındadır. 

Çalışmada, kızlarda ana öğün atlama sıklığı ve bel çevresine göre obezite sıklığı erkeklerden 

daha yüksektir. Erkeklerde ise ara öğün atlama sıklığı ile BKİ, boyun çevresi, bel/kalça oranı, 

bel/boy oranına göre obezite görülme sıklığının kızlardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 
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ANAHTAR KELİMELER: OBEZİTE, ÖĞÜN ATLAMA, BOYUN ÇEVRESİ, 

ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ 
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S-07 VÜCUT AĞIRLIĞINA İLİŞKİN ALAYA MARUZ KALMANIN (“WEİGHT 

TEASİNG”), ADÖLESANLARDA AÇLIK YOKLUĞUNDA YEME DAVRANIŞI 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Gonca YILDIRIM1, Özlem ÇETİNER1, Zeynep Begüm KALYONCU1, 

 
1Atılım Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Kişilerin tokluk durumlarında dahi isteğe bağlı olarak gereksiz besin tüketmeleri çocukluk ve 

adölesan çağda bozuk yeme davranışının tanısal kriteri arasında önerilmektedir. Özellikle 

açlığın olmadığı durumlarda lezzetli yiyecekler tüketmenin beyindeki ödül yolakları 

vasıtasıyla strese karşı bir tampon olarak kullanıldığı gösterilmiştir. Vücut ağırlığına ilişkin 

alaya maruz kalma (“weight teasing”) günümüzde adölesanların tecrübe ettiği yaygın stres 

faktörlerinden biridir. Vücut ağırlığına ilişkin alay, vücut şekli ve ağırlığı sosyal görünüm 

normlarının dışında olan bireyleri hedef alan taciz veya kötü yorumları içermektedir. Bu 

nedenle, bu çalışma vücut ağırlığına ilişkin alaya maruz kalmanın açlık yokluğunda yeme 

davranışı ile ilişkili olup olmadığını ve ağırlıkla ilgili sonuçlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. 

Bu çalışmada, Family Life, Activity, Sun, Health and Eating kesitsel araştırmasından elde 

edilen veriler kullanılmıştır. Açlık Yokluğunda Yeme Ölçeğinden elde edilen 2 madde ile 

açlık yokluğunda yeme davranışı skorları ölçülmüştür. Vücut ağırlığına dair alaya maruz 

kalan ve kalmayan adölesanların ölçek skorları tek yönlü ANOVA analizi ile 

karşılaştırılmıştır. Bu ilişki, çok değişkenli doğrusal regresyon modelinde adölesanların yaş, 

cinsiyet ve BKİ persentilleri sabit tutularak daha ayrıntılı değerlendirilmiştir. Daha sonra, 

ağırlığa ilişkin alaya maruz kalma ile adölesanların ağırlık algıları ve ağırlıklarını değiştirme 

istekleri arasındaki ilişkiyi incelemek için multinominal lojistik regresyon modelleri 

kullanılmıştır. 

1565 adölesandan % 12,3'ü (n = 209) ağırlığa ilişkin alaya maruz kaldığını bildirmiştir. 

Ağırlığa ilişkin alaya maruz kalan katılımcıların açlık yokluğunda yeme skorları, maruz 

kalmayanlardan daha yüksek bulunmuştur (sırasıyla 5.4 ± 2.2 vs 4.1 ± 1.9, p<0.001). Ağırlığa 

ilişkin alaya maruz kalan adölesanların, ağırlık kaybetme isteği (OR: 2.8; 95% CI 1.9, 4.1; 

p<0.001), ağırlık kazanma isteği (OR: 2.4; 95% CI 1.3, 4.3; p<0.01), kendini “zayıf” olarak 
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tanımlama (OR:2.2; 95% CI 1.2, 4.1; p<0.01) ve kendini “şişman” olarak tanımlama (OR:3.5; 

95% CI 2.3, 5.4; p<0.001) durumları için odds oranları yaş, cinsiyet ve BKİ persentilleri 

kontrol edildiğinde de istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek bulunmuştur. 

Ağırlığa ilişkin alay, yeme bozukluğunun bir belirleyicisi olan açlık yokluğunda yeme 

davranışına, ağırlık değişim isteğine ve bozulmuş ağırlık algısına ciddi şekilde neden 

olmaktadır. Ağırlığa ilişkin alaya ve bu durumun adölesanlarda ağırlık algısı ve yeme 

davranışına zararlı etkilerine dair toplum bilincini arttırmak için halk sağlığı yaklaşımları 

geliştirilmelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: AÇLIK, YEME DAVRANIŞI, VÜCUT AĞIRLIĞINA 

İLİŞKİN ALAY, ADÖLESAN 
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S-08 BİR SPOR MERKEZİNDE UYGULANAN BESLENME PROGRAMI VE 

SAĞLIK SONUÇLARI 

 

Sözel Bildiri / 

 

Sevan ÇETİN1, Zeynep SOFUOĞLU2, 

 
1İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Ve Diyetetik 

Bölümü, 2İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 

Ketojenik diyet, Hipokrat döneminden itibaren kullanılan, günümüzde kardiyovasküler ve 

otoimmun hastalıklar, diyabet ve obezitede etkisi sıklıkla araştırılan bir konu olmuş; düşük 

karbonhidrat, artmış yağ ve/veya protein miktarı ile karakterize diyetlerdir. Bu olgu sunumu 

zayıflama ve kas geliştirme amacıyla başvurulan bir spor merkezinde hekim ya da diyetisyen 

olmayan bir kişi tarafından verilen ketojenik diyetin; bireyin sağlığı üzerine olumsuz etkilerini 

sunmayı amaçlamaktadır 

Olgu, erkek, 19 yaşında, boy uzunluğu 184 cm, vücut ağırlığı 76 kg ve Beden kütle indeksi 22 

kg/m2'dir. Zayıflamak ve spor yapmak amacıyla bir spor merkezine başvurmuştur. Olguya 

merkezdeki spor profesyoneli tarafından ketojenik diyet uygulanmaya başlanmıştır. Olgunun 

hafif Gilbert Sendromu olduğu da atlanmıştır. 

Diyetin uygulanmasını takiben yedinci günde olguda bazı döküntüler fark edilmiş, sekizinci 

günde döküntüler artmıştır. Bu nedenle olgu dermatoloji uzmanı tarafından muayene edilmiş 

ve “akneiform erupsiyon” tanısı konularak; diyet hemen sonlandırılarak, karbonhidrat alımına 

başlanması önerilmiştir. Olguda, ketojenik diyeti bırakıp normal diyete geçmesinin ikinci 

gününde döküntülerde görülen ilerleme durmuş; beşinci günden itibaren akneiform erupsiyon 

döküntüsü hafiflemeye başlamıştır. 

Ketojenik diyet, düşük karbonhidrat (<50 g/gün), yüksek yağ ve yeterli protein miktarından 

oluşmaktadır. Ağırlık kaybetmede, dengeli diyetlerle karşılaştırıldığında avantajlı olarak 

görünmesine karşın oluşabilecek komplikasyonlar ve bu olguda olduğu gibi diyeti öneren ve 

yazan kişi/kişilerin sağlık profesyonelleri olmaması nedeniyle dikkat edilmesi gereken önemli 

bir konudur. Sağlık profesyoneli olmayan bir kişi tarafından uygulanan oldukça kısıtlı bir 

ketojenik diyet ile olguda akneiform erupsiyon gelişmiş, bireyin yaşam kalitesi ve sağlığı 

olumsuz yönde etkilenmiştir.Tıp doktoru ve diyetisyen gibi sağlık profesyonelleri kontrolünde 
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uygulanmamış olan ketojenik diyet nedeniyle başlayan akneiform erupsiyon döküntüler; 

normal diyete geçmekle düzelmiştir. Beslenme ve diyet tedavisi, doktor önerisiyle 

diyetisyenler tarafından yazılmalıdır. Yetkililer tarafından bu tür spor merkezlerinde denetim 

yapılması zorunlu hale getirilmelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: KETOJENİK DİYET, DOKTOR, DİYETİSYEN, 

AKNEİFORM ERUPSİYON, SPOR 
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S-09 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YEME FARKINDALIK DURUMUNUN 

BELİRLENMESİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Fatma NİŞANCI KILINÇ1, Biriz ÇAKIR1, Çiler ÖZENİR1, Merve EKİCİ1, Sevinç 

EŞER DURMAZ1, 

 
1Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Bu çalışma üniversite öğrencilerinin yeme farkındalık durumlarının belirlenmesi amacıyla 

yapılmıştır. 

Çalışma Kırıkkale Üniversitesinde Mart-Mayıs 2019 döneminde yürütülmüş ve 821 öğrenciye 

ulaşılmıştır. Öğrencilere demografik bilgileri ve yeme farkındalık durumlarını belirlemeye 

yönelik Yeme Farkındalığı Ölçeği’ni (YFÖ-30) içeren anket uygulanmıştır. Yeme 

Farkındalığı Ölçeği toplam 30 soruluk likert ölçeği olup, ölçeğin puanı yükseldikçe yeme 

farkındalığı da yükselmektedir. Ölçeğin disinhibisyon, duygusal yeme, yeme kontrolü, 

odaklanma, yeme disiplini, farkındalık ve enterferans olmak üzere 7 alt faktörü 

bulunmaktadır. Öğrencilerin vücut ağırlığı ve boy uzunluğu değerleri beyana dayalı alınmış, 

beden kütle indeksleri (BKİ) hesaplanmıştır. İstatistiksel analizler ve hesaplamalar için SPSS 

Statistics 22.0 ve MS-Excel 2013 programları kullanılmıştır. 

Çalışmada, öğrencilerin %50,1’i kız, %49,9’u erkek, yaş aralığı 19-33 yıldır. Öğrencilerin 

%23,6’sı mühendislik %13,5’i fen-edebiyat, %12,3’ü hukuk fakültesinde öğrenim 

görmektedir. Öğrencilerin %53,5’i yurtta, kalmakta olup %46,3’ünün aylık geliri 501-1000 

TL arasındadır. Kızlarda BKI ortalaması 21,4±2,84, erkeklerde 23,3±3,27 kg/m2’dir. 

Öğrencilerin %73,6’sı normal ağırlıkta, %15,4’ü hafif şişman ve %2,2’si obezdir. Erkeklerde, 

fazla kiloluluk ve obezite sıklığı kızlardan daha yüksektir (p<0,05). Yeme farkındalığı puan 

ortalaması kızlarda 94,7±12,9 erkeklerde 93,1±13,5’dir (p>0,05). Duygusal yeme faktörü 

puanı erkeklerde, yeme kontrolü ve farkındalık faktörleri puanları ise kızlarda daha yüksektir 

(p<0,05). Öğrencilerin %26,8’i ”fast food olmayan bir hayat düşünemiyorum” sorusuna bazen 

yanıtını verirken %11,8’i “her zaman” yanıtını vermiştir. Kızlarda diyet yapma sıklığı 

erkeklere göre daha yüksektir (p<0,05). Öğrencilerin %41,0’ı “bazen” sağlıklı beslendiğini 

düşünmektedir. Protein içeriği yüksek olan besinlerin tercihi erkeklerde daha fazladır 

(p<0,05). 
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Bu çalışmada üniversite öğrencilerinde yeme farkındalığı konusunda cinsiyetler arasındaki 

farkın anlamlı olmadığı görülmüştür. Bununla birlikte, erkeklerin duygusal açlık, iyi hissetme 

ve tatmin, kızların ise yeme kontrolü ile fiziksel açlık ve sağlıklı beslenme ile ilgili 

farkındalıklarının anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: BESLENME, YEME FARKINDALIĞI, ÜNİVERSİTE 

ÖĞRENCİLERİ, OBEZİTE 
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S-10 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YEME BAĞIMLILIĞINI ETKİLEYEN 

FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Gökçe ÜNAL1, Aslı UÇAR1, 

 
1Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Yeme bağımlılığı, belirli besinlerin tüketimi üzerindeki kontrolün azalması ile karakterize bir 

durumdur. Üniversite öğrencileri, bağımlılık yapıcı etkileri olan işlenmiş besinlerin 

tüketiminin yüksek olduğu bir gruptur. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinde yeme 

bağımlılığını etkileyen faktörlerin araştırılmasıdır. 

Çalışmaya Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

(BDB)'nde eğitim gören 238 öğrenci dahil edilmiştir. Çalışmanın verileri yüz yüze görüşme 

yöntemiyle toplanmıştır. Ankette öğrencilerin sosyodemografik özellikleri ve beslenme 

alışkanlıkları ile ilgili sorular yer ayrılmıştır. Yeme bağımlılığını ölçmek amacıyla Yale Yeme 

Bağımlılığı Ölçeği uygulanmıştır. Ölçek likert tipi olup, ölçekten alınan puanın artışı yeme 

bağımlılığı riskinin arttığını göstermektedir. Vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçümleri 

araştırmacı tarafından alınmıştır. Veriler SPSS paket programında analiz edilmiştir. 

Çalışmaya katılanların %91,6'sı kız, %8,4'ü erkektir. Çalışmaya katılanların çoğu (%29,8) 

birinci sınıf öğrencisi olup, %71,9'u yurtta ikamet etmektedir. Öğrencilerin çoğu (kız 

öğrencilerin %78,9'u, erkek öğrencilerin %85,0'i) normal BKİ sınıfındadır. Çalışmada yeme 

bağımlılığı oranı %10,5 olarak bulunmuştur. En yüksek oranda aşırı yeme isteği uyandıran 

besinler, "çikolata, gofret", "cips" ve "pasta, kek"tir. Beslenme bilgisinin yeme bağımlılığına 

etkisini belirlemek amacıyla öğrenciler birinci/ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf olmak üzere 3 

gruba ayrılmıştır. Dördüncü sınıf öğrencilerinde yeme bağımlılığı olanların oranı, birinci 

sınıf/ikinci sınıf öğrencilerinden daha düşüktür (p<0,05). Günde 2 ana öğün yemek yiyenlerin 

yeme bağımlılığı puanı, 3 ana öğün yemek yiyenlerden daha yüksek; ana öğünleri atlayanların 

yeme bağımlılığı puanı, ana öğünleri atlamayanlardan daha yüksek bulunmuş olup, sonuç 

istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır (p>0,05). Her gün atıştırmalık tüketenlerde ve sık 

fast-food tüketenlerde yeme bağımlılığı puanı yüksek bulunmuştur (p<0,05). BKİ ile yeme 

bağımlılığı puanı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0,05). 
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Sonuç olarak, sağlıksız beslenme alışkanlıklarının yeme bağımlılığı riskini artırdığı ve 

beslenme eğitiminin, yeme bağımlılığı riskinin azaltılmasında etkili bir yöntem olabileceği 

sonucuna varılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: BESLENME ALIŞKANLIKLARI, ÜNİVERSİTE 

ÖĞRENCİLERİ, YEME BAĞIMLILIĞI 
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S-11 BESİN TÜKETİM KAYITLARININ MOBİL UYGULAMA VEYA MANUEL 

KAYIT YOLUYLA TUTULMASININ AĞIRLIK KAYBI ÜZERİNE ETKİSİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Müge YILMAZ1, Merve ÇAPAŞ1, Meliha ÇAVDAR1, 

 
1Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Besin tüketimini günlük olarak kaydetmek ağırlık kaybında başarılı sonuçlar vermektedir. 

Çalışmanın amacı elle ve mobil uygulamayla besin tüketim kaydı tutulmasının ağırlık kaybı 

üzerine etkisini belirlemektir. 

Çalışmaya; Ekim 2016- Mayıs 2017 tarihlerinde gönüllü 58 Erciyes Üniversitesi öğrenci dahil 

edilmiştir. Öğrenciler kurayla mobil uygulama (MU) ve elle kayıt (EK) grubu olarak ikiye 

ayrılmıştır. Araştırma MU 22, EK 19 bireyle tamamlanmıştır. Antropometrik ölçümleri (boy, 

ağırlık, bel çevresi, kalça çevresi, vücut yağ oranı) ilk randevuda ve birinci, ikinci ayın 

sonunda yapılmıştır. Araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme yöntemiyle anket formu 

doldurulmuştur. MU grubundakiler çalışma boyunca “Fat Secret” mobil uygulamasını 

kullanmışlardır. Günlük almaları gereken enerji program tarafından hesaplanmıştır. Bireylere 

programın kullanımı hakkında bilgi verilmiştir. EK grubundakiler günlük tükettikleri besinleri 

beslenme günlüğüne kaydetmişlerdir. EK grubuna uygun zayıflama diyeti verilmiştir. 

Bireylerin %80.5’i kız, yaş ortalaması 21.85±2.1 yıl, %68.3’ü ailesi veya arkadaşıyla 

yaşamakta, %90.2’sinin geliri giderine eşit veya azdır. Bu özellikler açısından grubu arasında 

fark yoktur (p>0.05). MU grubunun ağırlık, BKİ değerleri 1. ayın (sırasıyla -1.15±1.67 kg, -

0.43±0.55 kg/m2), EK grubun 1. ayın (sırasıyla -0.95±1.29, -0.37±0.47) ve 2. ayın sonunda 

(sırasıyla -1.17±2.05 kg, -0.46±0.77 kg/m2) başlangıca göre önemli düzeyde azalmıştır 

(p<0.05). MU grubunun bel ve kalça çevresinde 1. ayın (sırasıyla -1.64±1.89 kg, -1.36±1.26 

cm) ve 2. ayın (sırasıyla-1.90±3.13 cm, -1.93±2.31 cm) sonunda, EK grubunun bel çevresi ve 

bel/kalça oranı 1. ayın (sırasıyla -1.79±1.99 cm, -0.02±0.02) ve 2. ayın sonunda (sırasıyla -

2.05±2.12 cm, -0.01±0.01) başlangıca göre anlamlı düzeyde azalma olmuştur (p<0.05). Her 

iki grubun vücut yağ oranlarında zamanla azalma olmamıştır (p>0.05). MU grubu 

(36.4±12.5gün) EK grubuna göre (29.6±17.4gün) daha fazla besin tüketim kaydı tutmuştur 

(p>0.05). 
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Diyet uygulamasında elle veya mobil uygulamayla besin tüketim kaydı tutma yöntemlerinin 

birbirine üstünlüğü olmadığı saptanmıştır. Ancak mobil uygulamayla kayıt tutulan gün sayısı 

daha fazladır. Bu durumun kullanım kolaylığı sağlayarak bireylerin diyetlerine uyumunu 

arttırabileceği sonucu çıkarılabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: AĞIRLIK KAYBI, MOBİL UYGULAMA, BESİN TÜKETİM 

KAYDI, SAĞLIK UYGULAMASI, ZAYIFLAMA 
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S-12 TABAK RENGİNİN BESİN ALGISINA ETKİSİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Müge YILMAZ1, Merve ÇAPAŞ1, 

 
1Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Besin sunumunda yapılan küçük değişiklikler, besin algısını değiştirebilmekte ve besin 

seçimlerini etkileyebilmektedir. Bu araştırmanın amacı tabak renginin besin algısına etkisini 

belirlemektir. 

Araştırmaya Erciyes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünde 2017-2018 döneminde 

öğrenim gören 18 yaş üstü, renk körü olmayan, sigara içmeyen, herhangi bir kronik, 

metabolik hastalığı ve besin alerjisi, intoleransı olmayan 40 gönüllü kız öğrenci katılmıştır. 

Çalışmada siyah, beyaz, kırmızı renkte 17cm çapında görünümleri aynı herhangi bir deseni 

olmayan düz tabaklar kullanılmıştır. Her tabağın ortasına boyutları birbirine yakın bir ızgara 

köfte (30gr) ve yanına üç dilim kızarmış patates (30gr) koyulmuştur. Besin hazırlama-pişirme 

laboratuarındaki (22-24 0C, yapay ışık altında) masanın üzerine hazırlanmış üç farklı renkteki 

tabak yan yana koyulmuştur. Her katılımcı laboratuara tek başına alınıp tabakları gözlemleyip 

çekicilik, besini deneme istekliliği, beğeni ve baharat algısı açısından hedonik ölçekle (1:çok 

kötü, 9: çok iyi) değerlendirmeleri istenmiştir. Bireylere son besin tüketimi üzerinden 2-6 saat 

geçmesi gerektiği bildirilmiştir. Sosyo demografik özelliklerini içeren anket formu yüz yüze 

görüşme yöntemiyle uygulanmış ve boy ağırlık ölçümleri yapılmıştır. Tabak renginin besin 

algısı üzerine etkisinden alınan puan ortalamaları arasında fark olup olmadığı Anova 

analiziyle, farkın hangi gruptan kaynaklandığı Bonferroni düzelmesiyle analiz edilmiştir. 

Katılımcıların yaş ortalamaları 21.02±1.76 yıl, BKİ ortalamaları 20.92±2.12 kg/m², %75’nin 

geliri giderine eşittir. Kırmızı tabaktaki besinlerin çekicilik (6.55±2.02), isteklilik (6.15±2.40) 

ve beğeni (6.17±2.24) algısı siyah tabağa (sırasıyla 4.77±2.08, 4.65±2.21, 5.07±2.08) göre 

anlamlı olarak daha yüksektir (p<0.001). Beyaz tabaktaki besinler bu algılar açısından kırmızı 

tabaktan daha düşük siyah tabaktan daha yüksek puan alsa da bu fark anlamlı değildir. 

Besinlerin baharat algısı açısından tabaklar arasında fark bulunmamıştır (p=0.129). 

Çalışmamız sonucunda; kırmızı tabakta besinlerin sunulmasının besini deneme isteğini, 

çekiciliğini, beğenisini arttırması besin tüketimini artırabileceğini, tam tersi siyah tabakta 
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azaltabileceğini söyleyebiliriz. Zayıflama diyetlerinde yemeklerin sunumunda siyah tabak 

kullanılması besin tüketimini azaltarak ağırlık kaybını destekleyebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: TABAK RENGİ,BESİN ALGISI, İŞTAH, BESİN SEÇİMİ 
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S-13 D VİTAMİNİ SUPLEMANTASYONU OBSTRÜKTİF UYKU APNE 

SENDROMUNDA İŞTAH VE BESİN ALIMINI ETKİLER Mİ? 

 

Sözel Bildiri / 

 

Feride AYYILDIZ1, Hilal YILDIRAN1, Oğuz KÖKTÜRK2, 

 
1Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2Gazi 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 

Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS), yaş, cinsiyet, genetik, obezite, eşlik eden ek 

hastalıklar, alkol ve sigara tüketimi gibi bir çok risk faktöründen etkilenen kompleks bir 

hastalıktır. Bu risk faktörlerinden olan obezite ise yaş, genetik, D vitamini, artan iştah ve 

besin alımı gibi bir çok faktörle ilişkilendirilmektedir. Bu çalışmada D vitamini 

suplemantasyonun OSAS tanısı alan bireylerde iştah ve besin alımı üzerine etkisi 

irdelenmiştir. 

Hafif düzeyde OSAS tanısı olan ve D vitamini yetersizliği olan (<30 mg/dL) 20 erkek gönüllü 

yetişkin birey araştırmaya dahil edilmiştir. Bireyler OSAS için herhangi bir tedavi 

almamaktadır. Başlangıç serum 25(OH)D seviyesi <30 ng/mL olan (yetersiz) bireylere, D3 

(50.000 IU) haftada 1 olmak üzere 8 hafta boyunca kullanması doktor tarafından önerilmiştir. 

Araştırmaya katılan bireylerin beslenme durumunu saptamak amacıyla D vitamini 

suplemantasyonu başlamadan önce ve bittiğinde biri hafta sonu olmak üzere birbirini izleyen 

günlerde üç günlük “bireysel besin tüketim kaydı yöntemi” alınmıştır. İştah durumunu 

değerlendirmek için kullanılan basitleştirilmiş beslenme iştah anketi (SNAQ), 5’li likert 

ölçeğiyle puanlandırılmaktadır. Toplam puan 4-20 arasında değişmektedir. Toplam puanın 

≤14 olması 6 ay içinde %5’den fazla vücut ağırlığı kaybı riski olduğunu göstermektedir. 

Başlangıçta bireylerin serum D vitamini seviyesine (19,1±5,16 ng/mL) göre bireylerin 

%55,0’inin eksik, %45,0’i yetersizdir Çalışma sonunda D vitamini eksik olan birey 

bulunmazken, %90,0’nın (n:18) yeterli D vitamini seviyesine (41,6±10,25 ng/mL) sahip 

olduğu görülmektedir. Bireylerin başlangıçta %10,0’nun SNAQ’e göre vücut ağırlığı kaybı 

riski varken, suplemantasyon sonrasında vücut ağırlığı kaybı riski olan birey olmadığı 

görülmüştür. Bireylerin enerji, protein, yağ, tekli doymamış yağ asit alımlarının 

suplemantasyon öncesine göre çalışma sonunda anlamlı olarak azaldığı görülmüştür (p<0,05). 

Katılımcıların suplemantasyon sonrası enerji, karbonhidrat, protein, posa ve mikro besin 
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ögeleri alımlarının günlük gereksinme karşılama yüzdeleri anlamlı olarak azalsa da kabul 

edilebilir düzeydedir. 

Hafif düzeyde OSAS tanı alan bireylerde D vitamini suplemantasyonunun iştah ve besin alımı 

üzerine olumlu etki gösterebileceği görülmüştür. Obstrüktif uyku apne sendromu tanısı alan 

bireylerde obezite riskinin önlenmesinde D vitamini seviyesinin düzenli kontrolü yapılabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU, D VİTAMİNİ, 

BESİN TÜKETİMİ, İŞTAH 
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S-14 SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ İLE ANTROPOMETRİK GÖSTERGELER 

ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Nazlı Nur ASLAN ÇİN1, Ayşe Özfer ÖZÇELİK1, 

 
1Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Süt ve süt ürünleri, yüksek kaliteli protein, A, D ve B12 vitaminleri, kalsiyum, magnezyum ve 

potasyum gibi mineraller gibi birçok besin ögesinden zengindir. Önerilen düzeylerde süt ve 

süt ürünleri tüketiminin vücut ağırlığı ve kompozisyonunun korunmasında faydalı olabileceği 

düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin süt ve süt ürünleri 

tüketiminin bazı antropometrik ölçümler ile ilişkisinin değerlendirilmesidir. 

Çalışma Ankara’daki üniversitelerde öğrenim gören 19-39 yaş arası 400 üniversite öğrencisi 

ile yürütülmüştür. Araştırma verileri anket formu ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak 

toplanmış, öğrencilerin genel özellikleri, süt ve süt ürünleri tüketim sıklığı ve miktarı 

sorgunlanmış, antropometrik ölçümleri alınmıştır. Süt ve süt ürünleri süt, peynir, şekerli süt 

ürünleri ve toplam süt ürünleri olarak sınıflandırılmıştır. Veriler uygun istatistiksel yöntemler 

ile değerlendirilmiştir. 

Bireylerin ortalama yaşları 21.6±2.0 yıldır. Öğrencilerin %45.8’i erkek, %54.3’ü kadındır. Süt 

ve süt ürünlerinden en sık ayran (%94.3) tüketilirken, en seyrek süt (%72,2) tüketilmektedir. 

Bireylerin %17.9’unun hafif şişman ve obez olduğu saptanmıştır. Bel/kalça oranı erkeklerin 

%98.7’sinde normal aralıktayken, kadınların %29.5’inin normal aralığın üstünde olduğu 

bulunmuştur. Bel/boy oranına göre erkeklerin %25.5’inin, kadınların %15.7’sinin risk 

aralığında olduğu tespit edilmiştir. Erkek öğrencilerin boyun çevreleri incelendiğinde 

%78.8’inin, kadınların %92.6’sının riskli olmadığı saptanmıştır. Diyetle günlük tam yağlı 

peynir tüketimi ile boyun çevresi ve bel/kalça oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmuştur (p<0.05). Toplam süt ve süt ürünleri tüketim miktarı ile bel/kalça oranı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). 

Araştırma verileri çalışmaya katılan öğrencilerde tam yağlı peynir tüketiminin bel/kalça oranı 

ve boyun çevresini etkilediğini ortaya koymuş olmakla birlikte, süt ve süt ürünleri 

tüketiminin, gençler için fazla kilolu olma olasılığını azalttığı hipotezini desteklememiştir. Bu 
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nedenle süt ve süt ürünleri çeşitlerinin büyüme, vücut kompozisyonu ve santral obezite 

üzerine etkisini belirlemek için geniş kapsamlı prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. 

ANAHTAR KELİMELER: SÜT; SÜT ÜRÜNLERİ; ANTROPOMETRİK; ÜNİVERSİTE 

ÖĞRENCİSİ 
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S-15 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SAĞLIKLI YEME TAKINTISI 

DURUMUNUN BELİRLENMESİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Merve EKİCİ1, Sevinç EŞER DURMAZ1, Fatma NİŞANCI KILINÇ1, Biriz ÇAKIR1, 

Çiler ÖZENİR1, 

 
1Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Bu çalışma Kırıkkale üniversitesi öğrencilerinin sağlıklı yeme takıntısı (Ortoreksiya Nervoza) 

durumunun belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Çalışma Kırıkkale Üniversitesinde Mart-Mayıs 2019 döneminde yürütülmüş ve 821 öğrenciye 

ulaşılmıştır. Öğrencilere demografik bilgileri ve Donini tarafından oluşturulan 15 soruluk 

Ortoreksiya Nervoza ölçeğini (ORTO-15) içeren anket uygulanmıştır. Öğrencilerin beden 

kütle indeksleri (BKİ) beyana dayalı alınan vücut ağırlığı ve boy uzunluğu değerleri ile 

hesaplanmıştır. ORTO-15 ölçeğinden alınabilecek puanlar 15-60 arasında değişmektedir. 

ORTO-15 puanı yükseldikçe sağlıklı yeme davranışı takıntısı azalmaktadır. Çalışmada 

ORTO-15 puanı ≤40 “ortorektik”, >40 “normal” olarak değerlendirilmiştir. İstatistiksel 

analizler ve hesaplamalar için SPSS Statistics 22.0 ve MS-Excel 2013 programları 

kullanılmıştır. 

Öğrencilerin %50,1’i kız, yaş aralığı 19-33 yıl olup, %23,6’sı mühendislik %13,5’i fen 

edebiyat, %12,3’ü hukuk fakültesinde öğrenim görmektedir. Öğrencilerin %53,5’i yurtta, 

yaşamaktadır. Öğrencilerin %46,3’ünün aylık geliri 501-1000 TL arasındadır. BKI ortalaması 

kızlarda 21,4±2,84, erkeklerde 23,3±3,27 kg/m2’dir. Öğrencilerin %73,6’sı normal ağırlıkta, 

%15,4’ü hafif şişman ve %2,2’si obezdir. Erkeklerde fazla kiloluluk ve obezite sıklığı daha 

yüksektir (p<0,05). ORTO-15 puan ortalaması kızlarda 31,86±3,49, erkeklerde 32,38±3,07 

(p<0,05). olup öğrencilerin %71,9’unun sağlıklı yeme takıntısı olduğu belirlenmiştir. 

Öğrencilerin sağlıklı yeme takıntısı ile BKI gruplaması, yaşam tarzı, aylık geliri ve kendi 

ağırlığını değerlendirme faktörleri arasında fark anlamlı bulunmazken (p>0,05), gaz yapıcı 

yiyecekleri tüketmekten kaçınma, sağlıklı beslenme beyanı ve besinlerin kalorisi hakkında 

bilgi sahibi olma arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 
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Bu çalışmada öğrencilerin çoğunun normal vücut ağırlığında olduğu, sağlıklı beslenme 

takıntısı bulunduğu ORTO-15 puan ortalamasının erkeklerde daha yüksek olduğu 

görülmüştür. BKİ gruplamasının sağlıklı yeme takıntısı eğilimini etkilemediği görülmüştür. 

Yeni bir kavram olan Ortoreksiya Nervoza ile ilgili kısıtlı çalışmaların olması, konunun daha 

fazla araştırılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: BESLENME, ORTO-15, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, 

OBEZİTE 
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S-16 20-35 YAŞ ARASI BİREYLERİN FONKSİYONEL BESİNLERE KARŞI 

TUTUMU 

 

Sözel Bildiri / 

 

ÖZGE ESGİN1, AYŞE ÖZFER ÖZÇELİK1 

 
1Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Bu çalışma 20-35 yaş arası yetişkin bireylerin fonksiyonel besinlere karşı tutumlarını 

saptamak amacı ile planlanmış ve yürütülmüştür. 

Araştırmanın örneklemini Ankara’da üniversitede öğrenim gören 20-35 yaş arası 434 kadın, 

166 erkek olmak üzere toplam 600 kişi oluşturmuştur. Araştırma verileri anket formu ile yüz 

yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Katılımcıların fonksiyonel besinlere karşı tutumlarını 

sorgulamak amacıyla Urala ve Lahteenmaki (2007) tarafından oluşturulan, Türkçe uyarlaması 

Hacıoğlu ve Kurt (2012) tarafından yapılan, 25 ifadeden oluşan, Fonksiyonel Besin Tutum 

Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verileri SPSS Paket Programı’nda değerlendirilmiştir. 

Değişken olarak cinsiyet kullanmış ve istatistiksel analiz olarak Pearson Ki Kare Testi 

uygulanmıştır. 

Çalışmaya katılan bireylerin ortalama yaşı 22.1±1.9 yıldır. Katılımcıların çoğunluğu 

fonksiyonel besinlerin “daha iyi hissettirdiği”, “performansı arttırdığı”, “sağlıklı yaşam tarzını 

sürdürdüğü”, “hastalıklardan korunmada etkili olduğu”, “sağlığı koruduğu”, “zararları telafi 

ettiği” ile ilgili ifadelere katıldığını belirtmişlerdir (p<0.01). Kadınların %19.8’i, erkeklerin 

%22.9’u bir besinin fonksiyonel olması durumunda tadından vazgeçebileceğini, kadınların 

%28.3’ü, erkeklerin %24.1’i fonksiyonel besinler hakkında sürekli bilgi edinmeye 

çalıştıklarını ifade etmişlerdir (p<0.01). Katılımcıların çoğunluğu fonksiyonel besinlerin 

tamamen gereksiz olduğu, bütünüyle hileli olduğu, fonksiyonel besin sayısının artmasının 

gelecek için olumsuz olduğu, sağlıklı bir insan için değer taşımadığı, fonksiyonel besinleri 

çoğunlukla ihtiyacı olmayan kişilerin tükettiği, lezzetli besinlerin sağlığa uygun olmadığı ile 

ilgili ifadelere katılmamışlardır (p<0.01). Çalışmaya katılan bireylerin çoğunluğu fonksiyonel 

besinlerin aşırı tüketiminin sağlığa zararlı olabileceğini ve bazı durumlarda sağlıklı insanlar 

için zararlı olabileceğini belirtmişlerdir (p>0.05). Kadınların %56.0’ı, erkeklerin %42.8’i 

fonksiyonel besinleri kullanmanın güvenli olduğunu düşünmektedir (p<0.01). 
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Çalışmaya katılan 20-35 yaş arası bireylerin çoğunluğu fonksiyonel besinlerin faydası ve 

gerekliliği ile ilgili pozitif ifadeleri savunurken, fonksiyonel besine karşı güven ve 

fonksiyonel besinlerin güvenliği hakkında çelişkiye düşmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: FONKSİYONEL BESİNLER, BESLENME 
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S-17 GAZİMAĞUSA DEVLET HASTANESİ BESLENME VE DİYET 

POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP 2 DM VE PREDİYABET OLAN BİREYLERİN 

KARDİYOVASKÜLER HASTALIK, HİPERTANSİYON RİSKLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Hidayet AĞÖREN1, 

 
1Gazimağusa Devlet Hastanesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Diyabet, birçok ülkede olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de önemli bir sağlık 

sorunudur. Diyabete ek olarak, obezite, abdominal obezite, hiperlipidemi ve hipertansiyon 

metabolik sendromun önemli kriterleridir. Bu çalışma Gazimağusa Devlet Hastanesi 

beslenme ve diyet polikliniğine başvuran Tip 2 DM ve prediyabet olan bireylerin, 

Kardiyovasküler hastalık ve Hipertansiyon risklerinin değerlendirilmesi için planlanıp 

yürütülmüştür. 

Çalışma, Gazimağusa Devlet Hastanesi (GMDH) beslenme ve diyet polikliniğine diyabet ve 

prediyabet tanısı ile gelen, yaşları 17 ile 85 arasında değişen , 152 kadın, 105 erkek, toplam 

257 hasta üzerinde yapılmıştır. Beslenme ve diyet polikliniğine başvuran bireylerin bilgileri 

yüz yüze anket yöntemi ile, beslenme durumları ise 24 saatlik hatırlatma yöntemi ile 

belirlenmiştir. Boy uzunlukları seca duvara monte boy ölçer, vücut ağırlığı sabit elektronik 

tartı, bel çevreleri esnemeyen mezura ile ölçülmüştür. Fiziksel aktivite düzeyleri TEKHARF 

çalışması fiziksel aktivite derecelendirme kriterleri örnek alınarak belirlenmiştir. Enerji ve 

besin öğeleri bebis programı kullanılarak hesaplanmıştır. Çalışmada elde edilen verileri 

değerlendirmek için SPSS 18.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. 

Kadınların yaş ortalaması 48,82±13.25, erkeklerin ise 54,82±11,95 olup, bireylerin % 52.9’u 

46 ile 65 yaş arasındadır. Kadınların ortalama bel çevresi 105,61±15,17, erkeklerin ise 

106,71±12,20 olduğu, kadınların%73,7’sinin, erkelerin ise % 56,2’sinin obez grupta olduğu 

saptanmıştır. BKİ’i ve bel çevrelerinin karşılaştırılması ile bireylerin kardiyovasküler hastalık 

ve hipertansiyon olabilme riskleri değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda 152 

kadından % 50,7’sinin çok yüksek ve% 21,7 oranında oldukça yüksek risk taşıdığı, 105 

erkekten % 41 ‘inin çok yüksek ve % 26,7’sinin ise artan risk taşıdığı saptanmıştır. Fiziksel 

aktivite dereceleri, kadınlarda % 69,7 erkeklerde %66,7 oranında ,çok hafif aktivite 
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(sedanter)olarak saptanmıştır. Besin tüketim kaydı sonuçlarına göre kadınların enerji , protein, 

yağ, karbonhidrat tüketimleri sıra ile ortalama 1519,6±395,6 kkal,% 19,4±4,6, % 36,2±9,1 ve 

%47,2±10,4, erkeklerin ise sıra ile ortalama 1987,1±588,2 kkal, % 19,9±4,3, %36,8±9,8, 

%43,9±11,7 olarak saptanmıştır. 

Sonuç olarak GMDH'si beslenme ve diyet polikliniğine başvuran diyabet veya prediyabet 

teşhisi konmuş 257 bireyin, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği tanı kriterlerine 

göre metabolik sendrom olma olasılıkları yüksektir. Bu nedenle bireylere, hastalık 

hikayelerine, beslenme durumlarına ve kişisel özelliklerine uygun tıbbi beslenme tedavisi 

almaları, fiziksel aktivitelerini artırmaları önerilmeli ve düzenli aralıklarla kontrole 

çağrılmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: METABOLİK SENDROM, TİP 2 DM, PREDİYABET, 

OBEZİTE, TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ 
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S-18 KONYA BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ’NE BAŞVURAN DİYABET 

HASTALARININ BAZI BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE TATLANDIRICI 

KULLANMA DURUMLARI 

Sözel Bildiri / 

Hilal KAHRİMAN1, Didem ÖNAY DERİN1, 

1Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 

Bu çalışma, Konya Beyhekim Devlet Hastanesine başvuran diyabet hastalarının bazı 

beslenme alışkanlıkları ile tatlandırıcı kullanma durumlarını belirlenmek üzere planlanıp 

yürütülmüştür. 

Araştırmanın evrenini, Konya Beyhekim Devlet Hastanesinin diyet/endokrin polikliğine 

başvuran diyabet hastaları oluşturmuştur. Araştırmada gelişigüzel örnekleme yöntemi 

kullanılmış olup, çalışmaya gönüllü 205 diyabet tanısı olan hastalar katılmıştır. Araştırma 

verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu kullanılarak, Ekim-Aralık 2018 

tarihleri arasında karşılıklı görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Anket formu 

oluşturulmadan önce konu ile ilgili literatür (tez, makale, bildiri, bilimsel araştırma ve 

benzerleri) incelenmiş ve anket formu konu ile ilgili kaynaklardan ve daha önce yapılmış 

araştırmalardan yararlanılarak araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır.Verilerin istatistiksel 

değerlendirilmesinde, SPSS paket programından yararlanılarak yüzde (%), frekans (n) gibi 

tanımlayıcı istatistiksel analizler yapılmış ve ki-kare önemlilik testi kullanılmıştır. 

Araştırma sonucuna göre, çalışm akapsamındaki 132'si (%64.4) kadın, 73'ü (%35.6) erkek 

toplam 205 diyabet hastasının yaşları en fazla 40-49 yaş grupları arasında olup, ortalama 

40.47±9.88 yıldır. Katılımcıların beden kütle indeksi (BKİ) ölçümlerinin ortalaması 

sırasıyla24.86±3.0 kg/m2 olarak bulunmuştur. Araştırma kapsamındaki diyabet hastalarının 

yarıdan fazlasının (%58.4) günde 3 öğün yemek yedikleri görülürken, %22.9’unun günde 2 

öğün ve altı, %18.5’inin de günde 4 öğün ve üzeri yedikleri belirlenmiştir. Öğün atlayanların 

(n=47) %74.5 gibi bir çoğunluğunun en fazla sabah kahvaltısını atladığı görülmüştür. Öğün 

atlayanlara öğün atlama nedenleri sorulduğunda, hastaların yarıdan fazlası (%53.2) 

“alışkanlığı olmadığı için”, %29.8’i “zaman bulamadığı için” ve %17.0’ı da “canı istemediği 

için” şeklinde cevap vermişlerdir. Araştırma kapsamındaki diyabetli hastaların %89.3 gibi bir 

çoğunluğunun ara öğün tükettikleri belirlenmiştir. Katılımcıların %82.9’unun hipoglisemi 

atağı yaşadığı ve %95.3’ünün bu sırada daha fazla yemek yedikleri görülmüştür. Araştırma 
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kapsamındaki diyabet hastalarının %31.2’si tatlandırıcı kullanmakta, %68.8’i ise 

kullanmamaktadır. Hastaların tatlandırıcı kullanma sebepleri arasında en fazla oranda (%89.1) 

şeker içermemesi yer alırken, kullanmama sebepleri arasında en fazla oranda (%65.2) 

fiyatının pahalı olması yer almaktadır. 

Bu çalışmanın sonucunda, diyabetlilere beslenme eğitimi yapılırken günlük öğünlerin önemi, 

yapay tatlandırıcılar ile bu tür ürünler konusunda da eğitilmelerinin ve diyabetlilerin sağlıklı 

beslenme uygulamaları çerçevesinde şeker yerine tatlandırıcıları kullanabilecekleri konusunda 

bilinçlendirilmelerinin yararlı olacağı düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: DİYABET, BESLENME ALIŞKANLIKLARI, 

TATLANDIRICI, ÖĞÜNSAYISI, HİPOGLİSEMİ 
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S-19 YETİŞKİNLERDE D VİTAMİNİ TAKVİYESİNİN İNSÜLİN DİRENCİ 

ÜZERİNE ETKİSİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

EZGİ ERTAL1, MELTEM SOYLU1, FATMA ÇELİK1, 

 
1Biruni Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

D vitamini eksikliği ile insülin direnci arasındaki ilişki son yıllarda oldukça tartışılan konular 

arasındadır. Bu araştırmanın amacı, D vitamini takviyesinin insülin direnci üzerine olan 

etkisini araştırmaktır. 

Çalışma, Aralık 2017- Nisan 2018 tarihleri arasında, İstanbul’da Biruni Üniversite 

Hastanesi’nde ayaktan tedavi gören, insülin direnci bulunan (HOMA-IR >2,5) ve plazma 25-

OH-Vitamin D seviyesi 30 ng/ml’nin altında olan hastalar arasından rastgele seçilen 140 

yetişkin bireyin verileri üzerinde yürütülmüş, retrospektif türde bir araştırmadır. Çalışma, 

güneş ışınlarının yeryüzüne daha az ulaştığı kış aylarında gerçekleştirilmiştir. HOMA-IR 

değerleri Matthews ve arkadaşları tarafından geliştirilen formül ile hesaplanmıştır (HOMA-

IR= Açlık Glikoz(mg/dl) x Açlık İnsülin(uIU/ml) /405). Çalışmanın birinci aşamasında 

hastalar plazma 25-OH-Vitamin D düzeylerine göre, 20 ng/ml altında olanlar eksiklik, 20-30 

ng/ml arası ise yetersizlik olarak sınıflandırılmıştır. İkinci aşamada, D vitamini eksikliği 

bulunan 30 birey ve D vitamini yetersizliği bulunan 41 birey olmak üzere toplam 71 hastaya 

(%50,71) D vitamini desteği sağlanmıştır. Hastalar, 30 gün süre ile 667-4000 IU/gün dozda D 

vitamini takviyesi almıştır. Hastalar, bu süreç boyunca uygulanan D vitamini desteği 

haricinde herhangi bir medikal veya nütrisyonel tedavi almamıştır. Kontrol grubu olarak, 

müdahale yapılmayan 69 hasta (%49,28) seçilmiştir. Kontrol ve deney grupları 

sosyodemografik açıdan benzer özellikler taşıyan bireylerden oluşmakta olup, takviye yapılan 

hastaların (n=71) yaş ortalaması 43,53±16,44 yıl iken, kontrol grubunun (n=69) yaş 

ortalaması 49,81±14,41 yıldır. Tedavi süreci sonrasında D vitamini takviyesi kullanımına göre 

hastaların HOMA-IR değerleri karşılaştırılmıştır. Verilerin analizi SPSS 15.0 istatistik 

programı ile yapılmıştır. Çalışma sonrasında gönüllü bireyler beslenme tedavisi için 

yönlendirilmiştir. 
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Başlangıçta hastaların %45,71’inde (n=64) D vitamini eksikliği, %54,28’inde (n=76) D 

vitamini yetersizliği saptanmıştır. D vitamini eksikliği tespit edilen hastalar arasında takviye 

alan bireylerin tedavi sonrasındaki HOMA-IR değerleri, kontrol grubundan daha düşük 

bulunmuştur (sırasıyla 3,31 ve 4,73; p=0,02). Benzer şekilde D vitamini yetersizliği olan 

grupta da takviye alan bireylerin HOMA-IR değerleri kontrol grubundan daha düşüktür 

(sırasıyla 2,72 ve 4,12; p=0,000). D vitamini takviyesi yapılan hastaların tedaviden önceki 

HOMA-IR değeri ortalaması 3,71 iken tedavi sonrası 2,97’ye düşmüştür (p=0,000). Bunun 

yanında tedavi almayan kontrol grubundaki hastaların HOMA-IR değerleri 4,42’dir. 

İnsülin direnci bulunan olgulara uygulanan D vitamini takviyesi, HOMA-IR değerlerinde 

önemli azalmaya neden olmuştur. Bu hastaların D vitamini yönünden değerlendirilmesi 

yararlı olabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: D VİTAMİNİ, HOMA-IR, İNSÜLİN DİRENCİ 
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S-20 TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE ABDOMİNAL OBEZİTE VE ATEROJENİK 

BELİRTEÇLERİN İLİŞKİSİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Feray ÇAĞIRAN YILMAZ1, AYSUN ATILGAN1, 

 
1FIRAT ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 

Bu çalışmada tip 2 diabetes mellituslu (DM) bireylerde insülin direnciyle ilişkili olan 

abdominal obezite göstergeleri ile aterojenik indeksin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

18-65 yaş aralığında 84 tip 2 diyabetli birey çalışmaya dahil edilmiştir. Bireylere ait genel ve 

bilgiler anket formu aracılığıyla toplanmış, antropometrik ve vücut bileşim ölçümleri 

araştırmacılar tarafından alınmıştır. Biyokimyasal bulgularından açlık glukoz, açlık insülin, 

glukozillenmiş hemoglobin (HbA1c), kan lipit parametreleri Fırat Üniversitesi Araştırma 

Hastanesi sisteminden alınmıştır. Ateroskleroz risk değerlendirilmesinde serum aterojenik 

indeksi (Aİ) kullanılmıştır. Bireylerin insülin direnci değerlendirilmesinde HOMA-IR 

hesaplanmıştır. 

Çalışmaya katılan erkeklerin %82,3’ünün, kadınların ise %92’sinin beden kütle indekslerin 

30’un üzerinde bulunmuştur. Bel boy oranına göre kadınların (%100) tamamının erkeklerin 

ise %96’sının hastalık riskinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Aterojenik indeks sınıflamasına 

göre erkeklerin %78,5’i, kadınların ise %87.4’ü yüksek riskli ateroskleroz grubunda 

bulunmuştur. Bireylerin insülin direnciyle Beden Kütle İndeksi (BKİ), bel çevresi, trigliserit 

düzeyi ve Aİ değeri pozitif ilişkili bulunmuştur (p<0,001). 

Artmış Aİ tip 2 DM riskinde artışla ilişkili olup kardiyovasküler hastalık gelişimini olumsuz 

etkilemektedir. Buna bağlı olarak Aİ tip 2 DM’li bireylerde kardiyovasküler hastalık risk 

tahmininde objektif bir gösterge olarak kullanılabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: TİP 2 DİYABET, ABDOMİNAL OBEZİTE, ATEROJENİK 

BELİRTEÇLER 
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S-21 ÜRE SİKLUS DEFEKTLİ BİR HASTADA ÜÇ GÜNLÜK TIBBİ BESLENME 

TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ: VAKA SUNUMU 

 

Sözel Bildiri / 

 

Feray ÇAĞIRAN YILMAZ1, Ayşe TİMURLENK1, 

 
1FIRAT ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 

Bu çalışma; üre siklus defektli bir hastada tıbbi beslenme tedavisinin etkinliğini 

değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. 

Ornitin Transkarbamilaz eksikliği nedeniyle takipli hasta rutin poliklinik kontrolü sırasında 

kan amonyak düzeyi yüksekliği nedeniyle servise yatırılmıştır ve izleme alınmıştır. Hastaneye 

yatırıldığında kan amonyak düzeyi 535 μmol/L olan hastaya tıbbi beslenme tedavisi 

uygulanmıştır. 

Kız hasta 6,5 yaşında, 15,5 kg (<3. persentil), 102 cm (<3. persentil)’dir. Hastanın beslenme 

öyküsü sorgulandığında UCD 2 mama dışında özel ürün kullanmadığı, günlük ortalama 1000 

kkal enerji aldığı ve diyetinde kaçaklar olduğu belirlenmiştir. Hastanın günlük alması gereken 

enerji 1650 kkal, protein ise 23 g’dır. Hastanın protein gereksinmesi 0,5 g/kg (7 g) doğal ve 1 

g/kg (16 g) UCD mamadan karşılanmıştır. Hastanın diyetine özel ekmek (100 g; 244 kkal, 0,8 

g protein), 2 kutu prozero süt (200 ml; 134 kkal) ve 30 g mısır nişastası (120 kkal) eklenmiş 

ve 8 değişim sebze (224 kkal, 4,8 g protein), 4 değişim meyve (240 kkal, 2 g protein) ve 4,5 

ölçek de UCD 2 mama (63 kkal, 15,4 g protein) verilmiştir. Kalan enerji açığı şeker ve sıvı 

yağ ile tamamlanmıştır. Bu tıbbi beslenme tedavisi ile 1. gün kan amonyak düzeyi 507 

μmol/L, 2. gün 303 μmol/L ve 3. gün 96 μmol/L’ye düşürülmüştür. 

Metabolik hastalığı olan bireylerin diyetlerindeki yanlışların düzeltilmemesi, özel ürün 

kullanımının önemsenmemesi, yapılan kaçaklar, ailenin konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmaması, sağlık çalışanlarının aileye yeterli açıklamada bulunmaması gibi nedenlerden 

dolayı bu hastaların kan değerleri yükselmekte ve hastalarda büyüme gelişme geriliği 

izlenebilmektedir. Bu sorunların önlenmesi amacıyla konuyla ilgili çalışmaların sürdürülmesi 

önem taşımaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: ÜRE SİKLUS DEFEKTİ, BESLENME, BESLENME 

TEDAVİSİ 
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S-22 YETİŞKİN BİREYLERDE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER İLE OBEZİTE 

FARKINDALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

ÇİLER ÖZENİR1, MERVE EKİCİ1, SEVİNÇ EŞER DURMAZ1, FATMA NİŞANCI 

KILINÇ1, BİRİZ ÇAKIR1, 

 
1KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE 

DİYETETİK BÖLÜMÜ 

Çalışmada yetişkin bireylerde antropometrik ölçümlerle obezite farkındalığı arasındaki 

ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Farklı illerde 2018 yılında yürütülen tanımlayıcı bir çalışmadır. Çok aşamalı tabakalı kota 

örnekleme yöntemi kullanılarak rastgele illerde 20-64 yaş arası 2350 bireye ulaşılmıştır. 

Çalışmaya katılmaya gönüllü bireylere tanımlayıcı özellikler, antropometrik ölçümler ve 

Obezite Farkındalığı Ölçeğini (OFÖ) içeren anket uygulanmıştır. Allen tarafından geliştirilen 

bu ölçek, obezite farkındalığının, beslenme alışkanlıklarının, fiziksel aktivite ve obezite 

eğitiminin etkisini ölçmeyi amaçlamakta olup Türkçe geçerlik ve güvenirliği Kafkas ve Özen 

tarafından yapılmıştır. İstatistiksel analizler IBM SPSS Statistics 22.0 programıyla 

yapılmıştır. 

Kadınların yaş ortalaması 32.24±11.23, erkeklerin 35.10±12.21 yıldır (p<0.05). Kadınların 

%40.0’ı, erkeklerin %48.9’u yüksekokul/üniversite mezunudur (p<0.05). Beden Kütle 

İndeksine göre kadınların %14.7’si, erkeklerin %13.5’i obez; kadınların %24.0’ü, erkeklerin 

%42.9’u fazla kiloludur (p<0.05). Bel çevresine göre kadınların %33.1’i, erkeklerin %19.8’i 

yüksek risk altındadır (p<0.05). Kardiyometabolik açıdan bel çevresi/boy uzunluğu oranına 

göre kadınların %52.3’ünde risk yokken, erkeklerin %48.0’inde risk mevcuttur (p<0.05). 

Kadınların %43.2’si, erkeklerin %63.6’sı boyun çevresine göre obezdir (p<0.05). Kadınlarda 

OFÖ toplam puan, obezite farkındalığı, beslenme ve fiziksel aktivite alt boyut puan 

ortalaması sırasıyla 3.04±0.34, 3.06±0.39, 3.17±0.43, 2.84±0.43 iken; erkeklerde 3.00±0.35, 

3.01±0.40, 3.11±0.46, 2.83±0.45’tir. Toplam puan, obezite farkındalığı ve beslenme alt boyut 

puan ortalamaları için cinsiyetler arasındaki farklılık anlamlı iken (p<0.05), fiziksel aktivite 

için anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Sadece erkeklerde OFÖ toplam puan ortalaması ile bel 
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çevresi/boy uzunluğu oranı (r=0.088, p<0.05), bel ve boyun çevresi arasında pozitif yönde 

anlamlı ilişki vardır (r=0.090, r=0.137, p<0.01). 

Kadınların erkeklere kıyasla obezite farkındalığı daha yüksektir. Kadınlarda OFÖ toplam 

puan ortalaması ile antropometrik ölçümler arasında ilişki yokken; erkeklerde bel çevresi/boy 

uzunluğu oranı, bel ve boyun çevresi arasında pozitif yönde anlamlı ilişki vardır. 

ANAHTAR KELİMELER: OBEZİTE FARKINDALIK ÖLÇEĞİ, OFÖ, 

ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER, BESLENME, BEDEN KÜTLE İNDEKSİ 
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S-23 PAKETLENMİŞ TUZLAR, TUZ TÜKETİMİNİN ARTMASINDA BİR RİSK 

FAKTÖRÜ MÜ? 

 

Sözel Bildiri / 

 

Ömer Faruk KARABULUT1, Derya DİKMEN1, 

 
1Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Yüksek tuz tüketimi, özellikle hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalıklar gibi ciddi sağlık 

problemleriyle ilişkilidir. Türkiye, toplu beslenme hizmetlerinde tuz tüketimini azaltmak için 

bir eylem planına (2017-2021) sahiptir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de, Ankara’da, fast 

food restoranlarında yiyecek tüketimi sırasında servis edilip kullanılan tuzun miktarını 

araştırmaktır. 

Bu çalışmaya Ankara'da bulunan 41 fast food restoranı dahil edildi. Tuz paketleri üzerindeki 

etiket bilgileri (iyot içeriği, bakanlık izni, marka adı, son kullanma tarihi ve net miktar) 

incelenmiştir. Tüm tuz paketleri hassas teraziyle tartıldı (Presica 321 LS). Paketlenmiş 

tuzların sodyum içeriği, 1 g sodyum 2.5 g tuza eşit olarak hesaplanmıştır. 

Tuz paketlerinde tartılan ortalama tuz miktarı 1.3130 ± 0.2979 gramdı. Bir paket yetişkinler 

için önerilen günlük tuz tüketiminin % 26'sını içermektedir. 41 tuz paketinden 29'unun (% 

70,7) iyotlu olduğu belirtilmiş, 12 (% 29,3) pakette tuz üretici markasının adı, paketlerin 

6'sının (% 14,6) son kullanma tarihi, 6'sı (% 14,6) net ürün gramını içeriyordu. Paketlenmiş 

tuzların hiçbiri paketlerde belirtilen miktarlara birebir sahip değildi. Sonuç olarak, bu çalışma, 

paketlenmiş tuzların tüketicilerin günlük sodyum alımını artırabileceğini doğruladı. Paketler, 

bilgilendirmek için standart bilgilere sahip değildir. Müşterilerin tuz miktarını bilmesi 

gerektiğinden ve 1 paketten daha fazlasını tüketebileceklerinden dolayı tüm paketlere ne 

kadar tuz içerdiği yazılmalıdır. Halk sağlığına katkıda bulunmak için paketlenmiş tuzlar 

iyotlandırılmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü, günde 5 g tuza eşdeğer olan 2 g'dan daha az 

sodyum önermektedir. Bu çalışma, 1 paketlenmiş tuzun günlük sodyum alımımızı ciddi 

şekilde etkileyebileceğini ve müşterilerin fast food restoranlarında servis edilen paketlenmiş 

tuzlarla yüksek tuz alımı riskini göz önüne alması gerektiğini göstermektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: SAĞLIK, BESLENME, TUZ TÜKETİMİ 
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S-24 YETİŞKİN KADINLARDA MİGREN ATAK SIKLIĞI VE AĞRI SÜRELERİ 

İLE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER VE TÜKETİLEN BESİNLERİN İLİŞKİSİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Merve Esra ÇITAR DAZIROĞLU1, Gülşah DOĞAN2, Emine AKSOYDAN3, 

 
1Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2Başkent Üniversitesi Hastanesi, 

Bu çalışma, migrenli yetişkin kadınlarda antropometrik ölçümler ve bazı besinlerin migren 

atak sıklığı ve ağrı süresiyle ilişkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. 

Tanımlayıcı türde olan bu araştırmanın örneklemini, kartopu örneklem yöntemiyle seçilen ve 

yaşları 18-65 yaş aralığındaki migren hastası 101 kadın oluşturmuştur. Katılımcıların 

demografik özellikleri, menopoza girme durumları, fiziksel aktivite durumları ve migrenle 

ilişkili olduğu düşünülen besinlerin tüketim sıklığına ilişkin bilgiler anket formu aracılığı ile 

toplanmıştır. Antropometrik ölçümlerden boy uzunluğu ve vücut ağırlığı beyana dayalı, bel 

çevresi, kalça çevresi ve boyun çevresi ise araştırmacılar tarafından tekniğine uygun olarak 

alınmıştır. Beden Kütle İndeksi (BKİ) ve bel/kalça oranları Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine 

göre sınıflandırılmış, boyun çevresi için ise Ben-Noun ve arkadaşlarının (2001) sınıflaması 

esas alınarak 34 cm değeri sınır kabul edilmiştir. 

Katılımcıların yaş ortalaması 38,6±12,4 yıldır. Yüzde 69,3’ü evli, %53,5’i üniversite mezunu 

ve %38,6’sı ev hanımıdır. Katılımcıların %42,6’sının migren atak sıklığı her gün veya haftada 

birkaç; %57,4’ünün ayda birkaç veya yılda birkaç kezdir. Migren ağrı süresinin ortanca değeri 

ise 24,0 (42,0) saattir. Boyun çevresi ile migren atak sıklığı arasında anlamlı ilişki vardır 

(p<0,05) ve ayda veya yılda birkaç defa atak sıklığı olanların %63,8’inin boyun çevresinin 

<34 cm; her gün veya haftada birkaç defa atak sıklığı olanların ise %62,8’inin boyun 

çevresinin ≥34 cm olduğu görülmüştür. Migren ağrı süresi ile BKİ, bel çevresi, bel/kalça 

oranı ve boyun çevresi arasında pozitif yönlü korelasyon saptanmış ve aradaki ilişki BKİ, bel 

çevresi ve bel/kalça oranı için anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Katılımcıların migrenlerini 

tetiklediğini düşündükleri besinler kahve (%37,6), soğan (%26,7), gazlı içecek (%18,8), çay 

(%17,8) ve çikolatadır (%14,9). Bu besinlerle migren atak sıklığı arasındaki ilişki 

incelendiğinde, soğan tüketimi haftada birden fazla olanların %68,4’ünün migren atak 
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sıklığının her gün veya haftada birkaç defa olduğu görülmüş ve soğan tüketimi ile migren atak 

sıklığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0,05). İncelenen diğer 

besinlerin tüketim sıklığı ile migren atak sıklığı ve migren ağrı süresi arasında bir ilişki 

saptanmamıştır (p>0,05). 

Diyet ve vücut ağırlığı kontrolü, migrenin değiştirilebilir risk faktörleridir. Vücut ağırlığı 

kontrolü ve tetikleyici bazı besinlerin diyetten elimine edilerek yerine başka besinlerin 

eklenmesinin migren ataklarının hafifletilebilmesinde etkili bir yöntem olabileceği 

düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: MİGREN, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER, BESLENME 
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S-25 ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ HASTALARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ İLE 

NÖTROFİL / LENFOSİT ORANI VE ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Burhan Fatih KOÇYİĞİT1, Emine KOÇYİĞİT2, 

 
1Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 2Gazi 

Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, 

Ankilozan spondilit (AS), esas olarak spinal kolon ve sakroiliak eklemleri etkileyen kronik 

romatizmal bir hastalıktır. D vitamininin kemik metabolizması üzerindeki bilinen etkilerinin 

yanı sıra, bağışıklık sistemi fonksiyonlarını değiştirdiği gösterilmiştir. Nötrofil / lenfosit oranı 

(NLO) ve ortalama trombosit hacmi (OTH) inflamatuar süreçlerle ilişkili parametrelerdir. Bu 

çalışmada AS hastalarında D vitamini konsantrasyonları ile NLO ve OTH değerleri arasındaki 

ilişkiyi saptamak amaçlanmıştır. 

Bu tanımlayıcı bir çalışmadır. Ocak 2019 - Temmuz 2019 tarihleri arasında hastanemiz 

fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniğine başvuran AS hastalarının verileri retrospektif olarak 

değerlendirildi. Çalışmaya toplam 43 AS hastası dahil edildi. Yaş, cinsiyet, semptom süresi, 

ilaç kullanımı, eritrosit sedimantasyon hızı (ESH), C reaktif protein (CRP) ve D vitamini 

konsantrasyonları, NLO ve OTH değerleri kaydedildi. D vitamini konsantrasyonları ile 

inflamatuar belirteçler arasındaki ilişki değerlendirildi. 

Steroid olmayan anti-inflamatuar ilaç (n = 24) ve biyolojik ajan (n = 19) alan hastalar arasında 

vitamin D konsantrasyonları açısından anlamlı fark bulunmadı (p = 0.260). Ek olarak, yüksek 

(n = 14) ve düşük hastalık aktivitesi olan (n = 29) hastalar arasında D vitamini 

konsantrasyonlarında anlamlı bir fark bulunmadı (p = 0.500). AS hastalarında D vitamini 

konsantrasyonları ile NLO, OTH, ESH ve CRP değerleri arasında anlamlı bir korelasyon 

tespit edilmedi (p> 0.05). 

D vitamini konsantrasyonları AS hastalarında önerilen değerden düşüktü. İlaç grubu ve 

hastalık aktivitesi D vitamini konsantrasyonlarını etkilememekteydi. D vitamini 

konsantrasyonlarının NLO ve OTH değerleri ile ilişkili olmadığı bulundu. Elde ettiğimiz 

sonuçlar, D vitamini konsantrasyonlarının AS hastalarında izlenmesi gerektiğini 
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göstermektedir. Ek olarak, D Vitamini inflamatuar süreçleri etkileyen bir parametre olarak 

düşünülmemelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: ANKİLOZAN SPONDİLİT, D VİTAMİNİ, 

NÖTROFİL/LENFOSİT ORANI, TROMBOSİT HACMİ 
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S-26 ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN BEDEN KÜTLE İNDEKSİ ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

 

Sözel Bildiri / 

 

GÜLŞEN ÖZDURAN1, SEVİNÇ YÜCECAN1, 

 
1Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Araştırmada, sigara kullanımı, alkol tüketimi, fiziksel aktivite düzeyi ve diyet kalitesi gibi 

çevresel faktörlerin beden kütle indeksi (BKİ) üzerindeki etkilerinin araştırılması 

amaçlanmıştır. 

Araştırma evrenini, Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. 223 kadın ve 

76 erkek olmak üzere toplam 299 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin verileri “Teke 

Tek Görüşme Yolu ile Bilgi Toplama” yöntemi ile anket formu kullanılarak elde edilmiştir. 

“Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi Kısa Formu (IPAQ)” fiziksel aktivite düzeylerini, 

“Diyet Kalite İndeksi-Uluslararası (DKİ-U)” diyet kalitelerini, “Yaşam Tarzı İndeksi” alt 

indekslerinden “Sigara İçme İndeksi (Sİİ)” sigara kullanımlarını ve “Alkol Tüketim İndeksi 

(ATİ)” alkol tüketim durumlarını belirlemek için kullanılmıştır. Antropometrik ölçümleri 

alınarak BKİ değerleri saptanmıştır. BKİ değerleri, WHO’nun 19 yaş ve bireyler için olan 

sınıflandırmasına göre gruplandırılmıştır. Zayıf (<18.50 kg/m2), normal (18.50-24.99 kg/m2), 

hafif şişman (25.00-29.99 kg/m2) ve şişman (>30.00 kg/m2) olarak sınıflandırıldı. Verilerin 

analizinde, SPSS 18.0 (Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi) programı kullanılmış ve 

anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. 

BKİ değerlerine göre; %13.7’sinin zayıf, %68.9’unun normal, %12.7’sinin hafif şişman ve 

%4.7’sinin obez olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin %10.7’sinin diyet kalitelerinin iyi olduğu 

ve bu bireylerin %6.7’sinin normal BKİ değerlerine sahip olduğu görülmüştür. Sigara 

kullananların %19.4’ü normal BKİ değerlerine sahipken hiç sigara kullanmayanların %48.2’si 

normal değerlere sahiptir. Hiç alkol tüketmeyenlerin %45.8’inin, ılımlı düzeyde alkol tüken 

bireylerin %16.1’inin ve aşırı alkol tüken bireylerin %7.0’ının normal BKİ değerlerinde 

olduğu bulunmuştur. Fiziksel aktivite düzeylerine göre bakıldığında; sağlığı geliştirici yönden 

aktif bireylerin %31.9’u, orta dereceli aktif bireylerin %25.9’u ve inaktif bireylerin %12.2’si 

normal BKİ değerlerine sahiptir. Öğrencilerin BKİ’leri ile ATİ puanları (p=0.218), Sİİ 
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puanları (p=0.236) ve DKİ puanları (p=0.977) arasında anlamlı bir ilişki bulunamamışken 

IPAQ puanları (p=0.006) arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Bu çalışma sonucuna göre öğrencilerin BKİ’leri arttıkça fiziksel aktivite düzeyleri de 

artmıştır. Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin sigara kullanımları, alkol tüketimleri, 

diyet kaliteleri, fiziksel aktivite düzeyleri ve BKİ’leri hakkında önemli bilgiler verilmektedir 

ve yeni çalışmalar için öncül olabileceği düşünülmektedir. Çevresel faktörlerin BKI 

üzerindeki etkilerini belirleyen bu çalışmayı çeşitli yönlerden destekleyecek ve eksik 

yönlerini tamamlayacak, daha fazla araştırma ve çalışmalar planlanmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: BEDEN KÜTLE İNDEKSİ, SİGARA KULLANIMI, ALKOL 

TÜKETİMİ, FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ, DİYET KALİTESİ 
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S-27 TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE DİYET ASİT YÜKÜ İLE BESLENME 

DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Emine KOÇYİĞİT1, Eda KÖKSAL1, Müjde YAŞIM AKTÜRK2, 

 
1Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2Gazi 

Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Endokrinoloji Bilim Dalı 

Diyet asit yükünün kronik böbrek hastalığı, hipertansiyon, kemik sağlığı ve kardiyovasküler 

hastalıklar üzerine etkisi geniş ölçüde çalışılmış, diyet asit yükünün glukoz homeastazında 

etkili olabileceği gündeme gelmiştir. Bu araştırma diyabetli ve sağlıklı bireylerde diyet 

asitinin yükünün değerlendirilmesi amacıyla yürütülmüştür. 

Araştırma, yaş ortalaması 50.0±6.74 yıl; ortalama BKI değeri 32.2±4.93 kg/m2 olan 40 tip 2 

diyabetli, 40 sağlıklı toplam 80 kadın birey ile yürütülmüştür. Bireylerin bazı biyokimyasal 

bulguları, antropometrik ölçümleri ile 3 günlük besin tüketim kayıtları araştırmacı tarafından 

uygulanan anket formu ile kaydedilmiştir. Diyet asit yükü besin tüketim kayıtlarından 

Potansiyel renal asit yük (PRAL) yöntemi ile hesaplanmıştır . PRAL skorunun yüksek olması 

asidik yükün arttığını gösterirken; düşük olması alkali yükün arttığını göstermektedir. 

Diyabetli bireylerin ortalama PRAL skorları -3,36 mEq/gün, sağlıklı bireylerin 3,60 mEq/gün 

olarak hesaplanmıştır. Diyabetli bireylerin bel çevresi, boyun çevresi, HOMA-IR, total 

kolesterol, HDL ve LDL düzeyleri sağlıklılardan yüksek olmakla birlikte aradaki fark anlamlı 

değildir (p>0,05). Bireylerin besin ögesi alımları arasında anlamlı fark bulunmazken; sağlıklı 

bireylerin et ve et ürünleri tüketiminin (93,1±62,35 g/gün) diyabetlilerden (69,2±50,44 g/gün) 

yüksek; sebze tüketimlerinin düşük olduğu (sırasıyla 363,5±168,13 g/gün, 429,4±148,34 

g/gün) tespit edilmiştir (p<0,05). 

Araştırma sonuçları diyabetli bireylerin diyet asit yüklerinin daha düşük olduğunu ve aldıkları 

tıbbi beslenme tedavilerinin etkili olduğunu göstermiştir. Farklı yaş gruplarında ve farklı BKI 

aralıklarında yer alan sağlıklı bireylerin diyet asit yükünün değerlendirildiği araştırmaların 

artamasıyla birlikte elde edilen sonuçlar diyet asit yükünün etkilediği kronik hastalıkların 

gelişim riskini azaltmada yol gösterici olacaktır. Diyet asit yükünün diyabet üzerine etkisinin 

değerlendirilebilmesi için randomize kontrollü çalışmaların arttırılması gerekmektedir. Tip 2 
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diyabetli bireylere diyet müdahaleleri (yüksek posa, düşük hayvansal kaynaklı protein) 

uygulanarak beta hücre fonksiyonları ve insülin direnci üzerine etkisinin değerlendirildiği 

araştırmaların en doğru sonucu vereceği düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: DİYET ASİT YÜKÜ, PRAL, TİP 2 DİYABET, BESLENME 
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S-28 ELEKTİF KORONER ARTER BY-PASS CERRAHİSİ GEÇİREN DİYABETİK 

HASTALARIN KLİNİK SONUÇLARI 

 

Sözel Bildiri / 

 

Hasan Hakan ATALAY1, 

 
1VW MEDİCAL PARK MERSİN HASTANESİ 

Koroner arter by-pass cerrahisi (CABG), koroner arter hastalığı (KAH) olan hastalarda sık 

görülen ameliyatlardan biridir. Diyabet hastalarının KAH nedeniyle ameliyat olması daha 

muhtemeldir ve mortalite oranı diyabetik olmayan hastalara göre daha yüksektir. Bu 

çalışmanın amacı, kliniğimizde KAH nedeniyle CABG geçiren diyabetik hastaların klinik 

sonuçlarını değerlendirmektir. 

Bu retrospektif çalışmaya, KAH nedeniyle hastaneye başvuran elektif CABG geçiren 167 

diyabetik hasta dahil edilmiştir. Cerrahi öncesi tüm hastalara klinik rutin prosedürler 

uygulanmıştır. Cerrahi öncesi hastalar iki gün hastaneye yatırılmış ve takipleri yapılmıştır. 

Sürekli takip edilmiş hastaların bilgileri, retrospektif olarak hasta dosyalarından ve bilgisayar 

ortamındaki hasta bilgi sisteminden elde edilmiştir. Hastaların demografik bilgileri, boy, kilo 

ölçümleri ameliyat sırasında ve sonrasında gelişen komplikasyonları ve bazı biyokimyasal 

parametreleri, klinik sonuçları, hastanede yatış süreleri ve mortalite görülme sıklığı 

değerlendirilmiştir. 

Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 61.7±8.81 yıldır. Hastaneye yatışta, New York 

Kalp Cemiyeti’nin (NYHA) konjestif kalp yetersizliği sınıflamasına göre sınıf 3 (5.4%, n=9) 

ve 4 (1.2%, n=2) olan hasta oranı %6.6’dır. Ekokardiyografiye göre ejeksiyon fraksiyonu 

(EF) kötü olan hasta oranı % 32.9 (n=55)’dur. Hastaların yoğun bakımda kalış süresi ortalama 

2.55±1.72 gündür. Hastaların hastanede yatış süresi median değeri 6 (2-26) gündür. Çalışma 

boyunca hastanede yatan 1 hastada ölüm görülmüştür (%0.6). Hastanede hastaların yatış 

süresini uzatan nedenler değerlendirildiğinde, kan şekeri kontrolü sağlanamayan ve bu amaç 

ile takip edilen hasta oranının % 15 (n=25) olduğu, insülin veya oral anti-diyabetik ihtiyacı 

yatış süresi boyunca artan hastaların yatış sürelerinin daha uzun olduğu görülmüştür (p=0.04). 

Cerrahi sonrası dönemde 2 hastada (%1.2) akut böbrek yetmezliği, 2 hastada (%1.2) 

serebrovasküler olay (SVO), 1 hastada ise mediastinit (%0.6) gelişmiştir. Hastalar hastaneden 
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taburcu edildikten 2 yıl sonra, koroner anjiografi için 1 hasta (%0.6), perkütan koroner 

anjiografi (ptca) için 1 hasta (%0.6) hastaneye yeniden başvurmuş ve 1 hastada (%0.6) ölüm 

gerçekleştiği görülmüştür. 

Bu çalışmada, postoperatif dönemde sürekli izlemin ve kan şekeri regülasyonunun önemli 

olduğunu, koroner bypass cerrahisi geçiren diyabetik hastalarda hastanede yatış süresinin 

uzamasına bağlı klinik sorunların gelişebileceğini ancak bu hastalarda klinik sonuçların, 

morbidite ve mortalite oranlarının kabul edilebilir olduğu düşünülmüştür. 

ANAHTAR KELİMELER: KORONER ARTER HASTALIĞI, CABG, DİYABET, 

KLİNİK SONUÇLAR, MORTALİTE 
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S-29 TİP 2 DİYABETİK BİREYLERDE SERUM VİSFATİN İLE BİYOKİMYASAL 

PARAMETRELER VE BESLENME DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Nurefşan KONYALIGİL1, Betül ÇİÇEK1, Tuba TEKİN2, İnayet Güntürk3, Cevat 

Yazıcı1, Züleyha Özdamar Karaca1, Meltem Ünlüsavuran1, 

 
1Erciyes Üniversitesi, 2Cumhuriyet Üniversitesi, 3Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 

Bu vaka-kontrol çalışması tip 2 diyabet tanısı almış bireylerde serum visfatin düzeyi ile 

biyokimyasal bulgular ve beslenme durumu arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla 

yapılmıştır. 

Çalışma, Temmuz 2017-Ocak 2018 tarihleri arasında yaşları 19-64 yıl arasında değişen 

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi Endokrinoloji Polikliniği’ne 

başvuran tip 2 diyabet tanısı almış, gönüllü 30 hasta ile herhangi bir kronik hastalığı olmayan, 

yaş, cinsiyet ve beden kütle indeksi (BKİ) bakımından hasta grubuyla uyumlu gönüllü 30 

sağlıklı birey üzerinde yürütülmüştür. Çalışmaya katılan bireylere genel özelliklerini, 

beslenme alışkanlıklarını içeren anket formu, fiziksel aktivite düzeylerini belirlemek için 

Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi uygulanmış olup, bireylerin antropometrik ölçümleri, 

biyokimyasal bulguları ve besin tüketim kayıtları alınmıştır. 

Tip 2 diyabetlilerin yaş ortalaması ortalaması 47.5±6.61 yıl, sağlıklı bireylerin yaş ortalaması 

46.0±5.87 yıl olarak bulunmuştur (p>0.05). BKİ ortalamaları tip 2 diyabetli bireylerde 

31.36±4.37 kg/m², sağlıklı bireylerde 29.80±3.53 kg/m²’dir (p>0.05). Tip 2 diyabetli 

bireylerin vücut ağırlığı (kg), bel çevresi (cm), kalça çevresi (cm), bel/kalça oranı, visseral 

yağ oranı, açlık kan glikozu (mg/dL), HbA1c, açlık insülin (µU/mL), C-reaktif protein (CRP) 

(mg/L), HOMA-IR düzeyleri sağlıklı bireylere göre anlamlı düzeyde daha yüksek 

bulunmuştur. Ortalama serum visfatin düzeyi, tip 2 diyabetli bireylerde 2.8 ng/dL, sağlıklı 

bireylerde 1.7 ng/dL olarak bulunmuştur (p>0.05). Tip 2 diyabetli bireylerin serum visfatin 

düzeyi ile günlük alınan karbonhidrat miktarı ve çoklu doymamış yağ asitleri arasında anlamlı 

ve pozitif bir ilişki saptanmıştır (p<0.05). 
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Çalışmanın sonucunda tip 2 diyabetli bireylerde serum visfatin düzeyi ile biyokimyasal 

parametreler arasında bir ilişki gözlenmezken, bazı besin ögeleri arasında anlamlı bir ilişki 

gözlenmiştir. Visfatinin tip 2 diyabetin tanı ve tedavisinde ne ölçüde katkısının olduğunu ve 

visfatin ile diğer parametreler arasındaki ilişkinin anlaşılabilmesi için daha fazla çalışmaya 

ihtiyaç vardır. 

ANAHTAR KELİMELER: VİSFATİN, TİP 2 DİYABET, BİYOKİMYASAL 

PARAMETRELER, BESLENME DURUMU 
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S-30 POLİKİSTİK OVER SENDROMU OLAN KADINLARDA DİYETLE OMEGA-3 

VE OMEGA-6 YAĞ ASİTLERİ ALIMLARININ DEPRESYONLA İLİŞKİSİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Elif ÇELİK1, Gamze AKBULUT1, Nuray BOZKURT2, 

 
1Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü , 2Gazi 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 

Polikistik over sendromu (PKOS) üreme çağındaki kadınlarda yaygın olarak görülen 

metabolik bir hastalıktır. Çoklu doymamış yağ asitleri vücudun metabolizması, büyümesi ve 

gelişmesi için gereklidir. Omega-3 çoklu doymamış yağ asidi ilavesinin PKOS yumurtalık 

fonksiyonunun modülasyonunda ve depresyon durumunda olumlu etkilere sahiptir. Bu 

çalışma PKOS’lu kadınların diyetle omega-6, omega-3 alımları ve depresyonla ilişkisinin 

değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 

Çalışmaya 2003 Rotterdam kriterlerine göre tanı almış 40 PKOS’lu ve 40 PKOS tanısı 

almamış kadın dahil edilmiştir. Üç günlük besin tüketim kaydı sonucunda diyetle omega-3 ve 

omega-6 yağ asitleri alımları, omega-6/ omega-3 oranı değerlendirilmiştir. Depresyon 

skorunun belirlenmesinde Beck depresyon envanteri kullanılmıştır. 

Polikistik over sendromlu kadınların %32,5’i, kontrol grubundaki kadınların ise %57,5’inde 

depresyon bulunmamaktadır. PKOS’lu kadınların omega-6 yağ asitleri alımı kontrol 

grubundan anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Diyetle omega-3 ve omega-6/omega3 oranı 

kontrol grubunda yüksek olsa da istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Depresyon 

durumuna göre bir değerlendirme yapıldığında; depresyon skoru 0-9 arasında olan bireylerin 

omega-6 ve omega-6/omega-3 oranları diğer iki gruba göre daha düşük bulunmuştur 

(p>0,05). Diyetle omega-3 alımı ise ağır depresyon grubunda en düşüktür (0-9 puan: 1,2±0,72 

g, 10-16 puan: 1,2±0,57 g, ≥17 puan: 0,9±0,16 g p>0,05). Korelasyonlar değerlendirildiğinde 

ise depresyon skoru ile diyetle omega-6 alımı ve omega-6/omega-3 oranı arasında pozitif 

korelasyon bulunurken, omega-3 alımı ile depresyon skoru arasında negatif korelasyon 

olduğu görülmüştür. 
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PKOS’lu kadınlarda depresyon görülme sıklığı kontrol grubuna göre daha yüksektir. Diyetle 

omega-3 alımının artırılıp, omega-6 alımının azaltılması depresyon üzerinde olumlu etki 

yaratabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: POLİKİSTİK OVER SENDROMU, OMEGA-3, OMEGA-6, 

DEPRESYON 
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S-31 POLİKİSTİK OVER SENDROMU OLAN KADINLARDA BEL/BOY ORANI 

İLE İNSÜLİN DİRENCİ VE DEPRESYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Elif ÇELİK1, Gamze AKBULUT1, Nuray BOZKURT2, 

 
1Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2Gazi 

Üniversitesi TIp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 

Polikistik over sendromu (PKOS) üreme çağındaki kadınlarda sıklıkla görülen metabolik 

sorunlar arasında yer almaktadır. PKOS’da obezite özellikle de abdominal obezite insülin 

direnciyle ilişkilidir. Bel/boy oranı abdominal obezitenin göstergeleri arasında yer almaktadır. 

Bel/boy oranı hipertansiyon, dislipidemi, prediyabet/diyabet ve subklinik inflamasyon gibi 

kardiyometabolik durumlarla ilişkilendirilmektedir. Bu çalışma PKOS’lu kadınlarda bel/boy 

oranı ile insülin direnci ve depresyon arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmaya 2003 Rotterdam kriterlerine göre tanı alan 40 PKOS ve 40 kontrol grubu dahil 

edilmiştir. Bireylerin vücut ağırlığı (kg), boy uzunluğu (cm) ve bel çevresi (cm) ölçümleri 

alınmıştır. Açlık insülin ve açlık glukoz değerleri kullanılarak insülin direncinin homeostatik 

model değerlendirme (HOMA-IR) değeri hesaplanmış ve depresyon skorunu belirlemek 

amacıyla Beck depresyon envanteri kullanılmıştır. 

Çalışmaya katılan PKOS’lu kadınların %67,5’inin kontrol grubundaki kadınların ise 

%47,5’inin bel/boy oranı ≥0,5 olarak bulunmuştur. Bel/boy oranı dağılımına göre insülin 

direnci durumu değerlendirildiğinde, PKOS grubundaki kadınlarda bel/boy oranı <0,5 

olanların %100’ünün HOMA-IR değeri <2,5’dir. Bel/boy oranı ≥0,5 olanların ise %55,6’sının 

HOMA-IR değeri ≥2,5’dir (p<0,05). Kontrol grubundaki kadınlarda, bel/boy oranı <0,5 

olanların %100’ünün, bel/boy oranı ≥0,5 olanların %73,7’sinin HOMA-IR değeri <2,5’dir 

(p<0,05). Beck depresyon skoru sınıflamasına göre değerlendirme yapıldığında; PKOS’lu 

kadınlarda bel/boy oranı ≥0,5 olanlarda orta- ağır depresyon oranı %30 iken, <0,5 olanlarda 

%8 olarak bulunmuştur (p>0,05). Bel/boy oranı gruplarına göre ortalamalar 

değerlendirildiğinde; bel/boy oranı ≥0,5 olanların açlık insülin, HOMA-IR ve Beck depresyon 

skorları bel/boy oranı <0,5 olanlara göre anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (HOMA-IR: 
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≥0,5=3,2±1,95, <0,5=1,2±0,45 Beck depresyon skoru: ≥0,5=15,2±7,19, <0,5= 9,5±5,09 

p<0,05). 

PKOS’lu kadınlarda bel/boy oranı insülin direnci ve depresyon skoru ile ilişkilidir. 

Abdominal obezite görülen PKOS’lu olgularda insülin direnci ve depresyon skorunda artış 

olduğu görülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: POLİKİSTİK OVER SENDROMU, BEL/BOY ORANI, 

İNSÜLİN DİRENCİ, DEPRESYON 
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S-32 KALSİYUM MİNERALİNİN OBEZİTE ÜZERİNE ETKİSİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Nazlı BATAR1 

 
1İstanbul Kültür Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Bu çalışma, yarım yağlı ve tam yağlı süt ürünleri ile zenginleştirilmiş zayıflama diyetlerinin, 

obez bireylerde ağırlık kaybı, bel-kalça çevresi, vücut yağı oranı ve yağsız vücut kitlesindeki 

değişiklikleri saptamak amacıyla yapılmıştır. 

Bu araştırma Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beslenme ve Diyet 

Polikliniğine zayıflama amacıyla başvuran 45 kadın üzerinde yürütülmüştür. Çalışmaya 

herhangi bir sağlık problemi olmayan ve beden kütle indeksi (BKİ) >25 kg/m2 olan kişiler 

dahil edilmiştir. Gebe, emzikli bayanlar, Tip 1 veya tip 2 DM tanısını almış olanlar, 

zayıflamaya yönelik ilaç kullananlar, endokrin, hepatik, renal bir hastalığı olanlar çalışma 

grubuna alınmamıştır. Bu araştırmada, kadınlar 15’erli üç gruba ayrılmış ve üç ayrı diyet 

uygulamışlardır. 1.grup: 1600 kkal 500 mg kalsiyum minerali içeren zayıflama diyeti (%55 

karbonhidrat, %15 protein, %30 yağ ), 2.grup: 1600 kkal 1000 mg kalsiyumlu (%52 

karbonhidrat, %19 protein, %29 yağ) yarım yağlı süt ürünleri içeren zayıflama diyeti 3.grup: 

1600 kkal 1000 mg kalsiyumlu (%46 karbonhidrat %17 protein, %37 yağ) tam yağlı süt 

ürünleri içeren zayıflama diyeti uygulanmıştır. Çalışmaya katılan kişilerin genel özelliklerini, 

beslenme alışkanlıklarını, aktivite durumlarını belirlemek amacıyla oluşturulan anket formu 

diyetisyen eşliğinde doldurulmuştur. Kişilerin günlük kalsiyum tüketimi, 3 günlük besin 

tüketim kaydı ( 2 hafta içi,1 hafta sonu) alınarak belirlenmiştir. Kalsiyum ile zenginleştirilmiş 

zayıflama diyetleri uygulayanların BKİ, bel-kalça çevrelerindeki azalmada istatistiksel olarak 

anlamlılık elde edilmiştir. Tam yağlı süt ürünleri ile kalsiyumdan zenginleştirilmiş zayıflama 

diyeti uygulayanlarda (3.grup) yağsız vücut kütlesindeki artış ve vücut yağı yüzdesindeki 

düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Zayıflama diyetlerinin kalsiyum ile 

zenginleştirilmesinin ağırlık kontrolüne yardımcı olabileceği düşünülerek böyle bir çalışma 

planlanmış ve çalışma sonucunda tam yağlı süt ürünlerinin ağırlık kontrolünde daha etkin 

olduğu sonucuna varılmıştır. Bu durum da Whey proteini ile ACE’nin baskılanması sonucu 

antiobezite etkisini ile açıklanabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: KALSİYUM, OBEZİTE, AĞIRLIK KONTROLÜ 
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S-33 YETİŞKİN BİREYLERİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DETOKS DİYETİ 

UYGULAMA DURUMU 

 

Sözel Bildiri / 

 

Feray GENÇER BİNGÖL1, Hilal YILDIRAN1, Makbule GEZMEN KARADAĞ1, 

Ayşegül KARAÇALLI1 

 
1Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Detoks, vücudumuza çeşitli yollarla giren ve atık madde olarak dışarı atılmayı bekleyen 

zararlı toksinlerden kurtulmak olarak tanımlanmaktadır. Ancak günümüzde bu tanımlamaya 

uymamalarına rağmen birçok besine dayalı detoks diyet programları geliştirilmekte, 

önerilmekte ve uygulanmaktadır. Yaygınlaşan sosyal medya kullanımıyla birlikte detoks diyet 

programları bu platformda da kendini göstermektedir. Yapılan bu çalışmada, yetişkin 

bireylerin sosyal medya üzerinden detoks diyeti uygulama durumlarının değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. 

Yapılan bu çalışmaya 18-45 yaş aralığında olan 2200 erkek, 2200 kadın olmak üzere toplam 

4400 birey dâhil edilmiştir. Bireylerin online detoks diyet yapma durumları, yapan bireylerin 

kimin kontrolünde detoks diyet uyguladıkları, uyguladıkları dönemde ağırlık değişiklikleri ve 

doygunluk durumları sorgulanmıştır. 

Çalışmaya katılan bireylerde sadece 41’i (%0,05) online detoks diyeti yaptığını belirtmiştir. 

Detoks diyeti yapan bireylerin %58,5’i diyetisyen, %31,7’si spor eğitmeni ve %9,8’i yaşam 

koçu kontrolünde detoks diyetlerini uyguladığını belirtmiştir. Uygulama sonrasında bireylerin 

%51,2’sinde vücut ağırlığında azalma olduğu, %39’unda değişiklik olmadığı beyan edilmiştir. 

Bireylerin %65,9’u ise online detoks diyetin programlarının doygunluk hissi sağlamadığını 

belirtmiştir. 

Yapılan bu çalışma online detoks diyeti uygulamanın ağırlık kayıpları ve doygunluk hissinin 

sağlanması açısından tam olarak başarılı olmadığını göstermektedir. Farklı meslek grupları 

tarafından insanlara sunulan bu diyet programları, çoğunlukla yeterli ve dengeli besin ögesi 

içeriğine sahip olmamaları nedeniyle sağlık riski oluşturabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: BESLENME, DETOKS, SAĞLIK, SOSYAL MEDYA 
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S-34 YETİŞKİN BİREYLERDE CİNSİYET VE EĞİTİM DURUMU ORTOREKTİK 

EĞİLİMİ ETKİLER Mİ? 

 

Sözel Bildiri / 

 

Ayşegül KARAÇALLI1, Makbule GEZMEN KARADAĞ1, Hilal YILDIRAN1, Feray 

GENÇER BİNGÖL1, 

 
1Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Sağlıklı yeme tutumu olarak tanımlanan ortoreksiya, sağlıklı besinlerin tüketilmesine karşı 

patolojik bir saplantı olarak açıklanmakta ve bireyleri birçok yönüyle etkilediği bilinmektedir. 

Yapılan bu çalışmada yetişkin bireylerde cinsiyet ve eğitim durumunun ortorektik eğilim 

üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Çalışmaya 18-45 yaş aralığında olan 2200 erkek, 2200 kadın olmak üzere toplam 4400 birey 

dâhil edilmiştir. Bireylerin eğitim durumları sorgulanmış ve ORTO-11 ölçeği uygulanmıştır. 

Cinsiyetlere göre incelendiğinde erkeklerin ORTO-11 puanlarının kadınlara göre anlamlı 

düzeyde yüksek olduğu görülmektedir (sırasıyla 27,7±4,71 ve 26,1±4,47)(p<0,05). Bireylerin 

eğitim durumlarına göre gruplandırıldığında ORTO-11 puanları arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (p<0,05). 

Literatürdeki çalışmaların büyük çoğunluğu gibi yapılan bu çalışmada da kadınların erkeklere 

göre ortorektik eğilimlerinin daha fazla olduğu görülmektedir. Konuyla ilişkili yapılacak 

çalışmalar daha net sınıflamalar yapılmasına katkı sağlayacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: BESLENME, CİNSİYET, EĞİTİM DURUMU, 

ORTOREKSİYA 
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S-35 OBEZ RATLARDA PROBİYOTİK KULLANIMININ CHEMERİN ADİPOKİNİ 

VE METABOLİK SENDROM ÜZERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK 

ARAŞTIRILMASI 

 

Sözel Bildiri / 

 

Menşure Nur ÇELİK1, Mehrtap ÜNLÜ SÖĞÜT2, 

 
1Gazi Üniversitesi SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2Ondokuz Mayıs Üniversitesi SBF 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Chemerin seviyelerini istenilen düzeylere getirmek, ağırlık kaybının sağlanması ve obezite ile 

ilişkili hastalıkların gelişme riskinin azaltılmasına katkıda bulunacağı düşüncesiyle; obez rat 

modellerinde probiyotik takviyesinin; metabolik sendrom bileşenlerinden diyabet, insülin 

direnci, lipid profili, obezite ile inflamasyon ve chemerin adipokini üzerine olan etkilerinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Wistar cinsi her biri 10 adet rattan oluşan 3 farklı deney hayvanı grubu oluşturulmuştur. Grup 

1; standart diyetle beslenen kontrol grubu, Grup 2; yüksek yağ içerikli (% 60 yağ) diyet ile 

beslenen çalışma grubu ve Grup 3; yüksek yağ içerikli diyet (% 60 yağ) ile birlikte probiyotik 

(Solgar®, Advanced Multi Billion Dophilus™) takviyesi verilen çalışma grubu olarak dizayn 

edilmiştir. Grup 1’deki ratlar çalışma boyunca (16 hafta) herhangi bir ilave yapılmaksızın 

standart yem ile beslenmişlerdir. Grup 2 ve Grup 3’te yer alan ratlar çalışma başlangıcında 8 

hafta, % 60 yağ içeren yüksek yağ içerikli diyetle beslenerek obez rat modeli oluşturulmuştur. 

8 haftadan sonra, Grup 2’de yer alan obez ratlar sadece yüksek yağ içerikli yem ile 

beslenmeye (obezitenin devamlılığı) devam edilmiştir. Grup 3’teki ratlar ise; yüksek yağ 

içerikli diyetlerine ek olarak 8 hafta boyunca oral gavaj yoluyla probiyotik takviyesi yapılarak 

beslenmiştir. Tüm ratlar çalışmanın başlangıcından itibaren her hafta tartılarak vücut 

ağırlıkları belirlenmiştir. Ratlarda ağırlık kazanımı ve Vücut Kütle İndeksi (VKİ) 

hesaplanmıştır. Biyokimyasal analizler için ELISA yöntemi kullanılmıştır. 

Sonuç olarak gruplar arasında son ağırlıklar ile ağırlık değişimleri ve VKİ değerleri açısından 

anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). Ağırlık kazanımı probiyotik takviyesi sonrasında 

Grup 3’teki ratlarda 34,12±3,70 g iken, Grup 2’deki ratlarda 53,25±8,35 g olarak 

belirlenmiştir (p<0.05). Obez ratlarda açlık plazma glukozu, insülin, HOMA-IR değerleri ile 
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total kolesterol, LDL, IL-6, IL-10, TNF-α ve CRP ve leptin seviyelerinde kontrol grubuna 

kıyasla artış saptanmıştır. Chemerin adipokin seviyeleri Grup 2’de 14,31±13,34 ng/mL; Grup 

3’te 2,67±2,42 ng/mL’dir (p<0.05). 

Obez ratlarda probiyotik takviyesinin ağırlık kazanımını azalttığı; açlık plazma glukozu, 

insülin, HOMA-IR, trigliserid ve inflamatuar belirteçler ile leptin ve chemerin adipokin 

seviyesi üzerine olumlu etki gösterdiği sonucuna varılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: CHEMERİN ADİPOKİN; METABOLİK SENDROM; 

OBEZİTE; PROBİYOTİK 
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S-36 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SEZGİSEL YEME ÖLÇEĞİ-2 İLE YEME 

TUTUM TESTİ-26 VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER ARASINDAKİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

YAĞMUR YAŞAR FIRAT1, BETÜL ÇİÇEK1 

 
1Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Bu kesitsel çalışmada üniversite öğrencilerinin Sezgisel Yeme Ölçeği-2 (SYÖ-2) puanları ile 

Yeme Tutum Testi-26 (YTT-26) puanları ve antropometrik ölçümleri arasındaki ilişkinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. 

Bu araştırma Ekim 2017-Nisan 2018 tarihleri arasında Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde 

öğrenim gören, yaş ortalaması 20.81±1.85 yıl olan 1708 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. 

Öğrencilere yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanan ankette öğrencilerin sosyo-demografik 

özellikleri, SYÖ-2, YTT-26 ve Fiziksel Aktivite Kısa Formu (IPAQ) puanları ve besin 

tüketim sıklığı ve miktarı sorgulanmıştır ve araştırmacı tarafından öğrencilerin vücut ağırlığı, 

boy uzunluğu ve bel çevresi ölçümleri alınmış ve beden kütle indeksi (BKİ) değerleri 

hesaplanmıştır. Bel çevresi ve BKİ değerleri Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) referans değerlerine 

göre sınıflandırılmıştır. Tüketim sıklıklarından öğrencilerin Sağlıklı Yeme İndeksi-2010 (SYİ-

2010) puanları hesaplanıp, diyet kaliteleri belirlenmiştir. 

Öğrencilerin %52.6’sı kadın, %47.4’ü erkektir. SYÖ-2 puanı erkeklerde (3.84±0.82) 

kadınlara (3.77±0.60) göre anlamlı bir şekilde yüksek bulunurken (p<0.05), istatistiksel olarak 

anlamlı olmasa da YTT-26 puanı kadınlarda (13.27±6.91) erkeklere (12.70±6.99) göre daha 

yüksek olarak bulunmuştur (p>0.05). Bel çevresi normal olan ve bel/boy oranı uygun olan 

öğrencilerde sezgisel yeme puanı anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Fiziksel 

aktivite düzeyi yüksek olanlarda sezgisel yeme puanı anlamlı bir şekilde daha yüksek 

bulunmuştur (p<0.001). SYİ-2010’a göre diyet kalitesi yüksek olanlarda sezgisel yeme puanı 

daha yüksektir, ancak istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05). SYÖ-2 ile YTT-26 

arasında negatif yönlü ve anlamlı bir korelasyon bulunurken, SYÖ-2 ile yürüme zamanı ve 

boy uzunluğu arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir korelasyon bulunmuştur (p<0.05). 
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Bu sonuçlar doğrultusunda, yeme bozuklukları açısından riskli grupta yer alan üniversite 

öğrencilerinin yeme davranışlarının değerlendirilip, gerekli eğitimin sağlanması gerektiği 

ortaya konmuştur. 

ANAHTAR KELİMELER: YEME BOZUKLUKLARI, SEZGİSEL YEME, SEZGİSEL 

YEME ÖLÇEĞİ-2,YEME TUTUM TESTİ-26 
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S-37 SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEK OKULU’NDA EĞİTİM GÖREN 

ÖĞRENCİLERİN BESLENME İLE İLGİLİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARIN 

BELİRLENMESİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Kamile YÜCEL1, Mehtap YÜCEL2, 

 
1KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu, Tıbbi Biyokimya, 

Konya, 2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı A.D., KONYA, 

Bu çalışma ile öğrencilerin beslenme alışkanlığı özellikleri, sağlıklı beslenme konusundaki 

bilgi tutum ve davranışları değerlendirilecektir. 

Araştırma tanımlayıcı tipte tasarlanmış bir epidemiyolojik çalışmadır. Çalışmaya KTO 

Karatay Üniversitesi’ndeki Ebelik, Hemşirelik, Odyoloji, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 

Çocuk Gelişimi, Beslenme ve Diyetetik bölümü öğrencileri katılmış ve bölümler arası bilgi 

düzeyi araştırılmıştır. Geliştirilen veri toplama formu 52 sorudan oluşmaktadır. Bu sorulardan 

16 tanesi katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini, 14 tanesi beslenme hakkındaki tutum 

ve davranışlarını ve 14 tanesi bilgi düzeyini sorgulamaktadır. Bilgi düzeyini ölçen 14 soru 

için doğru yanıtlar 1 puan; yanlış yanıtlar ve ‘fikrim yok’ yanıtları 0 puan olacak biçimde 

puan hesabı yapılmıştır. Buna göre soruların %70’ine doğru yanıt verenler (10 ve üzeri puan 

alan katılımcılar), yeterli düzeyde bilgiye sahip kabul edilmiştir. 

Araştırma kapsamında 658 (568 kız, 90 erkek) öğrenciye ulaşılmıştır. Öğrencilerin %22.8’ i 

sigara %10.5’i alkol kullandığını belirtmiştir. Bilgi düzeyi açısından; kız öğrencilerin, 

Beslenme bölümünde okuyan öğrencilerin, sigara içmeyen öğrencilerin, alkol almayan 

öğrencilerin, ailede kalp hastalığı olanların bilgi düzeyi diğer öğrencilere göre yüksek 

bulunmuştur (sırasıyla p=0.000, p=0.026, p=0.01, p=0.003, p=0.033). Sosyo-ekonomik açıdan 

aylık geliri yüksek olan öğrencilerin bilgi düzeyinin diğer öğrencilerden yüksek olduğu 

görülmüştür (p=0.01). Probiyotiklerle ilgili bilgisi olanların beslenme bilgi düzeyi anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur (p=0.000). VKİ ile bilgi düzeyi arasında fark anlamlı 

çıkmamıştır (p=0.598). Aile öyküleri incelendiğinde, öğrencilerin %48.2’sinin ailesinde 

kronik hastalık öyküsü olduğu ve %33’ünün ailesinde ise aşırı kilo problemi olduğu 

görülmüştür. Öğrencilerin %34’ünün her gün düzenli kahvaltı yaptığı, %48’inin ise atladıkları 

öğünün sabah kahvaltısı olduğu belirlenmiştir. Yine ailesiyle yaşayan öğrencilerin 
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probiyotikler hakkındaki bilgi düzeyinin diğer öğrencilere göre daha iyi olduğu ortaya 

çıkmıştır (p=0.038). 

Öğrencilerimiz; sağlıklı beslenme ile ilgili bilgilerinin tutum ve davranışa dönüştürülmesi 

konusunda eğitilmeli, sağlıklı beslenme ile ilgili dersler ve çeşitli etkinlikler ile bilgileri 

artırılmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: BESLENME, BİLGİ DÜZEYİ 
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S-38 POLİKİSTİK OVER SENDROMLU KADINLARIN AKDENİZ DİYETİ 

UYUMLARI, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ VE YAŞAM KALİTELERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Emine KURTBEYOĞLU1, Nurefşan KONYALIGİL1, Tutku ATUK1, Fatma 

ÖZDEMİR2, Neşe KAYA1, 

 
1ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, 2ERCİYES 

ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

Beslenme birçok hastalığın önlenmesinde ve iyileştirilmesinde önemli bir role sahiptir. 

Hormon dengesizliği, insülin direnci, adet düzensizliği, kısırlık, akne ve hirşutizm gibi 

semptomlarla karakterize endokrin-metabolik bir hastalık olan polikistik over sendromunda 

(PKOS) obezite ile de sıklıkla karşılaşılmaktadır. PKOS’de obezite ile artan yağ dokusu 

hastalığın seyrini karmaşık hale getirmekte ve bunun sonucunda, bireyin kilo alma eğilimi 

daha fazla artmaktadır. Kısacası PKOS’de obezite ve abdominal obezite prevalansında artış 

görülmektedir. Bu çalışmanın amacı PKOS tanısı almış hastaların Akdeniz Diyeti’ne 

uyumları ile antropometrik ölçümleri ve yaşam kaliteleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. 

Bu çalışmaya Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Polikliniğine 30.03.2019- 15.05.2019 tarihleri arasında başvuran 18 yaş üstü PKOS tanısı 

almış 54 birey dahil edilmiştir. Hastaların beslenme durumunu değerlendirmek için Akdeniz 

Diyeti Uyum Ölçeği, yaşam kalitelerini değerlendirmek amacı ile Polikistik Over Sendromu 

Yaşam Kalitesi Ölçeği (PCOS-Q) uygulanmış ve hastaların boy uzunluğu, vücut ağırlığı, bel 

çevresi ve kalça çevresi antropometrik ölçümleri yöntemine uygun şekilde ölçülmüştür. 

Bireylerin yaş ortalaması 23.85±4.44 yıl, BKİ ortalaması 26.80±6.92 kg/m² olup, %44.4’ü 

normal (18.5-24.9 kg/m²) BKİ’ye sahiptir. Akdeniz diyetine uyum göstermeyenlerin PCOS-Q 

puan ortalamaları 102.85±21.06 iken, sıkı uyum gösterenlerin 111.36±21.41’dir (p<0.05). 

Obez olan bireylerin PCOS-Q puan ortalamaları 109.65±19.16 iken, obez olmayanların ise 

78.18±13.92’dir (p<0.001). Bireylerin Akdeniz Diyeti Uyum Ölçeği puan ortalamaları 

6.70±1.84 olup, ağırlık, bel çevresi, BKİ ve PCOS-Q puanları arasında bir ilişki 

bulunamamıştır. Bireylerin PCOS-Q puanları ortalaması 100.33±22.83 olup, ağırlık, bel 
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çevresi, BKİ ve PKOS bulunma süresi ile negatif yönlü bir korelasyon tespit edilmiştir 

(p<0.05). 

Çalışma sonucunda PKOS’lu hastaların ağırlık, bel çevresi, BKİ gibi vücut bileşenlerinin 

artışı ve hastalık süresi ile yaşam kalitelerinin azaldığı belirlenmiştir. Bireylerin beslenme 

durumlarının iyileşmesi sağlanarak, yaşam kalitelerini artırmak hedeflenmelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: POLİKİSTİK OVER SENDROMU, AKDENİZ DİYETİ, 

YAŞAM KALİTESİ 
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S-39 METABOLİK SENDROMLU HASTALARDA SERUM NESFATİN-1 DÜZEYİ 

İLE BESLENME DURUMLARI VE KAN PARAMETRELERİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Tuba TEKİN1, Betül ÇİÇEK2, Nurefşan KONYALIGİL 2, İnayet GÜNTÜRK3, Cevat 

YAZICI2, Züleyha KARACA2, Meltem ÜNLÜSAVURAN2, 

 
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2Erciyes Üniversitesi, 3Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

Metabolik sendrom yüksek yoğunluklu lipoprotein düzeyindeki azalma, trigliserit 

düzeyindede artış ile birlikte hipertansiyon, insülin direnci, hiperglisemi ve viseral 

adipozitenin eşlik ettiği bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Metabolik sendrom, 2000'li 

yılların epidemisi olarak kabul edilmekte olup, görülme sıklığı vücut ağırlığı artışı ve 

ilerleyen yaş ile birlikte artmaktadır. Dünyadaki yetişkin nüfusun yaklaşık % 20-25' inde 

metabolik sendrom olduğu tahmin edilmektedir. Bu vaka-kontrol çalışması, metabolik 

sendrom tanılı hastalarda serum nesfain-1 düzeyleri ile beslenme durumu ve kan parametreleri 

arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla yapılmıştır. 

Çalışmaya Ulusal Kolesterol Eğitim Programı-Yetişkin Tedavi Paneli III kriterlerine göre 

metabolik sendrom tanısı almış 30 hasta (vaka grubu) ve metabolik sendromlu hastalara yaş, 

cinsiyet ve Beden Kütle İndeksi bakımından uyumlu 30 sağlıklı birey (kontrol grubu) dahil 

edilmiştir. Bireylerin besin tüketim durumlarını belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından 

bireylerden üç gün (iki gün hafta içi, bir gün hafta sonu ) olmak üzere 24 saatlik besin tüketim 

kaydı alınmıştır. Bireylerin vücut ağırlığı, boy uzunluğu, bel çevresi ve kalça çevresi 

ölçümleri yapılmıştır. Biyoelektriksel impedans yöntemi ile çalışmaya katılan bireylerin vücut 

bileşimi saptanmıştır. Katılımcıların açlık kan glikozu, glikozile hemoglobin, total, LDL, 

HDL kolesterol, trigliserit ve serum nesfatin-1 düzeyleri sekiz saatlik açlık sonrası kan örneği 

alınarak ölçülmüştür. 

Vaka grubunun yaş ortalaması 43.20± 8.59 yıl bulunurken, kontrol grubunun yaş ortalaması 

45.80± 6.20 yıl olarak bulunmuştur (p>0.05). Vaka grubu ağırlık ortalaması 86.08±9.02 kg, 

kontrol grubu ağırlık ortalaması 78.42±9.03 kg olarak bulunmuştur (p<0.05). Vaka grubunda 

serum nesfatin-1 düzeyi 0.245±0.272 ng/ml bulunurken, kontrol grubunda 0.528±0.987 ng/ml 

olarak bulunmuştur.(p>0.05). Vaka grubundaki hastaların serum nesfatin-1 düzeyi ile vücut 
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ağırlığı, bel ve kalça çevresi ölçümleri arasında pozitif yönlü, bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). 

Kontrol grubunda ise bireylerin vücut ağırlığı ile serum nesfatin-1 değerleri arasında pozitif 

yönlü, bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Vaka grubundaki hastaların HbA1c değeri ile serum 

nesfatin-1 düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Serum nesfatin-1 düzeyi 

ile enerji ve makro besin ögelerinin alım düzeyleri incelendiğinde, vaka grubunda posa alım 

miktarı ile serum nesfatin-1 düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur 

(p<0.05). 

Metabolik sendromlu bireylerde serum nesfatin-1 düzeyi ile antropometrik ölçümlerin ve kan 

parametrelerinin ilişkili olduğu görülmüştür. Serum nesfatin-1 düzeyi ile beslenme durumu 

arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla daha fazla klinik çalışma yapılmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: METABOLİK SENDROM, NESFATİN-1, BESLENME 
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S-40 YETİŞKİNLERDE BOYUN ÇEVRESİ İLE METABOLİK SENDROM VE 

KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİ İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Sevil Karahan YILMAZ1, Filiz YANGILAR1, Nazife YILMAZ1, Mihrican KAÇAR1, 

Fatih ÖZÇİÇEK2, 

 
1Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 2Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim 

Araştırma Hastanesi 

Boyun çevresi ölçümü obeziteyi ve metabolik sendromu belirlemede yeni bir antropometrik 

indekstir. Metabolik sendromun kardiyovasküler hastalıkların riskini arttırdığı kabul 

edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, boyun çevresi ölçümü ile metabolik sendrom ve 

kardiyovasküler risk faktörleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. 

Bu çalışmaya 18 - 65 yaş grubunda 100 birey (26 erkek, 76 kadın) katılmıştır. Vücut ağırlığı, 

boy uzunluğu, boyun çevresi, bel çevresi, kan basıncı, kan glikozu ve lipit profili ölçülmüştür. 

Metabolik sendrom Uluslararası Diabet Federasyonu kriterleri kullanılarak tanımlanmıştır. 

Metabolik sendrom 58 (% 58.0) kişide belirlenmiştir. Ortalama boyun çevresi erkeklerde 41.7 

± 3.2 cm, kadınlarda 38.1 ± 4.2 cm’dir. Metabolik sendrom, vücut kütle indeksi, bel çevresi, 

sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı ve trigliserit her iki cinsiyette boyun çevresi ile 

pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0.001). Kadınlar için, boyun çevresi için alıcının 

çalışma karakteristik eğrisi altındaki alan 0,76’dır (% 95 CI 0,65, 0,87). Erkekler için, boyun 

çevresi için alıcının çalışma karakteristik eğrisi altındaki alan 0,69’dır (% 95 CI 0,48, 0,91). 

Metabolik sendromu belirtmek için kadınlarda 35,5 cm, erkeklerde 41,5 cm boyun çevresi en 

uygun kesim noktaları olarak önerilmektedir. 

Boyun çevresi obezite, metabolik sendrom ve kardiyovasküler risk faktörlerini öngörmek için 

iyi bir antropometrik indekstir. 

ANAHTAR KELİMELER: BOYUN ÇEVRESİ, METABOLİK SENDROM, 

KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİ, OBEZİTE 
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S-41 YETİŞKİN BİREYLERDE OBEZİTE, DUYGUSAL YEME VE DEPRESYON 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Sevil Karahan YILMAZ1, Filiz YANGILAR1, Nazife YILMAZ1, Mihrican KAÇAR1, 

Fatih ÖZÇİÇEK2, 

 
1Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 2Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim 

Araştırma Hastanesi 

Duygusal yeme; obezite, depresyon, hormonal problemler ve yeme bozukluklarına da sebep 

olmakta ve ilerledikçe daha ciddi hem metabolik hem psikolojik problemler ortaya 

çıkarmaktadır. Depresif belirtiler sıklıkla obezite ile ilişkilidir ve duygusal beslenme, kilo 

alımında önemli bir rol oynayabilir. Bu çalışmanın amacı, yetişkin bireylerde depresyon 

belirtileri, duygusal yeme ve beden kütle indeksi arasındaki ilişkiyi incelemektir. 

Bu çalışmaya 18 - 65 yaş grubunda, 50 obez ve 50 obez olmayan toplam 100 birey katılmıştır. 

Vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçülerek, beden kütle indeksi hesaplanmıştır. Obezite, Dünya 

Sağlık Örgütü sınıflamasına göre; Beden Kütle İndeksi ≥30 olarak sınıflandırılmıştır. 

Katılımcılara sosyodemografik özellikleri içeren anket sorularıyla birlikte, duygusal yemeyi 

değerlendirmek için Duygusal İştah Anketi ve depresyon durumunu değerlendirmek için Beck 

Depresyon Ölçeği anket formu uygulanmıştır. Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalamaları 

45.0±14.7’dir. Beck Depresyon Ölçeğine göre; obez bireylerin % 42’si ve obez olmayan 

bireylerin % 34’ünde ‘hafif düzeyde depresyon’ saptanmıştır. Duygusal İştah Anketi’nin 

olumsuz toplam puanı ve Beden kütle indeksi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki 

saptanmıştır (p< 0.01). Duygusal İştah Anketi’nin olumlu toplam puanı ile beden kütle 

indeksi arasında ise ters yönde anlamlı ilişkiler saptanmıştır (p<0.01). Depresyon belirtiler ile 

duygusal beslenme ve beden kütle indeksi arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.01). Bu 

çalışmada, obez bireylerde depresyon prevalansı anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur ve 

duygusal yemeninde vücut kütle indeksi ile ilişkili olduğu görülmüştür. Obezitenin 

önlenmesinde duygu yönetimi dikkate alınmalıdır. Duygusal yemeden korunmak için sağlıklı, 

dengeli ve ruh halini destekleyen beslenme alışkanlıkları kazanmak önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: OBEZİTE, DUYGUSAL YEME, DEPRESYON 
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S-42 HAFİF DÜZEYDE OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU TANISI ALAN 

BİREYLERDE D VİTAMİNİ SUPLEMANTASYONUNUN VÜCUT BİLEŞİMİ VE 

BAZI ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERE ETKİSİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Feride AYYILDIZ1, Hilal YILDIRAN1, Oğuz KÖKTÜRK2, 

 
1Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2Gazi 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 

Günümüzde D vitamini yetersizliği birçok hastalık riskiyle (obezite, diyabet, kardiyovasküler 

hastalıklar, metabolik sendrom gibi) ilişkilendirilmektedir. Ayrıca vücut bileşimi ve 

antropometrik ölçümlerde istenmeyen düzeyde görülen değişiklikler de pek çok kronik 

hastalık riskini de artırmaktadır. Bu çalışma obstrüktif uyku apne sendromunda (OSAS), D 

vitamini suplemantasyonunun vücut bileşimi ve antropometrik ölçümlere etkisini 

değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. 

Hafif düzeyde OSAS tanısı konan D vitamini yetersizliği olan (<30 mg/dL) 20 erkek yetişkin 

birey araştırmaya dahil edilmiştir. Bireyler OSAS için herhangi bir tedavi almayan çalışma 

örneklemine 50.000 IU D3 suplemantasyonu 8 hafta boyunca haftada 1 olmak üzere hekim 

tarafından önerilmiştir. Suplemantasyon öncesi ve sonrası tüm bireylerin vücut bileşimleri 

(vücut yağ kütlesi, yağsız vücut kütlesi, toplam vücut suyu) ve antropometrik ölçümleri (bel 

çevresi, kalça çevresi, boyun çevresi) araştırmacı tarafından usulüne uygun olarak alınmıştır. 

Beden kütle indeksi ve bel kalça oranı hesaplanmıştır. Fiziksel aktivitenin 

değerlendirilmesinde geçen bir hafta süresince günlük aktiviteyi hafif, orta ve ağır olmak 

üzere değerlendiren Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ)) kısa formu kullanılmıştır. 

Çalışma sonunda katılımcıların D vitamini suplemantasyonu sonrası vücut bileşimleri ve bazı 

antropometrik ölçümlerinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür 

(p>0.05). Bireylerin başlangıçta bireylerin %45,0’i hafif, %40,0’ı orta ve %15,0’i ağır fiziksel 

aktivite düzeyine sahipken, çalışma sonunda hafif aktivite düzeyine sahip olanların oranının 

değişmediği (%45,0), orta fiziksel aktiviteye sahip olanların oranının azaldığı (%30,0) ve ağır 

fiziksel aktivite düzeyine sahip olanların oranının (%25) arttığı görülmektedir. Ancak fiziksel 

aktivite düzeyleri arasındaki bu farklılık istatistiksel açıdan anlamlı değildir (p=0,675). 
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Hafif düzeyde OSAS tanısı alan bireylere D vitamini suplemantasyonuyla vücut bileşimi ve 

bazı antropometrik ölçümlerin istatiksel açıdan değişmediği gözlemlenmemiştir. Sürenin 8 

hafta ile sınırlı olması veya örneklem sayısından kaynaklı olarak bu durumun olabileceği 

düşünülebilir. Daha uzun süreli ve örneklem sayısı genişletilerek yapılacak çalışmalara ihtiyaç 

vardır. 

ANAHTAR KELİMELER: OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU, D VİTAMİNİ, 

ANTROPOMETRİK ÖLÇÜM, VÜCUT BİLEŞİMİ 
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S-43 KADIN TÜKETİCİLERDE BESİN ETİKETİ OKUMA ALIŞKANLIĞI VE 

SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Fatma GÜL1, Derya DİKMEN2 

 
1Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2Hacettepe 

Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Bu kesitsel çalışma, yetişkin kadın tüketicilerin besin etiketi okuma alışkanlıkları ve sağlık 

okuryazarlığı düzeyleri arasındaki ilişkinin saptanması amacıyla yapılmıştır. 

Çalışma 19-44 yaş arası, herhangi bir kronik veya metabolik hastalığı olmayan ve besin 

alışverişini kendisi yapan kadınlar arasından rastgele 410 gönüllü seçilerek yüz yüze görüşme 

yöntemi ile yürütülmüştür. Araştırmaya katılan bütün bireylere çalışma hakkında bilgi 

verilerek onamları alınmıştır. Çalışma kapsamında bireylerin sosyo-demografik özellikleri ve 

besin etiketi okuma alışkanlıkları araştırmacı tarafından hazırlanan anket ile sorgulanmıştır. 

Ayrıca araştırmacı tarafından katılımcıların boy uzunluğu (cm) ve vücut ağırlığı (kg) 

ölçümleri alınmıştır. Sağlık okuryazarlığı düzeyi ise Weiss ve arkadaşları tarafından 

geliştirilip, Özdemir ve arkadaşları tarafından Türkçeye valide edilen "En Yeni Yaşamsal 

Bulgu Testi (Newest Vital Sign-NVS)" ile belirlenmiştir. 

Bireylerin %50,5’i 19-34 yaş aralığında, çoğunun (%44,1) gelir düzeyi 1300 lira ve altı ve 

%56,8’i evlidir. Çalışma grubunun boy uzunluğu ortalaması (±SD) 163±6 cm, ağırlık 

ortalaması (±SD) 64±12 kg ve BKİ ortalaması (±SD) 23,9±4,5 kg/m2 bulunmuştur. Bireylerin 

%60,7’si ürün satın alırken besin etiketlerini okuduğunu belirtmiştir. Etiketi en çok okunan 

besin grubu süt ve süt ürünleri iken en az okunan besin grubu gazlı içeceklerdir. Etikette en 

çok okunan bilgi son kullanma tarihidir. Bireylerin %43,2’si yeterli sağlık okuryazarlığına 

sahipken ortalama NVS puanı 3,1±1,96 bulunmuştur. Besin etiketlerini okuyan bireylerin 

NVS puanı okumayan bireylerin NVS puanından yüksek bulunmuştur fakat gruplar arasında 

anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05). NVS skorları karşılaştırıldığında 19-34 yaş 

aralığında, gelir düzeyi 2001 lira ve üstü olan bireylerin NVS skoru daha yüksek bulunmuştur 

(p<0,05). Eğitim süresi-NVS puanı arasında pozitif korelasyon saptanmıştır(p<0,05). 
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Sağlık okuryazarlığı, sağlıkla ilgili uygun kararlar verebilmek için temel bilgileri elde etme, 

işleme ve anlama becerisidir. Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında bireylerin genelde besin 

etiketlerini okuduğu fakat sağlık okuryazarlığı düzeylerinin sınırlı olduğu saptanmıştır. Bu da 

bireylerin besin etiketlerini okumasına karşın okuduğunu anlama konusunda sorun 

yaşadığının bir göstergesi olarak yorumlanmıştır. Sağlıklı beslenmenin sağlanması için 

bireylerin besin etiketi okuma alışkanlıklarının geliştirilmesinin yanı sıra, etikette 

okuduklarından ne anladıklarına dair çalışmalar oldukça önemlidir. Bu nedenle bireylerin 

okuduğunu anlaması ve sağlık ile ilgili doğru kararlar verebilmesi için bireylere hem sağlık 

okuryazarlığı hem de beslenme okuryazarlığı konusunda eğitim verilmelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: BESİN ETİKETİ, SAĞLIK OKURYAZARLIĞI, BESLENME 

BİLGİ DÜZEYİ 
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S-44 YETİŞKİN BİREYLERDE SAĞLIKLI YEME İNDEKSİ-2015 (HEI-2015) İLE 

AKDENİZ DİYETİ UYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE-İÇ 

ANADOLU BÖLGESİ ÖRNEĞİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

ÖZGE ESGİN1, NAZLI NUR ASLAN ÇİN1, AYŞE ÖZFER ÖZÇELİK1, 

 
1Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Bu çalışmanın amacı, yetişkin bireylerin sağlıklı yeme indeksi-2015 ile Akdeniz diyetine 

uyumu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. 

Bu çalışmanın örneklemini Akdeniz’e kıyısı olan Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinde (Ankara 

ve Konya illeri) yaşayan 145 kadın, 255 erkek olmak üzere toplam 400 yetişkin birey 

oluşturmaktadır. Çalışma verileri anket formu ile yüz yüze görüşerek toplanmıştır. Anket 

formunda bireylerin genel özellikleri, beslenme alışkanlıkları, Akdeniz Diyet Uyum Ölçeği, 

24 saatlik geriye dönük besin tüketim kaydı ve IPAQ kısa fiziksel aktivite formu 

bulunmaktadır. Sağlıklı Yeme İndeksi-2015 (HEI-2015) toplam puan, yeterlilik ve sınırlı 

tüketim grupları toplanarak 100 puan üzerinden hesaplanmaktadır. Akdeniz diyetine uyum 0-

14 puan arası bir ölçekle değerlendirilmiştir. Araştırma verileri SPSS Paket Programı ile 

analiz edilmiştir. 

Katılımcıların %74,5’inin günde üç ana öğün yemek yediği, %33.2’sinin kahvaltıyı, 

%45.2’sinin öğle yemeğini, %13.2’sinin akşam öğününü atladığı saptanmıştır. Yetişkinlerin 

%83.8’i hafif aktivite düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. Bireylerin Akdeniz Diyet Uyum 

Skoru ortalama 7.1±1.9 olup, %22.3’ü kötü, %67.3’ü orta ve %10.4’ü iyi diyet kalitesine 

sahiptir. Akdeniz diyetine uyum indeks skoru erkeklerde (7.4±2.1) kadınlara (6.9±1.9) göre 

anlamlı olarak daha yüksektir (p<0.05). Yetişkinlerin diyet kaliteleri incelendiğinde HEI-2015 

skoru ortalama 42.5±11.3 olup, %80.3’ünün kötü diyet kalitesine sahip olduğu saptanmıştır. 

Bireylerin cinsiyete göre HEI-2015 diyet skorları arasında anlamlı fark saptanmamıştır 

(p>0.05). HEI-2015 diyet kalitesi ile Akdeniz Diyeti Uyum İndeksi arasında anlamlı bir 

korelasyon bulunmamıştır (r=0.080; p>0.05). 

Sağlıklı beslenme ile ilgili bu iki değerlendirme yönteminin farklı sonuçlar vermesi 

Türkiye’de tek bir ölçme kriterine göre değerlendirme yapmanın güvenirlik açısından çelişkili 
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olabileceğini yansıtmaktadır. Bu çalışmanın kısıtlılığı verilerin sadece İç Anadolu bölgesinde 

yer alan illerde toplanmasıdır. Diğer bölgeleri de kapsayan geniş çaplı bir araştırmanın faydalı 

olacağı düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: SAĞLIKLI YEME İNDEKSİ, AKDENİZ DİYETİ 
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S-45 OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA YEME BAĞIMLILIĞI HAKKINDA VERİLEN 

EĞİTİMLE DAVRANIŞLARINDAKİ SAĞLIKLI DEĞİŞİMİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

SELİN SOZ1, TUBA KAYAN TAPAN1, 

 
1Demiroğlu Bilim Ünivertesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 

Bu çalışma, çocukluk çağı obezitesi ile yeme bağımlılığı arasındaki ilişkiyi değerlendirmek, 

obez çocuklarda yeme bağımlılığı sıklığını ve beslenme eğitiminin yeme bağımlılığı 

üzerindeki etkisini belirlemek için yapılmıştır 

Çalışma, 9-12 yaş arası 150 çocuk ve ergenden oluşmakta olup, Eylül 2017-Mart 2018 

tarihleri arasında Lüleburgaz Şehit Pilot Üsteğmen İbrahim Gerçek İlk ve Ortaokulu 4. ve 5. 

Sınıf öğrencileri ile Lüleburgaz Özel Doğa Koleji 5, 6, 7, 8. Sınıf öğrencileri arasında 

gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunun, antropometrik ölçümleri (boy, ağırlık, Beden Kütle 

İndeksi (BKİ)), alınmış, beslenme eğitimi verilmiş ve eğitim öncesi ve sonrası öğrencilere 

yeme bağımlılığı bulgularını saptamak için Yale Yeme Bağımlılığı Ölçeği (YYBÖ) 

uygulanmıştır. Öğrencilere, 3 haftada bir olacak şekilde, 6 defa sağlıklı beslenme eğitimleri 

verilmiştir. Eğitim konuları sırası ile ‘Beslenme, Okul Çağı Çocuklarında Beslenme, Sağlıklı 

Beslenme Tabağı, Sağlıklı Atıştırmalıklar, Meyve ve Sebzeler ve Doğru Bildiğimiz 

Yanlışlar’dır. Eğitim öncesi ve sonrasında katılımcılara YYBÖ uygulanmıştır. Ölçeğin Türkçe 

geçerlik ve güvenilirlik çalışması yapılmış ve Cronbach α değeri 0.93 olarak hesaplanmıştır. 

Verilerin analizi SPSS 23 programı ile yapılmış ve %95 güven düzeyi ile çalışılmıştır. 

Öğrencilerin yaş ortalaması 11 olup, %39,3’ü erkek %60,7'sı kızdır. Öğrencilerin %62,0’si 

özel okulda iken, %38,0’i devlet okulundadır. Tüm öğrencilerin, eğitim öncesi %62'sinde, 

eğitimi sonrasında %42’side yeme bağımlılığı tespit edilmiştir. Eğitim öncesi ve sonrası erkek 

ve kız öğrenciler arasında yeme bağımlılık puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (p>0,05). Eğitim öncesi ve sonrası BKİ ve yeme bağımlılığı arasında 

anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0,05). Eğitim öncesinde en çok sorun olan yiyecekler; 

dondurma (%42,0), çikolata ve gofret (%48,0), patates kızartma (%41,3), pizza, lahmacun ve 

döner (%42,0) iken; eğitim sonrasında ise; dondurma (%49,3), çikolata ve gofret (%52,0), 

pasta ve kek (%40,0), cips (%41,3)’dir. Öğrencilerin eğitim öncesinde ve sonrasında en çok 
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yaşadıkları sorunlar; sırasıyla bırakma isteği ve başarısız bırakma girişimleri (%78, %80), 

miktarda gözlenen artış ve etkideki azalma durumu (%48, %40,7) olduğu tespit edilmiştir. 

Özellikle obez, aşırı yemek yiyen kişilerde yeme bağımlılığı olabileceği görüşü 

savunulmaktadır. Yeme bağımlılığının daha ayrıntılı olarak değerlendirilmesi, obezitenin 

önlenmesi ve tedavisi konusunda yeni bir bakış açısı geliştirecektir. 

ANAHTAR KELİMELER: YEME BAĞIMLILIĞI, OBEZİTE, ÇOCUK BESLENMESİ, 

BESLENME EĞİTİMİ, OKUL ÇAĞI ÇOCUĞU BESLENMESİ 
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S-46 TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ OBEZİTE BİRİMİNE BAŞVURAN 

KADINLARDA ANEMİ VE OBEZİTE İLİŞKİSİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

SEYİT RAMAZAN KARADOĞAN1, EREN CANBOLAT2, FUNDA PINAR 

ÇAKIROĞLU3, 

 
1SANDIKLI İLÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ, 2ONDOKUZ MAYIS 

ÜNİVERSİTESİ, 3ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

Obezite ve anemi birbirinden bağımsız olarak dünya nüfusunun önemli bir bölümünü 

etkileyen sağlık sorunlarıdır. World Health Organization (WHO) (2008), verilerine göre 

dünya nüfusunun %48,8’inde Türkiye’nin ise %25’inde anemi görülmektedir. Obezitede 

Türkiye %32,1’lik oran ile Avrupa’da birinci; dünyada yirmi yedinci ülke konumundadır 

(WHO, 2018). Obez bireylerde plazma hacminin artması, enerjisi yüksek, besin ögeleri 

yönünden yetersiz besinlerin tüketilmesi, artmış adipoziteye yanıt olarak gelişen kronik 

inflamasyon anemiye neden olabilmektedir. Ancak literatürde bu konuda çelişkili bulgular 

mevcuttur. Bu çalışma her iki sağlık sorunu arasındaki ilişkinin incelenmesi ve literatüre 

güncel bilgiler sağlanması amacıyla yapılmıştır. 

Çalışmaya Zonguldak Merkez İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Obezite Birimine başvuran 19-65 

yaş aralığında, hematolojik ve renal sağlık problemleri bulunmayan 100 kadın katılmıştır. 

Katılımcılara anket formu uygulanmış çeşitli antropometrik ölçümleri alınmış ve Tanita SC 

330 cihazıyla vücut kompozisyonları analizi yapılmıştır. Demir eksikliği anemisi tanısının 

konulmasında; serum ferritin düzeyinin 15 ng/ml ve altında, hemoglobin düzeyinin 12 

g/dl’nin altında olması kullanılmıştır. Çalışma için 15/37 sayılı Ankara Üniversitesi Etik 

Kurul izni alınmıştır. 

Çalışmaya katılan kadınların %30,0’u şişman, %56,0’sı obez olup; %32,0’sinde demir 

eksikliği anemisi (DEA) saptanmıştır. DEA olan bireylerin hemoglobin (hb), hematokrit 

(HCT), ortalama eritrosit hacmi (MCV), ortalama korpusküler hemoglobin (MCH) ortalama 

korpusküler hemoglobin konsantrasyonu (MCHC) ve ferritin düzeyleri anlamlı derecede 

düşük bulunmuştur (p<0,05). DEA tanısı alan ve almayan bireylerin yaşları arasında bir fark 

bulunmamakla birlikte beden kütle indeksi (BKİ), vücut yağ ve sıvı yüzdeleri, kas kütleleri, 

bel çevreleri ve bel boy oranları arasında da anlamlı bir farklılık yoktur (p<0,05). Son olarak 
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BKİ ve bel çevresi gruplandırmalarına göre anemi sıklığı incelendiğinde BKİ>30 kg/m2 ve 

bel çevresi <80 cm olan bireylerde anemi sıklığının daha yüksek görüldüğü ancak istatistiksel 

olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). 

Obezite ve anemi arasındaki ilişki ile ilgili ilk çalışmalar 1960’lı yıllara dayanmakta ancak bu 

konuda çelişkili sonuçlar görülmektedir. Bu çalışmada obezite ile demir eksikliği anemisi 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Benzer sonuçların elde edildiği çalışmalarda şişman 

bireylerin besin tüketimlerinin fazla olması ile demir yönünden yeterli beslenmenin sağlanmış 

olabileceği belirtilmiştir. Bu konuda detaylı, deneysel ve güncel çalışmalara ihtiyaç 

bulunmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: OBEZİTE, ANEMİ, DEMİR EKSİKLİĞİ 
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S-47 LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EV DIŞINDA ANA ÖĞÜN 

TÜKETİMLERİNE VE BAZI ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNE GÖRE 

AKDENİZ DİYET UYUMLARI 

Sözel Bildiri / 

Aylin BAYINDIR GÜMÜŞ1, Hülya YARDIMCI1 

1Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Lise ve üniversite öğrencilerinin ev dışı beslenme durumları ve antropometrik ölçümleri ile 

Akdeniz diyetine uyumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Çalışma kesitsel nitelikte olup 3 ay içinde en fazla lise ve üniversite öğrencilerine ulaşmak 

planlanmıştır. Araştırmaya Beslenme ve Diyetetik bölümü öğrencisi olmayan, iletişim 

kurabilen, akıl ve ruh sağlığı yerinde olan ve gönüllü öğrenciler çalışmaya dahil edilmiştir. 

Katılımcıların sosyodemografik özellikleri, ev dışında beslenme ile ilgili bilgileri ve Akdeniz 

diyetine uyum ölçeğini (KIDMED) içeren anket formu araştırmacılar tarafından “yüz yüze 

görüşme tekniği” ile yapılmıştır. Antropometrik ölçümlerden vücut ağırlığı, boy uzunluğu, bel 

çevresi, boyun çevresi ve üst orta kol çevresi tekniğine uygun bir biçimde alınmıştır. Verilerin 

analizi IBM SPSS Statistics15.0 paket programında yapılmış, güvenirlik katsayısı olarak 

p<0.05 değeri kabul edilmiştir. 

Çalışmaya 125 erkek, 651 kız öğrenci olmak üzere toplam 776 öğrenci katılmıştır. Yaş 

ortalamaları 19,1±2,8 yıl olup çoğunluğu üniversite öğrencisidir (%60,2). Öğrenciler ev 

dışında her gün olacak şekilde en çok öğle ana öğününü yapmıştır (%42,8). Akdeniz diyetine 

uyum ölçeği olan KIDMED ölçeğinden ortalama aldıkları puan 4,1±2,4’dür. Bu puan 

ortalama diyet kalitesine denk gelmektedir. Bazı sosyodemografik özelliklere göre, median 

KIDMED puanları kıyaslandığında; yaş, öğrenim grupları ve düzenli egzersiz yapma 

durumuna göre bu değerlerin farklılaştığı saptanmıştır (p<0.05). Bireylerin ev dışında ana 

öğün tüketim sıklıklarına göre KIDMED median değerleri incelendiğinde, ev dışında hiç 

tüketmeyenlerin daha yüksek puan aldıkları saptanmıştır (p<0.05). Hem adölesan çağdaki, 

hem de genç yetişkin öğrencilerin antropometrik ölçüm değerleri ile KIDMED puanları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05). Benzer şekilde 

KIDMED puanı ile beden kütle indeksi arasındaki linear regresyon analizi sonucunda da 

anlamlı sonuç bulunmamıştır. Ayrıca yaşa ve cinsiyete göre düzeltme yapıldığında bu 

sonuçların değişmediği saptanmıştır (p>0.05). 
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Ev dışı yeme alışkanlıkları obezite başta olmak üzere birçok kronik hastalığı beraberinde 

getirebilmektedir. Akdeniz diyeti ise bu kronik hastalıkların önlenmesinde önemli ve faydalı 

bir beslenme şeklidir. Çalışma sonucunda antropometrik ölçümler ile Akdeniz diyetine uyum 

ölçeği arasında ilişki bulunmamasına rağmen ev dışında hiç ana öğün tüketmeyenlerde 

uyumun daha yüksek olması, ev dışı beslenmenin bir risk faktörü olabileceğini 

düşündürmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: EV DIŞI BESLENME, AKDENİZ DİYETİ, LİSE VE 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, ADÖLESANLAR, GENÇ YETİŞKİNLER 
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S-48 UYKU KALİTESİ İLE TİP 2 DİYABET RİSKİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Esra TUNÇER1, Alev KESER1, İmge GÜN1, Elif KOÇYİĞİT1, Melek YILMAZ1, 

 
1Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Dünya genelinde prevalansı artış gösteren tip 2 diyabet (T2DM), en önemli morbidite ve 

mortalite nedenlerinden biridir. Gelişiminde genetik ve çevresel faktörlerin rol aldığı 

T2DM’nin kısa veya uzun uyku süresiyle, kötü uyku kalitesiyle de ilişkili olduğu 

belirtilmektedir. Bu kesitsel araştırmada, yetişkin bireylerde T2DM gelişme riskini belirlemek 

ve uyku kalitesi ile T2DM riski arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amaçlanmıştır. 

Araştırmaya, Ankara ilinde yaşayan 19-63 yaş arası 229 gönüllü birey katılmıştır. Araştırma 

verileri; bireylerin sosyo-demografik özelliklerini, “Fin Diyabet Risk Anketi”ni (FINDRISK) 

ve “Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi (PUKİ)”ni içeren anket formu ile toplanmıştır. Fin 

Diyabet Risk Anketi’nden alınan puana göre bireyler; <7 düşük, 7-11 hafif, 12-14 orta, 15-20 

yüksek, >20 çok yüksek diyabet riskine sahip olarak sınıflandırılmıştır. Pittsburgh Uyku 

Kalite İndeksi’nden elde edilen toplam puana göre <5 puan iyi uyku kalitesi, ≥5 puan kötü 

uyku kalitesi olarak kabul edilmiştir. 

Katılımcıların yaş ortalaması 31.12±11.98 yıldır. Çoğunluğu bekâr (%59.4), lise mezunu 

(%49.8) ve öğrencidir (%44.5). Erkek bireylerin ortalama beden kütle indeksi (BKİ) 

(24.52±3.68 kg/m2) ile kadın bireyler (23.78±4.64 kg/m2) arasında anlamlı farklılık 

bulunmamıştır (p>0.05). Diyabet gelişme riski açısından hem erkekler (7.43±5.60) hem 

kadınlar (7.60±5.03) hafif risk grubunda yer almıştır (p>0.05). FINDRISK ile BKİ 

(r=0.597;p=0.000) ve bel çevresi (r=0.592;p=0.000) arasında pozitif yönlü, güçlü, anlamlı 

korelasyon saptanmıştır. FINDRISK ile boyun çevresi (r=0.422;p=0.000) ve bel/kalça oranı 

(r=0.428;p=0.000) arasında pozitif yönlü, orta derece, anlamlı korelasyon bulunmuştur. Kadın 

bireylerin ortalama uyku süresi (7.58±1.35 saat) erkek bireylere (6.88±1.27 saat) kıyasla daha 

fazladır (p=0.001). Uyku süresi ile FINDRISK arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır 

(r=0.047;p>0.05). Erkek bireylerin PUKİ puan ortalaması 4.67±2.56; kadınların ise 

4.76±2.91’dir ve iyi uyku kalitesi grubunda yer almaktadırlar (p>0.05). FINDRISK ve PUKİ 

arasında pozitif yönde, zayıf, anlamlı korelasyon saptanmıştır (r=0.160; p=0.015). 
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Kötü uyku kalitesi T2DM risk faktörleri arasında yer alabilir. Yaşam tarzı değişiklikleri ile 

önlenebilir bir hastalık olduğu için T2DM ile ilişkili risk faktörlerinin ve T2DM riski altında 

olan bireylerin belirlenmesi hastalıkla mücadele açısından oldukça önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: TİP 2 DİYABET, UYKU, UYKU KALİTESİ 
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S-49 ÇOCUKLARDA DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI VE OBEZİTE ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Emine KURTBEYOĞLU1, Neşe KAYA1 

 
1Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Günümüzde çocukların günlük yaşantısının bir parçası haline gelen dijital oyunların, oynanış 

şekli ve oyun başında geçen süre düşünüldüğünde, sedanter yaşama ve sağlıksız beslenme 

tercihlerine neden olmakta ve obezite riskini etkilemektedir. Bu çalışma; çocuklarda dijital 

oyun bağımlılığı ve obezite arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacı ile Kayseri ili 

merkezinde bulunan üç farklı devlet ortaokulunda eğitim gören yaşları 12-14 olan 795 

adölesan birey üzerinde yürütülmüştür. 

Bireylere “Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği”, “Çocuk Fiziksel Aktivite Anketi” besin tüketim 

sıklığı kaydı uygulanmış ve antropometrik ölçümleri alınmıştır. 

Bireylerin %48.2’si erkek, %51.8’i kız, yaş ortalamaları 12.8±0.6 yıldır. Erkeklerin vücut 

ağırlığı, boy uzunluğu, beden kütle indeksleri (BKİ), bel çevresi uzunluklarının, dijital oyun 

puanları ve fiziksel aktivite puanlarının ortanca değerlerinin kızlara göre daha yüksek olduğu 

saptanmıştır (p<0.05). Bireylerin dijital oyun bağımlığı ölçek puanları ile vücut ağırlıkları, 

BKİ ve bel çevresi uzunlukları arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişki bulunamamıştır 

(p>0.05). Dijital oyun bağımlılığı derecesine göre değerlendirildiğinde erkeklerin dijital oyun 

bağımlılığının daha fazla olduğu (erkek: %8.4 bağımlı grup, kız: %2.4 bağımlı grup) 

saptanmıştır (p<0.05). Oyun oynama sırasında atıştırma yapan grubun dijital oyun bağımlılığı 

ölçek puanı (49.0) ve bağımlılık derecesinin, atıştırma yapmayan (36.0) ve bazen yapan (39.0) 

bireylere göre daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.001). Dijital oyun bağımlılığı ölçek 

puanlarına göre vücut ağırlığı normal olan bireylerin %3.4’ünün bağımlı grupta olduğu, hafif 

şişman ve obez olan bireylerin ise %7.7’sinin bağımlı grupta olduğu bulunmuştur (p=0.006). 

Dijital oyun bağımlılığı ile antropometrik ölçümler arasında pozitif, fiziksel aktivite düzeyi ile 

negatif yönlü korelasyon olduğu görülmüştür (p>0.05). 

Bağımlılığın artmasının ve devam etmesinin uzun zamanda fiziksel aktivitenin azalmasına ve 

beslenme alışkanlığının değişmesine yol açabileceği düşünülmektedir. Çocuk ve adölesanlara 
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medya araçları kullanımı dışında yapılabilecek fiziksel aktiviteyi arttıracak farklı etkinlikler 

önerilmelidir. Dijital oyunların kullanımının azaltılması, ebeveynlerin bu konularda 

bilgilendirilmesi obezitenin azaltılması, çocuk ve adölesanlarda sağlığın devamı için 

koruyucu bir önlem olacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: OBEZİTE, DİJİTAL OYUNLAR, BESLENME, SEDANTER 

YAŞAM, OYUN BAĞIMLILIĞI 
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S-50 MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA OBEZİTE KLİNİK SEYRİ ETKİLER 

Mİ? 

 

Sözel Bildiri / 

 

Zeynep UZDİL1, Seda KAYA2, Pınar SÖKÜLMEZ KAYA1, Murat TERZİ3 

 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 

Bölümü, 2Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 

Bölümü, 3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, 

Multipl skleroz (MS) hastalarında obezite varlığının klinik seyir üzerine etkisini araştırmak 

amaçlanmıştır. 

Bu çalışmaya, Şubat-Nisan 2019 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık 

Araştırma ve Uygulama Merkezi Nöroloji Polikliniği’ne başvuran, McDonald kriterlerine 

göre MS tanısı almış hastalar dâhil edilmiştir. Çalışmada 18-62 yaş arası; 38 erkek (%29.5), 

91 kadın (%70.5) toplam 129 gönüllü relapsing-remitting MS (RRMS) hastasına ulaşılmıştır. 

Hastalardaki obezite varlığı boy uzunluğu, vücut ağırlığı, bel çevresi (BÇ) ve kalça çevresini 

(KÇ) içeren antropometrik ölçümler ve beden kütle indeksi (BKİ) hesaplaması ile 

belirlenmiştir. Klinik seyir, Genişletilmiş Özürlülük Durum Ölçeği (Expanded Disability 

Status Scale-EDSS) ve rutinde bakılan kan lipit parametreleri ile değerlendirilmiştir. Kan lipit 

parametreleri ve EDSS skoru hasta bilgi sisteminden elde edilmiştir. Verilerin istatistiksel 

analizi SPSS 21.0 istatistik paket programı ile yapılmış, p<0.05 anlamlı kabul edilmiştir. 

Obezite ve klinik seyir ile ilişkili veriler Pearson korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. 

Hastaların EDSS skorları 0-6 puan arasında olup ortalama 6.9+5.9 yıldır MS ile takiplidir. 

Beden kütle indeksi değerlendirmesine göre hastaların %48.8’i normal, %29.5’i hafif şişman, 

%21.7’si obez grubundadır. Kilolu ve obez olan hastaların LDL-K ve total kolesterol (TK) 

düzeyleri, obez olan hastaların aynı zamanda trigliserid (TG) düzeyi de yüksektir (p<0.05). 

Tüm hastalarda HDL-K düzeyleri vücut ağırlığından etkilenmemiştir (p>0.05). Bel 

çevresindeki artış EDSS skorunda artış ile ilişkili bulunmuştur (r=0.174; p<0.05). Obeziteyi 

belirleyen BÇ, KÇ ve BKİ değerlerinin hastalık süresi ile ilişkili olmadığı saptanmıştır. 

Hastaların BÇ, KÇ ve BKİ değeri arttıkça; TK, TG ve LDL-K içeren kan lipit düzeylerinde 

artma (p<0.05), aynı zamanda yalnızca BÇ ve BKİ değerleri arttıkça HDL-K düzeyinde 

azalma saptanmıştır (p<0.05). Ayrıca hastalık süresi ve EDSS skoru arttıkça kan 
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parametrelerinden TK ve LDL-K düzeylerinde artış saptanmıştır (Hastalık süresi için sırası ile 

r=0.262 ve r=0.271; EDSS için sırası ile r=0.204 ve r=0.223; p<0.05). 

Multipl skleroz hastalarında obezite varlığı; özürlülük durumu, metabolik sendrom ve 

kardiyovasküler hastalıkların önemli göstergesi olan TG, LDL-K, TK değerlerinde artış için 

risk oluşturmaktadır. Hastaların beslenme ve obezite durumunun değerlendirilmesi, hastalığa 

bağlı gelişebilecek kronik hastalık riskinin önlenmesi ve/veya en aza indirilmesi açısından 

üzerinde durulmalı ve dikkatli takip edilmelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: MULTİPL SKLEROZ, OBEZİTE, EDSS 
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S-51 TİP 1 DİYABETLİ ÇOCUK VE ADÖLESANLARDA HİPOGLİSEMİ 

KORKUSU VE BESLENME İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Neşe KAYA1, Hilal TOKLU1 

 
1Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Hipoglisemi, tip 1 diyabetlilerde sık rastlanan ve en çok korkulan akut komplikasyonlardan 

biri olup, bireylerin beslenme ve egzersiz ile ilgili tutumlarını etkileyebilmektedir. Bu 

araştırma, tip1 diyabetli çocuk ve adölesanlarda hipoglisemi korkusu ve beslenme ile ilişkili 

faktörlerin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 

Araştırmaya Erciyes Üniversitesi Çocuk Hastanesinde takipli 6-18 yaş arasındaki 116 tip 1 

diyabetli dahil edilmiştir. Bireylere sosyodemografik özellikler, antropometrik veriler, 

beslenme alışkanlıkları, egzersiz, ve hipoglisemiden korunmak için egzersiz öncesi tutumları 

ile ilgili soruları içeren anket uygulanmış ve besin tüketim kaydı alınmıştır. Çocuk ve 

adölesanların hipoglisemi ile ilgili korkuları, davranış ve endişe alt boyutu olarak iki alt 

boyuttan oluşan, Türkçe geçerlik güvenilirliği yapılmış, Virjinya Üniversitesi Çocuk/Ergen 

Düşük Kan Şekeri Ölçeği (0-100 puan) ile değerlendirilmiştir. Ölçeğin kesim noktası 

bulunmayıp, toplam puanının artması, hipoglisemi korkusunun arttığını göstermektedir. 

Bireylerin yaş ortalaması 11.2±2.94 yıl olup, %48.3’ü erkek ve %51.3’ü kızdır. HbA1c 

düzeyi ≥%7 olanların oranı %86.2 iken, son 1 aydaki hipoglisemi atak sayısı 1.62±3.82’dir. 

Beslenme alışkanlıkları incelendiğinde, %75’inin ara öğün tükettiği, %19’unun karbonhidrat 

sayımı uyguladığı ve bireysel diyete uyum puanlamalarının 2.97±1.39(0-5) olduğu 

görülmüştür. Düşük kan şekeri ölçek puanının, cinsiyet ve yaş grupları (6-12 ve 13-18) 

arasında değişkenlik göstermediği; HbA1c düzeyi <%7 olanların endişe alt boyut puanının 

[14.0(11.25-18.75)], ≥%7 olanlara [11.0(8.0-17.0)] göre yüksek olduğu 

görülmektedir(p<0.05). Bireylerin %53.4’ünün düzenli egzersiz yaptığı ve düzenli egzersiz 

yapanların ölçek puanının [33.0(27.0-39.2)], yapmayanlara [29.0(22.0-36.0)] göre yüksek; 

HbA1c ortalamalarının (8.79±1.56) yapmayanlara (9.42±1.85) göre düşük olduğu 

belirlenmiştir (p<0.05). Hipoglisemiden korunmak için egzersiz öncesi tutumları 
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incelendiğinde, ‘egzersiz öncesi kan glukozumu güvenli aralıkta tutarım’ ve ‘egzersiz öncesi 

kan glukoz düzeyinden bağımsız olarak bolus insülin dozunu azaltırım’ diyenlerin davranış al 

boyut puanlarının (p<0.001) daha yüksek olduğu; ‘egzersiz sırasında kan glukoz takibi 

yaparım’ diyenlerin ise endişe alt boyut puanlarının daha yüksek olduğu 

bulunmuştur(p<0.001). Bireylerin sükroz alımları ile hipoglisemi korkuları arasında bir ilişki 

bulunmamıştır(r:0.105,p>0.05). Son 1 aydaki hipoglisemi atak sayısı arttıkça hipoglisemi 

korkularının arttığı saptanmıştır (r:0.251, p<0.001). 

Tip 1 diyabetli çocuk ve adölesanlarda hipoglisemi korkusunun değerlendirilmesinin, 

bireylerin beslenme ve egzersiz ile ilgili davranışlarının doğru şekillenmesine ve optimal 

glisemik kontrol hedefine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: HİPOGLİSEMİ, TİP 1 DİYABET, BESLENME 
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S-52 KADIN ÜNİVERSİTE SPORCULARINDA KADIN SPORCU TRİADINA 

YÖNELİK RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

EREN CANBOLAT1, FUNDA PINAR ÇAKIROĞLU2 

 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik 

Bölümü 2Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Kadınların spor yaşamına girmesiyle birlikte kadın sporcularda yetersiz enerji alımı, 

menstrual bozukluklar ve osteoporoza bağlı kırıkların görülme sıklığı artmış ve bu klinik 

tablo dikkat çekici hale gelmiştir. Kadın Sporcu Triadı olarak tanımlanan bu durum; yeme 

bozukluğu olsun ya da olmasın yetersiz enerji alımı, menstrual disfonksiyon ve düşük kemik 

mineral yoğunluğu bileşenlerinden oluşmaktadır. Türkiye genelinde kadın sporcu sağlığı ve 

kadın sporcu triadı üzerine yapılmış çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Bu nedenle bu 

çalışma kadın sporcularda kadın sporcu triadına yönelik risk faktörlerinin incelenmesi 

amacıyla yapılmıştır. 

Çalışma Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinde 

öğrenim görmekte olan 18-30 yaş aralığındaki gönüllü 77 kadın sporcu ile yapılmıştır. 

Çalışma kapsamında sporculara anket formu, 24 saati hatırlatma yöntemiyle bireysel besin 

tüketim formu ve yeme tutum testi-40 formu uygulanmıştır. Çalışma için 20/341 sayılı 

Ankara Üniversitesi Etik Kurulu izni alınmıştır. 

Kadın sporcu triadı bileşenlerinden menstrual disfonksiyona yönelik sonuçlar incelendiğinde 

kadın sporcuların %27,3’ü menstrual döngülerinin düzenli olmadığını belirtmişlerdir. Enerji 

alım düzeylerine bakıldığında sporcuların günlük ortalama 39,5±16,0 kcal/kg enerji aldığı 

bulunmuş; %36,4’ünün önerilen minumum gereksinimden düşük miktarda enerji aldığı 

belirlenmiştir. Ayrıca sporcuların %16,9’unda yeme bozukluğu saptanmıştır. Düşük kemik 

mineral yoğunluğu ile ilişkili olan besinsel risk faktörlerinin alım düzeyleri incelendiğinde 

sporcuların %84,4’ünün kalsiyum, %74,0’ünün magnezyum, %44,2’sinin fosfor ve 

tamamının D vitaminini önerilen minumum düzeyden düşük miktarda aldıkları tespit 

edilmiştir. Kalsiyum alımı yetersiz olan sporcularda yüksek protein alımının kalsiyum 

dengesini bozacağı düşünülmektedir. Sporcuların %24,7’sinde önerilen üst sınırdan yüksek 

protein alımı saptanmıştır. 
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Kadınların birçoğu zayıf ve ince görünüşe sahip olabilmenin yollarını aramaktadır. Bu durum 

ise yetersiz enerji alımı, düşük vücut ağırlığı ve yağ dokusu, yeme bozuklukları, menstrual 

disfonksiyon, kemik mineral yoğunluğunda azalma ve osteoporoz ile sonuçlanmaktadır. Bu 

çalışmada sporcuların %36,4’ünün yetersiz enerji aldığı, %16,9’unda yeme bozuklukları 

görüldüğü ve %27,3’ünde menstrual düzensizliklerin yaşandığı saptanmıştır. Sporcularda 

düşük kemik mineral yoğunluğuna neden olabilecek risk faktörlerinden aşırı protein, yetersiz 

kalsiyum, magnezyum ve fosfor alımı tespit edilmiştir. Tüm bunlar göz önünde 

bulundurulduğunda sporcuların kadın sporcu triadı açısından yüksek risk taşıdıkları ifade 

edilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: SPORCU BESLENMESİ, KADIN SPORCU TRİADI, KADIN 

SPORCULAR, SAĞLIK 
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S-53 VÜCUT ADİPOZİTE İNDEKSİ İLE OBEZİTE RİSKİNİN SAPTANMASINDA 

KULLANILAN DİĞER YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Sözel Bildiri / 

Hilal ÇALIŞKAN1, Can Selim YILMAZ1, Esen YEŞİL1, Beril KÖSE1, Merve 

ÖZDEMİR1, 

1Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Bu çalışmanın amacı, vücut adipozite indeksi ile obezite riskinin saptanmasında kullanılan 

diğer yöntemlerin karşılaştırılmasıdır. 

Bu çalışmaya 19-64 yaş arası 215 yetişkin birey dahil edilmiştir. Katılımcılara ait tanımlayıcı 

sosyodemografik bilgilerin ve antropometrik ölçümlerin (bel çevresi, kalça çevresi, 

subscapular, suprailiak, triceps, biceps) olduğu bir bilgi formu oluşturulmuştur. Toplanan 

verilerden bel çevresi, boyun çevresi, kalça çevresi mezura ile deri kıvrım kalınlığı kaliper 

yardımıyla ölçülmüştür. Bel/Kalça oranı, bel/boy oranı, beden kütle indeksi (BKİ) 

hesaplanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği BKİ kesim değerlerine göre bireyler 

değerlendirilmiştir. Dört deri kıvrım kalınlığı değeri toplanmış ve Durnin ve Womersley 

tarafından cinsiyet ve yaş gruplarına özgü hazırlanan tablodan vücut yağı yüzdesine 

ulaşılmıştır. Ayrıntılı vücut kompozisyon analizi Biyoelektrik İmpedans Analizi (BİA) ile 

yapılmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin vücut adipozite indeksi (VAİ) değerleri 

hesaplanmıştır. VAİ, Bergman ve arkadaşları tarafından belirlenen formüle ( VAI= (Kalça 

çevresi/boy uzunluğu1.5)-18) göre hesaplanır. Bu çalışma Başkent Üniversitesi Tıp ve Sağlık 

Bilimleri Araştırma Kurulu ve Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır (Proje no: KA18/51). 

İstatistiksel analiz SPSS programı kullanılarak yapılmıştır. 

Araştırmaya 215 (87 kadın, 128 erkek) birey katılmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin yaş 

ortalaması 36.7±13.14 yıldır. Kadınların BKİ ortalaması 25.4±5.72 kg/m2; erkeklerin ise 

26.9±4.04 kg/m2’dir (p<0.05). Katılımcıların deri kıvrım kalınlıkları kullanılarak hesaplanan 

ortalama yağ oranı %27.2±8.04; BİA ile elden edilen yağ oranı %26.6±7.40’tır. VAİ değerine 

göre ise katılımcıların ortalama yağ oranı %31.0±8.53 olarak bulunmuştur. VAİ ile 

hesaplanan yağ oranı ile deri kıvrım kalınlığı ve BİA ile saptanan yağ oranı arasında pozitif 

yönde ve istatistiksel açıdan önemli bir ilişki saptanmıştır (p<0.05). Elde edilen yağ 

yüzdelerinin birbiri ile olan uyumu Bland-Altman grafikleri ile değerlendirilmiştir. 
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Bu çalışma Bland-Altman analizleri, vücut yağ yüzdesi tahminleri için, BİA ve deri kıvrım 

kalınlığı ölçümlerinin mükemmel bir uyum içinde olduğunu (p = 0.131), ancak BAİ'nin BİA 

ve deri kıvrım kalınlığı ile uyumlu olmadığını göstermiştir. VAİ ve diğer yöntemler arasında 

pozitif korelasyon vardır. VAİ, daha karmaşık tekniklerin veya daha pahalı yöntemlerin 

yokluğunda, vücut yağının alternatif bir göstergesi olabilir. VAİ, vücut ağırlığının 

değerlendirilmesini gerektirmeden vücuttaki yağ dokusu yüzdesini hesaplar ve kolayca 

uygulanabilir bir indeks sunar. 

ANAHTAR KELİMELER: VÜCUT ADİPOZİTE İNDEKSİ, OBEZİTE, 

ANTROPOMETRİK ÖLÇÜM, DERİ KIVRIM KALINLIĞI, ÇEVRE ÖLÇÜMÜ 
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S-54 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DUYGUSAL AÇLIK İLE VÜCUT 

AĞIRLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Can Selim YILMAZ1, Hilal ÇALIŞKAN1, Beril KÖSE1, Esen YEŞİL1, Merve 

ÖZDEMİR1, 

 
1BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE 

DİYETETİK BÖLÜMÜ 

Üniversite öğrencilerinin pozitif veya negatif duygu durumları ile yeme alışkanlıkları 

arasındaki ilişki ve bu ilişkinin vücut ağırlığına etkisinin araştırılması. 

Çalışmanın örneklem grubunu 2017-2018 eğitim yılı boyunca Başkent Üniversitesi ve 

Gaziantep Üniversitesi bünyesindeki farklı lisans programlarına kayıtlı 18-35 yaş arası 204 

sağlıklı üniversite öğrencisi birey oluşturmuştur. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri 

ve beslenme alışkanlıkları belirlemek amacıyla açık uçlu ve çoktan seçmeli sorulardan oluşan 

anket formu araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır. Ayrıca bu 

anket formu ile duygu durumu ve yeme alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla 

orijinali Eating Attitudes Test-40 (EAT-40) olan, Savaşır ve Erol tarafından Türkçeleştirilip 

geçerlik güvenirliği yapılan Yeme Tutum Testi, orijinali Dutch Eating Behavior 

Questionnaire (DEBQ) olan, Bozan ve arkadaşları tarafından Türkçeleştirilip geçerlik 

güvenirliği yapılan Hollanda Yeme Davranışı Anketi ve orijinali Emotional Appetite 

Questionnaire (EMAQ) olan, Demirel ve arkadaşları tarafından Türkçeleştirilip geçerlik 

güvenirliği yapılan Duygusal İştah Anketi uygulanmıştır. Elde edilen bilgilerin istatistiksel 

analizi SPSS 17.0 paket programı ile yapılmıştır. 

Olumlu ya da olumsuz duyular karşısında besin alımı bakımından cinsiyet farklılıklarının 

olmadığı saptanmıştır. Bireylerin Beden Kütle İndeksi (BKİ) ile EMAQ negatif skoru 

(EMAQ-N) arasında ilişki anlamlı şekilde pozitif bulunurken (r=,438; p=< 0.001 ); EMAQ 

pozitif skoru (EMAQ-P) ile anlamlı şekilde negatif bulunmuştur (r= -,388; p=<0.001). Ayrıca 

BKİ ile DEBQ kısıtlayıcı yeme alt grubu (DEBQ-R) arasındaki ilişki pozitif olarak saptanmış 

ancak önemli bulunmamıştır (r=,139; p=,047). Ölçek/anketler arasındaki ilişki incelendiğinde; 

EMAQ-P ile DEBQ dışsal yeme(DEBQ-X) arasındaki ilişki (r= ,302; p=<0.001) ile birlikte 

EMAQ-N ve DEBQ toplam(DEBQ-T) ile DEBQ duygusal yeme (DEBQ-E) arasındaki ilişki 
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(r= ,335; p= <0.001, r= ,375; p= <0.001) anlamlı şekilde pozitif bulunmuştur. Katılımcıların 

BKİ’lerine göre yapılan gruplara göre puanlar incelendiğinde(Grup 1: <25 kg/m2 BKİ, Grup 

2: ≥25 kg/m2 BKİ) EMAQ-P ve EMAQ-N için gruplar arası anlamlı derecede fark 

saptanırken (p< 0.01); EAT ve tüm DEBQ skorları için puan farkı anlamlı bulunmamıştır 

(p>0.05). 

Bu araştırma sonuçları literatürdeki benzer çalışmaları destekler nitelikte olup duyguların 

yeme davranışını etkilediğini vurgulamaktadır. Duygu durumunun (olumlu veya olumsuz) 

besin alımı ve ek olarak vücut ağırlığı üzerinde etkili olabileceğini göstermektedir. Bu 

nedenle duygusal yeme, yeme bozuklukları ile birlikte obezite için bir risk faktörü olarak 

gösterilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: DUYGUSAL AÇLIK, YEME BOZUKLUKLARI, YEME 

ALIŞKANLIKLARI 
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S-55 YETİŞKİN BİREYLERİN HEDONİK AÇLIK DURUMLARI İLE AŞIRI BESİN 

İSTEĞİ, DÜRTÜSELLİK VE BENLİK SAYGISI DURUMLARININ İLİŞKİSİNİN 

İNCELENMESİ 

Sözel Bildiri / 

CEREN ŞARAHMAN1, MEHTAP AKÇİL OK2, 

1UZMAN DİYETİSYEN CEREN ŞARAHMAN BESLENME VE DİYET 

MERKEZİ, 2BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, 

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 

Hedonik açlık, metabolik ihtiyaç yokluğunda, mevcut olmayan besinlere karşı yeme isteği 

duyulması sonucunda, besinden zevk alma beklentisi ile ilişkili olarak iştahın açılmasını ifade 

etmektedir. Çalışma, yetişkin bireylerin hedonik açlık durumları ile aşırı besin isteği, 

dürtüsellik ve benlik saygısı durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla 

planlanmıştır. 

Çalışma, Kasım 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında Bandırma ilçesinde yaşayan 18-65 yaş 

arası gönüllü 158 kadın, 157 erkek toplamda 315 yetişkin bireyde yapılmıştır. Kişisel 

özellikleri saptamaya yönelik 35 sorudan oluşan bir anket formu ile görsel analog skalası 

(VAS), besin gücü ölçeği (BGÖ), aşırı besin isteği ölçeği (ABİS), Barratt dürtüsellik ve 

Coopersmith benlik saygısı ölçekleri uygulanarak veriler toplanmıştır. İstatistiksel analiz 

SPSS 22.0 paket programı ile yapılmıştır. 

BGÖ toplam puanı ve alt faktör puanları kadınlarda erkeklerden daha yüksektir ve 

aralarındaki fark istatistiksel olarak önemlidir (p=0.007, p=0.012, p=0.015). Bireylerin yaş 

ortalaması 37.95±12.30 yıldır ve 18-27, 28-38, 39-48 ve ≥49 yaş gruplarındaki bireylerin 

BGÖ ölçeği toplam puanı (hedonik açlık) giderek azalmaktadır. Çikolata ve çikolatalı ürünler, 

kremalı pasta ve pastane ürünleri, cips, fast-food yiyecekler, patates kızartması, ekmek 

çeşitleri, makarna, hamur işleri ve dondurma tüketme isteği ile BGÖ puanı arasındaki pozitif 

ilişki istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur (p<0.05). Bireylerin ABİS toplam ve alt faktör 

puanları arttıkça hedonik açlığın da pozitif yönde arttığı görülmektedir ve bu ilişkilerin hepsi 

istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Barratt dürtüsellik toplam ve alt faktör 

puanları (dürtüsellik) arttıkça hedonik açlığın da pozitif yönde arttığı görülmektedir ve 

istatistiksel olarak önemlidir (p<0.05). Coopersmith benlik saygısı toplam puanı arttıkça 
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hedonik açlığın pozitif yönde arttığı görülmektedir ancak aralarındaki bu ilişki istatistiksel 

olarak önemli değildir (p=0.291). 

Çalışmada cinsiyet, yaş gibi bireysel farklılıklar ile aşırı besin isteği duyulan besin çeşitleri, 

aşırı besin isteğinin varlığı, dürtüsellik, benlik saygısı gibi psikolojik faktörlerin bireylerde 

besin alımına yönelik motivasyonlar ile hedonik açlığı etkilediği ilk kez ortaya konulmuştur. 

Hedonik açlığa yol açan faktörlerin belirlenmesi bireyselleştirilmiş beslenme programlarında 

doğru yönlendirmeler yapılmasına, beslenme alışkanlıklarının iyileştirilmesine, obezitenin 

tedavisi ve önlenmesine yönelik başarının artırılmasına katkı sağlayacaktır. Hedonik açlık ve 

hedonik açlığa etki eden faktörler üzerinde yapılan ilk çalışma olması nedeniyle önem 

taşımaktadır ve bu konuda yapılacak daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 

ANAHTAR KELİMELER: HEDONİK AÇLIK, İŞTAH DÜZENLEME, AŞIRI BESİN 

İSTEĞİ, DÜRTÜSELLİK, BENLİK SAYGISI 
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S-56 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DİYETİSYENLERE YÖNELİK TUTUM VE 

DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Rukiye KART SATILMIŞ1, Aydan ERCAN2 

 
1UFUK ÜNİVERSİTESİ DR.RIDVAN EGE HASTANESİ, 2TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan 18-65 yaş 

arasında 170 sağlık çalışanı gönüllü olarak katılmıştır. Çalışma verileri Şubat-Mart 2018 

tarihleri arasında, anket yöntemiyle toplanmıştır. Verilerin toplanmasında kullanılan anket 

formu demografik özellikler, beslenme bilgisi, diyet/ diyetisyen ile ilgili tutumları ile Ekip 

Çalışması Tutumları Ölçeği (EÇTÖ) içermektedir. 

Çalışmaya katılan bireylerin %69.4'ü kadın, %30.6'sı erkek olup yaş ortalaması 35.7211.45 

yıldır. Çalışmaya katılan bireylerin %97’si 4 yıllık beslenme ve diyetetik lisans programını 

tamamlayanların diyetisyen olduğunu belirtmiş, %54.6’sı en güvenilir beslenme bilgi kaynağı 

olarak ‘’diyetisyen’’ yanıtını vermişlerdir. Çalışmada kullanılan EÇTÖ’ den alınabilecek en 

düşük puan 66, en yüksek puan 136’dır ve katılımcıların puan ortalaması 108.6911.11 olarak 

saptanmıştır. En düşük sayıda hastanın Temel Tıp Bilimleri biliminden diyetisyene 

yönlendirildiği ve bu birimin en düşük EÇTÖ puan ortalamasına sahip olduğu saptanmıştır. 

En yüksek EÇTÖ puan ortalaması Dahiliye birimine ait olup bu birimde çalışanlar sağlık 

çalışanları, hekim yanında diyetisyenin de hasta vizitlerine katılması gerektiğini ifade 

etmişlerdir. Katılımcılar meslektaş ve hastalarına vakit ayırdıkları ve gerekli durumda 

diyetisyenle iletişim kurabildiklerini belirtmiş olsalar da EÇTÖ puan ortalamaları yükselirken 

bireyler arası iletişim becerilerinin ve yaşam şekli hassasiyetinin azaldığı saptanmıştır. Üst 

yönetimlerin desteği ile ekip çalışmasını güçlendirecek hizmet içi eğitim programlarının 

gerekli olduğu saptanmıştır. EÇTÖ puanını arttırmak için ekip içerisinde bireyler arası görev 

dağılımı eşit olmalıdır. Bu eşitlik ekip çalışmasına diyetisyen de dâhil edilerek hastanın 

beslenmesinden sorumlu olmalı ve bu sayede hasta tedavisi daha verimli ve kaliteli olmakla 

beraber hastanede yatış süresinde de azalma görüleceği belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: DİYETİSYEN, SAĞLIK PROFESYONELİ, EKİP 

ÇALIŞMASI, EKİP ÇALIŞMASI TUTUMLARI 
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S-57 BİR DİYETİSYEN ODASINDAKİ PSİKOLOJİK SÜREÇLERİN AĞIRLIK 

KAYBINA KATKISI VE BİYOKİMYASAL DEĞERLER 

 

Sözel Bildiri / 

 

Funda GÖÇER TUZGÖL1 
1T KARE DİYET DANIŞMANLIĞI 

 

Çok aşırı ve yanlış beslenme yanında hayat sitili ve yetersiz egzersiz, obeziteye neden olan 

ana etmenlerden kabul edilmektedir. Ayrıca genetik faktörler, cinsiyet, ilaçlar, alkol, sosyal ve 

kültürel etmenlerle, psikoloji gibi daha birçok faktör de obeziteye neden olabilmektedir. Diyet 

danışmanlığı süreci, bu sürece klinik anlamda destek olan psikolojik yaklaşım ve 

müdahalelerin, anne rahminde başlayan ve devamında doğumumuzla birlikte ilerleyen birçok 

durumun değerlendirildiği aile ilişkileri ve bireysel psikolojik süreçleri kapsamaktadır.  

Bu çalışmada, obezite ve yanlış beslenmenin doğurduğu sonuçların tedavi edilmesi amacı ile 

yapılan diyet danışmanlığında hem bireysel hem de aile süreçleri bağlamında bir diyetisyen 

tarafından yapılan psikolojik yaklaşım ve müdahalelerin ağırlık ve yağ kaybına, dolaylı olarak 

da biyokimya değerlerine olumlu etkisini gözlemlemek amaçlanmıştır. 

Bu çalışma, beslenme ve diyet danışmanlığına, fazla kilo problemi nedeni ile başvuran tıbbi 

beslenme tedavisi uygulanma esnasında psikoterapotik yaklaşım desteği devreye girdikten 

sonra kilo kaybı başarısının arttığı, ağırlık kayıplarının çoğunluklu kısmı yağdan olan danışan 

dosyaları arasından rastgele 37 adet (6'sı erkek, 31'i kadın) seçilmiştir. Vücut yağ, glukoz, 

total kollesterol ve LDL değerlerinin öncesi sonrası karşılaştırılmıştır. 

Tıbbi beslenme tedavisi esnasında uygulanan psikoterapotik dinamik yaklaşımların belli 

başlıcaları; “Freudyen Psikanalitik Teori”, “Vamık Volkan’nın Psikanalitik Yaklaşımları” ve 

“Murray Bowen’ın Psikanalitik Dinamik Yaklaşımlı Aile Terapisi” dir. 

Ruhsal anamnezleri dinamik psikoloji bağlamında alınan, beslenme örüntüleri sağlıklı düzeye 

dönüştürülerek tibbi beslenme tedavisi uygulanan danışanların, aktarmış oldukları psikolojik 

süreçler seanslarda çalışılmıştır. Yeme ile ilgili sorunlarının kişinin psikolojik geçmişiyle 

bağlantısı kurulduğunda kilo kaybında başarı sağlanmıştır. Dolaylı olarak da bu temasın 

biyokimyasal bazı değerlere olumlu katkısı gözlemlenmiştir.  
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Ağırlık kaybında başarılı olan, duraklamalar yaşanan ya da kopma beklenen danışanlarda da 

bu psikolojik yaklaşımlarla yapılan terapotik müdehaleler sonrasında durop-out ‘un önlendiği 

ve terapotik ittifakın sağlandığı ve de tıbbi beslenme tedavisinin amaçlarına başarı ile 

ulaşıldığı gözlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: ENDOKRİN, BESLENME, DİYET, PSİKOLOJİ, OBEZİTE 
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S-58 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE YEME 

DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Fatma TAYHAN KARTAL1, Nurcan YABANCI AYHAN2 

 
1Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2Ankara 

Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Bu çalışmada üniversite öğrencileri arasında internet bağımlılığı ve yeme davranış bozukluğu 

prevalansını belirleyerek, internet bağımlılığı ile yeme bozukluğu arasındaki ilişkiyi 

incelemek amaçlanmıştır. 

Çalışma sağlık bilimleri fakültesi öğrencisi olan 203 birey üzerinde yapılmıştır. Öğrencilerin 

yaş, cinsiyet, sosyodemografik özellikler gibi genel özelliklerini içeren bir anket formuna ek 

olarak İnternet Bağımlılık Ölçeği ve Yeme Tutum Testi 40 (EAT-40) kullanılmıştır. 

Öğrencilerin antropometrik ölçümleri (vücut ağırlığı, boy uzunluğu ve vücut yağ yüzdeleri) 

araştırmacı tarafından yöntemine uygun olarak alınmıştır. 

Öğrencilerin %16.3’ü yeme davranış bozukluğu yönünden orta risk grubunda iken, %12.3’ü 

yüksek risk altında olarak saptanmıştır. Ayrıca %8.9’u da potansiyel internet bağımlısı olarak 

bulunmuştur. Yeme tutum testi ile internet bağımlılığı testi skorları arasında doğrusal bir ilişki 

vardı (p<0.05). 

Sonuç olarak internet bağımlılığı yeme bozukluklarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu 

durumda öğrenciler internet bağımlılığı yönünden değerlendirilmeli ve önleme çalışmaları 

yapılmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: BEDEN KÜTLE İNDEKSİ, İNTERNET BAĞIMLILIĞI, 

YEME DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI 
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S-59 YETİŞKİN BİREYLERDE KOLON GEÇİŞ ZAMANI FİZİKSEL AKTİVİTE 

DÜZEYİ VE BEDEN KÜTLE İNDEKSİ İLE İLİŞKİLİ MİDİR? 

Sözel Bildiri / 

 

Gamze YURTDAŞ1, Gamze AKBULUT1, Nilüfer ACAR TEK1 

 
1Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Kolon geçiş zamanı dışkının kolondan geçiş süresi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada 

Ankara’da yaşayan yetişkin bireylerde kolon geçiş zamanı ile fiziksel aktivite ve Beden Kütle 

İndeksi arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amaçlanmıştır. 

Çalışma Ankara il merkezinde yaşayan ve rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen yaşları 18-

65 yaş aralığında olan gönüllü toplam 1161 birey üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veriler 

araştırmacılar tarafından bireyler ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak hazırlanan anket 

formlarıyla toplanmıştır. Bireylerin kolon geçiş zamanı “Bristol Dışkı Ölçeği” ile 

değerlendirilmiştir. Bireylerin antropometrik ölçümleri (vücut ağırlığı, boy uzunluğu, boyun 

çevresi ve bel çevresi) tekniğine uygun olarak alınmıştır. Fiziksel aktivite durumlarının 

değerlendirilmesi için de “Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi Kısa Formu” kullanılmış olup 

elde edilen fiziksel aktivite skoruna göre, bireyler “inaktif”, “minimal aktif” ve “yeterince 

aktif” olarak üç gruba ayrılmıştır. Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 30.5±10.35 yıl 

%63.5’u kadın, %36,5’u erkektir. Bireylerin % 44.6’sının yavaş, % 37.1'inin normal, %18.3’ 

ünün hızlı kolon geçiş zamanına sahip olduğu belirlenmiştir. Kolon geçiş zamanı normal olan 

bireylerin ortalama vücut ağırlığı (69.2±15.69 kg) ve Beden Kütle İndeki (BKİ) değerleri 

(24.19±4.53 kg/m²), kolon geçiş zamanı yavaş bireylerin vücut ağırlığı (71.1±15.69 kg) ve 

BKİ değerlerinden (25.02±4.85 kg/m²) ve kolon geçiş zamanı hızlı bireylerin vücut ağırlığı 

(72.6±17.33 kg) ve BKİ değerlerinden (25.07±4.69 kg/ m²) anlamlı derece düşük bulunmuştur 

(p<0.05). Fiziksel aktivite düzeyi ile kolonik geçiş zamanı arasında ilişki saptanmamıştır 

(p<0.05). Kolonik geçiş zamanı ile bel/boy oranı arasında negatif yönde anlamlı korelasyon 

bulunmuştur (r=-0.071, p=0.015). Bu sonuçlar vücut ağırlığı, bel/ boy oranı ve BKİ’nin kolon 

geçiş zamanı ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Kolon geçiş zamanı yüksek veya yavaş olan 

bireylerde vücut ağırlığının denetimi ile kolon geçiş zamanı normal duruma getirilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: KOLON GEÇİŞ ZAMANI, BEDEN KÜTLE İNDEKSİ, 

FİZİKSEL AKTİVİTE 
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S-60 KARBONHİDRAT DİYET SKORU METABOLİK SENDROM İLE İLİŞKİLİ 

MİDİR? 

 

Sözel Bildiri / 

 

Neslihan ARSLAN1, Özge MENGİ ÇELİK1, Betül KOCAADAM2, Eda KÖKSAL1 

 
1Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2Gazi 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Trakya Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Diyetin karbonhidrat içeriği ile kardiyometabolik profil arasındaki ilişki uzun zamandır 

araştırma konusu olmuştur; ancak karbonhidrat diyet skoru ile metabolik sendrom arasındaki 

ilişkiyi araştıran çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı, metabolik sendrom ve 

bileşenlerinin karbonhidrat diyet skoru ile arasındaki ilişkisini incelemektir. 

Bu çalışma, 40-65 yaş aralığında Ankara’da yaşayan %48,6’sı kadın %51.4’ü erkek 

bireylerden oluşan toplam 405 birey ile yürütülmüştür. Metabolik sendrom (METS), National 

Cholesterol Education Program: Adult Treatment Panel III (NCEP ATP III) kriterlerine göre 

değerlendirilmiştir. Bireylerden 24 saatlik besin tüketim kaydı alınmıştır. Karbonhidrat diyet 

skoru karbonhidrat, protein ve yağ yüzdeleri kullanılarak hesaplanmıştır. Diyet ile alınan yağ 

ve protein yüzdesi arttıkça skor 0’dan 10’a artış göstermektedir. Diyet ile alınan karbonhidrat 

yüzdesi için ise skorlama ters yapılmaktadır. Skor yükseldikçe diyetin karbonhidrat içeriği 

azalmaktadır. 

Çalışmaya katılan bireylerin % 45.9’unda METS belirlenmiştir. Metabolik sendromlu 

bireylerin karbonhidrat skoru medyan değeri 9,0 [9,0] iken sağlıklı bireylerin karbonhidrat 

skoru medyan değeri 8,0 [11,0] bulunmuştur (Z= -0.218; p=0.827). CHO skoru ile yaş, AKŞ, 

HDL-K, TG, bel çevresi, BKİ, bel/kalça ve bel/boy oranı, diastolik ve sistolik kan basıncı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlenmemiştir (p>0,05); ancak total kolesterol 

ile istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir ilişki saptanmıştır (r=0.130; p=0.009). METS 

etkileyen faktörler değerlendirildiğinde logistic regresyon modeli anlamlı bulunmuştur 

(R2=0.457 (Cox&Snell), 0.611 (Nagelkerke) p<0.001). Modelde karbonhidrat diyet skoru 

METS ile ilişkili bulunmamıştır 
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Bu sonuçlar düşük karbonhidrat ve yüksek protein ve yağ örüntüsüne sahip diyetlerin METS 

ile ilişkili olmadığını göstermektedir. Ancak çalışmada saptanan yüksek karbonhidrat diyet 

skoru (düşük karbonhidrat alımı) ile artmış total kolesterol düzeyi, yeterli ve dengeli 

beslenmenin ve dengeli diyet örüntüsünün önemini göstermektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: DİYET KARBONHİDRAT SKORU, METABOLİK 

SENDROM 
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S-61 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KAFEİN TÜKETİMİ VE YOKSUNLUK 

BELİRTİLERİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Hacı Ömer YILMAZ1, Çağdaş Salih MERİÇ2, Nurcan YABANCI AYHAN2 

 
1Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2Ankara 

Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Bu çalışma Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan lisans 

öğrencilerinin genel beslenme alışkanlıkları ile besinlerden aldığı ortalama kafein miktarlarını 

ve kafein tüketimiyle ilişkili bazı semptomları belirlemek amacıyla planlanmış ve 

yürütülmüştür. 

Araştırmanın örneklemini 174 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri üniversite 

öğrencilerinin sosyo-demografik bilgileri, genel beslenme alışkanlıkları, kafein içeren 

yiyecek-içecek tüketim sıklığı ve 12-24 saat kafein içeren yiyecek-içecek tüketmediği zaman 

meydana gelebilecek semptomları sorgulayan anket formu ile toplanmıştır. Ayrıca 

araştırmacılar tarafından öğrencilerin boy uzunluğu ile vücut ağırlığı ölçülmüştür. Beden 

Kütle İndeksi (BKİ) hesaplanmış ve <18,5 kg/m2 “zayıf”, 18,5-24,99 kg/m2 “normal”, 

≥25,00 kg/m2 “hafif şişman/şişman” olarak gruplandırılmıştır. 

Çalışmaya katılan öğrencilerin %12,6’sı erkek, %87,4’ü kadın olup; ortalama yaş 21,4±1,3 

yıl, ortalama BKİ değerleri 21,2±2,5 kg/m2 ’dir. Üniversite öğrencilerinin %77,0’ının 3 ana 

öğün tükettiği, %82,8’inin düzenli olarak kahvaltı yaptığı saptanmıştır. Üniversite 

öğrencilerinin BKİ sınıflamasına göre %6,9’u hafif şişman/şişman olarak belirlenmiştir. 

Öğrencilerin ortalama kafein alımı 0-490 mg arasındadır (ortalama kafein alımı 258.7±64.3 

mg). Öğrencilerin kafein içeren içeceklerden en çok siyah çayı(%92,0), en az ise enerji 

içeceği (%2,3), yiyeceklerden ise en çok sütlü çikolata (%67,8) ve en az ise bitter çikolata 

(%48,3) tükettikleri belirlenmiştir. Üniversite öğrencilerinin %16,8’i 0-100 mg, %26,4’ü 100-

200 mg, %28,2’si 200-300 mg, %17,1’i 300-400 mg ve %11,5’i 400 mg’dan fazla yiyecek ve 

içeceklerden kafein almıştır. 12-24 saat kafein tüketilmemesi durumunda, günlük 200 mg’dan 

fazla kafein alanlarda baş ağrısı, yorgunluk, sinirlilik, uyku hali/uyuşukluk ve konsantrasyon 

eksikliği semptom oranları 200 mg’dan az alanlara göre istatistiksel olarak daha fazladır 
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(p<0,05). Kaygı, depresyon, grip ve psikomotor bozukluk semptomları arasında ise iki grup 

arasında istatistiksel olarak fark bulunmamaktadır (p>0,05). 

Çalışma sonucunda katılımcıların genellikle orta düzeyde kafein tükettikleri belirlenirken, 

günlük önerilen kafein miktarından fazla tüketimi olan bireylerin de varlığı göz ardı 

edilmemelidir. Günlük kafein miktarının 200 mg’dan fazla olması kafein yoksunluğu 

belirtilerinin ortaya çıkması için zemin hazırlayabileceği düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: BESLENME ALIŞKANLIKLARI, KAFEİN, KAFEİN 

YOKSUNLUĞU, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ 
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S-62 ÇOCUKLARDA ŞEKER TÜKETİMİ VE DİYET YETERLİLİĞİ İLİŞKİSİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Betül KOCAADAM1, Neslihan ARSLAN2, Eda KÖKSAL2 

 
1Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Trakya 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2Gazi Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 

Toplumdaki risk gruplarından biri olan çocuklarda diyet yeterliliğini, düşük enerji alımı ile 

beraber yüksek şeker tüketiminin olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir ve bu doğrultuda 

yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada, çocuklarda şeker tüketimi ile diyet 

yeterliliği arasındaki ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Bu çalışma 314 okul çağı çocuğu (%51.0 erkek; %49.0 kız, 7-14 yaş arası) ile yürütülmüştür. 

Çocukların sosyo-demografik özellikleri, antropometrik ölçümleri ile 24 saatlik besin tüketim 

kayıtları anket formu ile sorgulanmıştır. Diyetin yeterliliğinin değerlendirilmesinde, Besin 

Öğesi Yeterlilik Oranı (NAR) ve Ortalama Yeterlilik oranı (MAR) kullanılmıştır. NAR, besin 

ögelerinin (protein, folat, posa, C vitamini, riboflavin, kalsiyum, magnezyum, fosfor, demir, 

çinko, A vitamini ve B6 vitamini) günlük alım miktarlarının yaş ve cinsiyete göre 

sınıflandırılmış Diyetle Referans alım değerlerine bölünmesiyle hesaplanmıştır. MAR skoru 

ise on iki besin öğesi için hesaplanan NAR skorlarının ortalaması alınarak yüzde olarak elde 

edilmiştir. MAR için ise skorun 100 olması optimal diyet yeterliliği anlamına gelmektedir. 

BKİ (kg/m2) değerleri cinsiyete göre 5-19 yaş WHO 2007 referansına göre 

değerlendirilmiştir. Besinlere eklenen basit şeker tüketimi yanı sıra reçel, marmelat, bal, 

pekmez, lokum gibi şekerlemelerin tüketimi eklenerek çocukların toplam basit şeker 

tüketimleri belirlenmiştir. 

Çocukların BKI sınıflamasına göre %72.6’si normal, %22.6’sı hafif şişman/şişman olarak 

saptanmıştır. Diyetlerinin ortalama MAR skoru 83.5±13.21 (erkek: 83.1±13.83, kız: 

84.0±12.56, p>0.05), şekerden gelen enerji oranı ise %5.2±7.91 olarak saptanmıştır. Enerjinin 

şekerden gelen oranı BKİ ile anlamlı pozitif ilişkili (r=0.144; p=0.044); MAR ile negatif 

yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=-0,150; p=0.008). MAR skorunu etkileyen faktörler 

değerlendirildiğinde regresyon modeli anlamlı bulunmuştur (R2=0.103; p=0.000). Modelde 

BKI etkili bulunmazken, enerjinin şekerden gelen oranını önemli bulunmuştur 



“ 2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi “ 
 

231 
 
 

Çalışmada, diyette enerjinin şekerden gelen oranı arttıkça BKİ değerinin arttığı ve diyet 

yeterliliğinin ise düştüğü saptanmıştır. Bu nedenle bu yaş grubunda şeker tüketim sıklığının 

ve miktarının azaltılmasına yönelik politikalar son derece önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: ŞEKER TÜKETİMİ, DİYET YETERLİLİĞİ, BESİN ÖĞESİ 

YETERLİLİK ORANI, ORTALAMA YETERLİLİK ORANI 
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S-63 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OBEZİTE ÖN YARGILARININ 

BELİRLENMESİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Tuba AYDIN1, Zübeyde Ezgi ÖZGEN2, Buket GÖNEN3, Diler AYDIN4, Uğur 

GÜNŞEN4 

 
1Ankara Üniversitesi, 2Ege Üniversitesi, 3Hacettepe Üniversitesi, 4Bandırma Onyedi Eylül 

Üniversitesi 

Bu çalışma, bir üniversitede öğrenim gören öğrencilerin obezite önyargı düzeylerini 

belirlemek amacı ile planlandı. 

Araştırmanın evrenini bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 10500 öğrenci oluşturdu. 

Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim yılında 

Bandırma’da bir üniversitenin 4 fakülte ve 1 meslek yüksekokulunda öğrenim gören ve 

çalışmaya katılmaya gönüllü 740 öğrenci oluşturdu. Araştırma verileri araştırmacılar 

tarafından hazırlanan anket formu ve GAMS 27-Obezite Önyargı Ölçeği yüz yüze görüşme 

yöntemi ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler; sayı, yüzde, 

ortalama, Independent student t testi, Oneway ANOVA testi kullanıldı. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %15,7’sinin fazla kilolu ve obez olduğu, %8,2’sinin 

kendisini şişman olarak tanımladığı ve %88,2’inin kendisini obeziteye karşı önyargılı olarak 

tanımladığı belirlendi. Öğrencilerin %55,8’inin önyargıya eğilimli olduğu belirlendi. 

Öğrencilerin obezite önyargı ölçeği puan ortalamaları ile öğrencilerin sınıf düzeyleri ile 

öğrenim gördükleri okullar arasında istatiksel yönden anlamlılık belirlendi. 

Üniversite öğrencilerinin obeziteye karşı ön yargılı olduğu belirlendi. Bu doğrultuda toplumda 

obez bireylere karşı var olan ön yargının azaltılması için eğitim ve uzlaşı çalışmalarına önem 

verilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: OBEZİTE, ÖNYARGI, OBEZİTE ÖNYARGISI 
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S-64 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKDENİZ DİYETİNE UYUMLARI VE 

MUTLULUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Yasemin Tuğba ÖĞÜNÇ1, Cansu IŞIK1 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik 

Bölümü  

Geleneksel Akdeniz Diyeti (AD), yüksek diyet posası, düşük glisemik indeks ve glisemik yük 

içeren besinlerin tüketimine dayanmaktadır. Akdeniz diyeti flavonoidler, fenolik asitler, 

stilbenler ve liganlar gibi çeşitli fenolik bileşiklerin yüksek alımlarını içerir. Aynı zamanda 

antioksidan alımı ve günlük antioksidan kapasitesi bakımından zengindir. Akdeniz Diyeti’nin 

sağlığa açısından olumlu etkileri bu diyete uyum ve koroner kalp hastalıkları, diğer 

kardiyovasküler hastalıklar ve kanserle ilişkili hastalıkların neden olduğu ölümlerin düşük 

insidansı ile ilişkilendirilmektedir. Tam tahıldan, sebze ve meyvelerden zengin, bitkisel 

temelli olan Akdeniz diyeti kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu etkisinin yanı sıra, 

zihinsel sağlığa da olumlu etkileri bulunmaktadır. Omega-3 yağ asitlerinden fakir, doymuş 

yağların ve rafine şekerlerin tüketimine dayanan Batı tarzı beslenme düzenleri artmış 

depresyon ve olumsuz ruh hali durumlarıyla ilişkilendirilirken, Akdeniz tarzı beslenme düzeni 

iyileşmiş ruh hali ve daha düşük depresyon insidansı ile ilişkilendirilmektedir. Bu çalışmanın 

amacı, üniversite öğrencilerinin Akdeniz diyetine uyumları ve mutluluk düzeyleri arasındaki 

ilişkiyi değerlendirmektedir. 

Araştırma, bir devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan beslenme ve diyetetik bölümü 

öğrencileri (n=201) ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin demografik ve antropometrik 

özellikleri ile beslenme alışkanlıkları yüz yüze uygulanan anket formu ile, Akdeniz Diyetine 

uyumları Akdeniz Diyeti Uyum Ölçeği kullanılarak katılımcıların Akdeniz Diyetine uyumları 

düşük, orta ve yüksek olarak kategorize edilmiştir. Mutluluk düzeyleri Türkçe’ye geçerlilik 

güvenirliği Doğan ve Çötok (2011) tarafından yapılan Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu 

ile değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 16 programıyla analiz edilmiştir. 

Çalışmaya katılan öğrencilerin %5,5’ü erkek, %94,5’i kadındır ve yaş ortalamaları 20,2±1,88 

yıldır. Öğrencilerin %12,4’ü bitkisel, %6’sı hayvansal, %81,6’sı ise karışık tip beslenme 

tarzına sahip olduğunu bildirmiştir. Öğrencilerin BKİ ortalamaları 21,2±2,96 kg/m2 olarak 
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bulunmuştur. Öğrencilerin AD’ye uyumları ortalaması 6,1±1,9; mutluluk düzeyi ortalaması 

23,2±4,0 olarak bulunmuştur. Akdeniz Diyeti’ne uyum ve mutluluk düzeyi arasında 

istatistiksel olarak anlamlı olmayan pozitif korelasyon görülmüştür (r=0,090). Akdeniz 

diyetine uyum kategorileri ve mutluluk düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki 

bulunmamıştır (p=0,226). 

Üniversite öğrencilerinde Akdeniz Diyetine uyum ve mutluluk düzeyi arasındaki ilişkinin 

araştırıldığı bu çalışmada öğrencilerin Akdeniz diyetine uyumları ve mutluluk düzeyleri 

arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Akdeniz diyetine yüksek uyum ile mutluluk 

durumu arasındaki ilişkiyi inceleyecek daha geniş ve kontrollü çalışmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: AKDENİZ DİYETİ, MUTLULUK, BESLENME 
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S-65 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE GECE YEME SENDROMU GÖRÜLME 

DURUMU VE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ 

Sözel Bildiri / 

Meryem Elif ÖZTÜRK1, Nurcan YABANCI AYHAN2, Gülsinem ARKAÇ3, Berra Betül 

YAZGAN3, Esra ÖĞMEN3, Fatma Cemre SÜRECEK3 

1Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik 

Bölümü 2Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Gece yeme sendromu (GYS), günlük alınması gereken kalorinin çoğunun akşam ve gece 

uyanıp yemek yiyerek alınması şeklinde görülen gecikmiş yeme örüntüsü ile kendini gösteren 

bir yeme bozukluğudur. GYS obeziteye neden olan başlıca yeme davranışlarından biri olarak 

görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinde gece yeme 

sendromu görülme sıklığını belirlemek ve öğrencilerin GYS puanları ile sosyodemografik 

özellikleri arasındaki ilişkiyi saptamaktır. 

Çalışma yurtta kalan 294 kız öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırma verileri anket formu 

ile karşılıklı görüşme yöntemi kullanılarak araştırıcı tarafından toplanmıştır. Anket formunda 

öğrencilerin bazı sosyodemografik bilgileri ve gece yeme anketi (GYA) yer almaktadır. GYA 

14 maddeden oluşmaktadır ve her madde likert tipi ölçümle 0-4 arası puanlanmaktadır. GYA 

puanı ≥25 olan öğrencilerde gece yeme sendromu var kabul edilmiştir. Araştırmanın istatistik 

verileri SPSS 16.0 ile değerlendirilmiştir. 

Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.9±1.7 yıldır. Öğrencilerin toplam GYA puan 

ortalamaları 16.1± 5.1 (min 4-max 35)’dir. Öğrencilerin %6.8’inde gece yeme sendromu 

bulunmaktadır. Öğrencilerde GYS varlığı ile yaşları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

bulunmamıştır (p>0.05). GYA puanı en yüksek sosyal bilimler alanında okuyan öğrencilerde 

görülmüş olup, bunu eğitim bilimleri alanında okuyan öğrenciler takip etmiştir ve aradaki fark 

istatiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Öğrencilerde GYS görülme durumu ile öğrencilerin baba 

eğitim düzeyi arasında istatistiksel anlamlılık bulunmuşken (p<0.05), anne eğitim düzeyleri 

ve kardeş sayıları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır (p>0.05). 

Çalışmada öğrencilerin yaşları ve anne eğitim düzeyleri ile GYS görülme durumu arasında 

herhangi bir ilişki bulunmamıştır. Ancak GYA puanının, sağlık bilimleri alanında okuyan 

öğrencilerde en az, sosyal bilimler alanında okuyanlarda ise en fazla olduğu saptanmıştır. 
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Sağlık Bilimleri alanında okuyan öğrencilerin beslenme eğitimi alması ve bu konuda 

duyarlılıklarının daha fazla olması gibi faktörler sağlık bilimleri öğrencilerinde GYA puanının 

daha düşük olmasına neden olabilir. Sonuç olarak obeziteye yol açan ve uyku kalitesini 

düşüren GYS’yi önlemek için, tüm üniversite öğrencilerine sağlıklı beslenme eğitimleri 

verilmeli ve öğrencilerin bu konuda farkındalık düzeyleri arttırılmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: GECE YEME SENDROMU, SOSYODEMOGRAFİK 

ÖZELLİK, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ 
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S-66 ERGENLERDE FAZLA AĞIRLIKLI OLMA SIKLIĞI, SİRKADİYEN RİTMİN 

VE GIDA BAĞIMLILIĞININ FAZLA AĞIRLIKLI OLMAYA ETKİSİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

CEREN AKANALÇI1, RECİ MESERİ1 

 
1Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Farklı liselerde okuyan ergenlerde fazla ağırlıklı olma sıklığını ve sirkadiyen ritimle gıda 

bağımlılığının buna etkisi saptamaktır. 

Kesitsel olarak planlanan bu araştırmanın evrenini kentsel bir bölgede liselerde 10. ve 

11.sınıfta okuyan öğrenciler, örneğini ise sosyo-ekonomik düzeye göre tabakalanmış bu 

liseler içerisinden rasgele seçilmiş üç farklı okulda 10. ve 11. Sınıfta okuyan öğrenciler 

oluşturmaktadır. Bağımlı değişken fazla ağırlıklı (15-17 yaş için yaşa göre beden kütle indeksi 

(BKI)≥85persentil, 18 yaş ve üstü için BKI>25.0) olma, sosyo-demografik değişkenler, 

beslenme alışkanlıkları, beden imgesi, sirkadiyen ritim ve gıda bağımlılığı ise bağımsız 

değişkenlerdir. Sirkadiyen ritim Sabahçıl-Akşamcıl Ölçeği ile, gıda bağımlılığı ise Yale Gıda 

Bağımlılığı Ölçeği ile belirlenmiştir. Veri yüz yüze görüşme ile okullarda toplanmış, ağırlık 

ve boy hafif giysilerle ölçülmüştür. Çözümlemede SPSS 25.0 programı ile bağımsız gruplarda 

t testi ve ki kare kullanılmıştır. P<0.05 anlamlı kabul edilmiştir. 

Katılımcıların (n=896) %54.1’i erkekti, %83.7’si 16-17 yaşındaydı, %18.8’inde gıda 

bağımlılığı saptandı, %9.0 sabahçıl, %20.8’i akşamcıl tipti, %23.1’i fazla ağırlıklıydı. 

Cinsiyet, okudukları okul ve sosyo-ekonomik düzey fazla ağırlıklı olmayı anlamlı olarak 

etkilememişti. Yaş arttıkça (p=0.048) fazla ağırlıklı olma azalmıştır. Kardeş sayısı arttıkça 

(p=0.001), parçalanmış aile çocuklarında (p=0.034), annesi çalışanlarda (p=0.001), kendini 

şişman algılayanlarda (p<0.001), akşamcıla kıyasla sabahçıl tiplerde (p=0.020) ve gıda 

bağımlılığı olanlarda (p=0.002) fazla ağırlıklı olma anlamlı olarak daha yüksektir. Evde abur-

cubur bulundurma ve çaya kahveye şeker atma ile fazla ağırlıklı olma arasında ise 

beklenmedik bir ters ilişki saptanmıştır; evde abur-cubur bulundurma arttıkça (p=0.009) ve 

çaya-kahveye şeker ekleyenlerde (p=0.001) fazla ağırlıklı olma anlamlı olarak azdır. Bunun 

nedeninin araştırmanın kesitsel olmasına bağlı olarak nedenselliğin yönünün belirlenememesi 
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ve fazla ağırlıklı olanların evde abur-cubur bulundurmaktan ya da çaya-kahveye şeker 

atmaktan kaçınmış olabileceği düşünülmektedir. 

Kentsel bir bölgede 10. ve 11. Sınıfta okuyan ergenlerin yaklaşık dörtte biri fazla ağırlıklıdır. 

Sosyo-demografik değişkenlerin yanı sıra sirkadiyen ritim (sabahçıl olma) ve gıda bağımlılığı 

varlığı da fazla ağırlıklı olmayı etkilemektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ERGENLER, FAZLA AĞIRLIKLI OLMA, ŞİŞMANLIK, 

GIDA BAĞIMLILIĞI, SİRKADİYEN RİTİM 
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S-67 EBEVEYN BESLEME TUTUM VE DAVRANIŞLARININ, ÇOCUK BESLENME 

DURUMUNA ETKİLERİNİN SAPTANMASI 

 

Sözel Bildiri / 

 

ÇAĞLAR AKÇALI1, ŞEMSİ GÜL YILMAZ1, ASLI UÇAR1 

 
1Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü  

Okul öncesi çağdaki çocukları olan ebeveynlerin çocuk besleme tutum ve davranışlarının, 

çocukların beslenme durumuna etkilerini saptamaktır. 

Bu çalışma, 2-6 yaş arası çocuğu olan 400 gönüllü ebeveyne uygulanmıştır. Çalışmada Çocuk 

Besleme Anketi (Child Feeding Questionnaire-CFQ) ile Hollanda Yeme-Davranış Anketi 

(Dutch Eating Behaviour Questionnaire-DEBQ) ve Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) 

kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar sayı ve yüzde olarak verilmiştir. 

19-49 yaş arası 85 (%21.3) erkek ve 315 (%78.8) kadın olmak üzere toplam 400 ebeveyn 

araştırma kapsamında incelenmiştir. Çalışmaya katılan çocukların %55.0’i kız %45.0’i 

erkektir. Ebeveynlerin %59.3’ü kendisinin normal vücut ağırlığında olduğunu düşünürken , 

%34.8’i hafif şişman veya obez olduğunu düşünmektedir. Ebeveynler ile çocukların BKİ’leri 

arasında pozitif bir korelasyon olduğu saptanmıştır (r=0.114). Algılanan Sorumluluk alt 

ölçeğine göre ebeveynlerin %51.0’iı çocuğunu beslemek için kendisini her zaman sorumlu 

hissetmektedir. Kısıtlama alt ölçeğine göre, ebeveynlerin %59.3’ü çocuklarının fazla şekerli 

besinleri ve %60.3’ü ise aşırı yağlı yiyecekleri tüketmediğinden emin olmak istediklerini 

belirtmişlerdir. Ayrıca ebeveynlerin %50.8’i çocuğunun yeterince yediğinden emin olmak için 

dikkatli olmak zorunda olduğunu düşünmektedir. 

Bu çalışma sonucunda literatürdeki bazı çalışmalara paralel olarak ebeveynlerin çocuklarına 

yeme baskısı uyguladıkları yani, çocukları aç olmasa bile yemesi gerektiğini ve çocuk doysa 

dahi tabağındakileri bitirmesi gerektiğini düşündükleri bulunmuştur. Ebeveynlerin kendi 

ağırlıklarını ve çocuklarını doğru şekilde değerlendiremedikleri belirlenmiştir. Ayrıca Beck 

depresyon ölçeğinin sonuçlarına göre; depresyon eğilimi kadın ebeveynlerde erkek 

ebeveynlerden; obez ve hafif şişman bireylerde normal BKİ’ye sahip bireylerden daha fazla 
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olduğu görülmektedir. Çocuk sağlığının korunması ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını 

kazandırılması için ebeveynlerin çocuk besleme konusundaki tutum ve davranışlarındaki 

yanlışların düzenlenmesi oldukça elzemdir. 

ANAHTAR KELİMELER: BESLENME, TUTUM, DAVRANIŞLAR 
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S-68 BESLENME SÜRECİ ANNE TUTUMUNUN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ 

ÇOCUĞUN BESLENME DURUMUNA ETKİSİ: ERZURUM İLİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Mevra AYDIN ÇİL1, Tuba EKİNCİ1, Esen TAŞĞIN1 

 
1Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Annelerin çocuğun beslenme sürecindeki tutum ve davranışları, çocuğun beslenme durumunu 

etkileyebilmektir. Bu çalışmanın amacı annelerin beslenme sürecindeki tutumlarının çocuğun 

beslenme durumuna ve diyet kalitesine etkisini belirlemektir. 

Ocak 2019-Nisan 2019 tarihleri arasında Erzurum ilinde ikamet eden 48-72 ay arasında 

çocuğu olan 369 anne ve sağlıklı çocuğu çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışma kapsamında 

annelere dört bölümden oluşan anket formu uygulanmıştır. Anket formunun birinci 

bölümünde ebeveynlerin ve çocukların sosyo-demografik bilgileri alınmıştır. İkinci kısmında; 

annelere Beslenme Süreci Anne Tutumları Ölçeği (BSATÖ) uygulanmıştır. BSATÖ’nün, 

öğün sırasında negatif duygu durumu (ÖSNDD), yetersiz/dengesiz beslenmeye ilişkin 

tutumlar (YBT), negatif besleme stratejileri (NBS), zorla besleme (ZB) ve diğerlerinin 

görüşüne tepki (DGT) olmak üzere beş adet alt boyutu bulunmaktadır. Her bir alt boyutta ve 

toplam puanda artış beslenme sürecindeki anne tutumlarındaki sorunların arttığının göstergesi 

olarak kabul edilmiştir. Üçüncü bölümde, çocukların Akdeniz Diyet Kalite İndeksi (KİD-

MED) uygulanmıştır. Anketin son bölümünde, çocukların ağırlık ve boy uzunlukları 

araştırmacılar tarafından alınmıştır. Çocukların vücut ağırlıklarının değerlendirilirken Dünya 

Sağlık Örgütü referansları kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22.0 programı kullanılarak 

analiz edilmiştir. 

Çalışmaya alınan çocukların %45.3’ü erkek, %54.7’si kızdır ve ortalama yaşları 61 aydır. 

Çocukların %25.2’sinin kilolu/obez ve %19.2’sinin zayıf/çok zayıf olduğu belirlenmiştir. 

Diyet kaliteleri değerlendirildiğinde %60.7’sinin orta/müdahale gerekli ve %23.6’sının 

optimal diyet kalitesine sahip olduğu bulunmuştur. Çocukların vücut ağırlığına göre annelerin 

ÖSNDD (p=0.004), NBS (p=0.024) ve toplam puanları (p=0.007) arasında istatistiksel olarak 

önemli fark vardır. Annelerin ÖSNDD, NBS, toplam puan ortancaları zayıf/çok zayıf 

çocuklarda normal (sırasıyla p= 0.001; p=0.022; p= 0.002) ve kilolu/obez çocuklara (sırasıyla 
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p=0.034; p=0.009; p= 0.013) göre daha yüksek saptanmıştır. Çocukların diyet kalitelerine 

göre annelerin beslenme süreci tutum puanları arasında istatistiksel olarak önemli fark vardır 

(ÖSNDD, p= 0.033; YBT, p=0.008; NBS, p<0.001; ZB, p=0.005; DGT, p=0.024; toplam 

puan, p=0.002). Diyet kalitesi optimal olan çocukların orta ve düşük olanlara göre BSATÖ 

tüm alt boyut ve toplam puan ortancaları daha düşük bulunmuştur (p<0.05). 

Sonuç olarak annenin çocuğun beslenme sürecindeki negatif tutum ve davranışlarının 

çocuğun beslenme durumunu ve diyet kalitesini olumsuz etkilediği belirlenmiştir. Okul öncesi 

dönemdeki çocuklarda beslenme durumunun iyileştirilmesi, diyet kalitesinin artırılması ve 

optimal büyümenin sağlanması için annelerin beslenme süreci bilgi, tutum ve davranışları 

dikkate alınmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: BESLENME SÜRECİ,TUTUM,ÇOCUK, ANNE 
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S-69 DÖLESANLARDA UYKU KALİTESİ, BEDEN KÜTLE İNDEKSİ VE CİNSİYET 

İLİŞKİSİ 

Sözel Bildiri / 

Gülperi DEMİR1, Emine Meltem IŞILDAK1 

1Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, Konya, 

Bu araştırmanın amacı, adölesan bireylerin uyku kalitelerinin belirlenerek beden kütle indeksi 

(BKI) ve cinsiyet ile ilişkisini incelemektir. 

Kesitsel ve tanımlayıcı tipte olan bu araştırma, Mart-Haziran 2019 tarihleri arasında, Konya 

ve Karaman illerinde yer alan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iki farklı lisede öğrenim gören 

%30,1’i kız, %69,9’u erkek toplam 292 gönüllü öğrenci (ortalama yaş:16.43±1.1yıl) üzerinde 

yürütülmüştür. Araştırmanın planlanması aşamasında Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 

gerekli izin alınmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından, anket formu aracılığıyla ve yüz yüze 

görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Anketi uygulamadan önce okul yöneticileri, öğretmenler ve 

öğrencilere gerekli açıklamalar yapılmış ve çalışmaya katılmayı kabul eden öğrenciler 

çalışmaya dahil edilmiştir. Adölesanların uyku kalitesini belirlemek amacıyla 24 soruluk 

Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) kullanılmıştır. Adölesanların BKİ’leri, bireylerin 

vücut ağırlığı ve boy uzunlukları kullanılarak hesaplanmış ve Dünya Sağlık Örgütü 

sınıflamasına göre değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS.15 

programı ile analiz edilmiştir. 

Çalışmaya katılan adölesan BKİ ortalaması 21.29±3.62 olup kızların %71.6 sı, erkeklerin ise 

%66.2 si normal aralıktadır. Hafif şişman ve şişman bireylerin görülme sıklığı kızlara kıyasla 

erkeklerde daha yüksektir. Zayıf bireylerin görülme sıklığı ise kızlarda erkeklere göre yüksek 

bulunmuştur (p>0.05) Adölesanların ortalama PUKİ puanı 6.94±2.92 olarak bulunmuştur. 

Adölesanların %65.1’inin kötü uyku kalitesine sahip olduğu saptanmıştır. Cinsiyete göre; 

kızların %75’inin, erkeklerin ise %60.8’inin ise uyku kalitesinin kötü olduğu 

bulunmuştur(p<0.05). BKİ’ne göre; kötü uyku kalitesine sahip adölesanların %71.4’ünün 

şişman olduğu saptanmıştır (p>0.05) 

Araştırmanın sonucunda, adölesanların uyku kalitesinin kötü olduğu, kızların uyku 

kalitelerinin erkeklere göre daha kötü olduğu, adölesanların BKI’leri arttıkça uyku 

kalitelerinin bozulduğu ortaya çıkmıştır. Bu bulgular doğrultusunda, adölesanların uyku 
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kaliteleriyle sağlık ilişkisi hakkında farkındalıklarının arttırılmasına yönelik eğitimlerin 

verilmesi önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: PİTTSBURG UYKU KALİTESİ ÖLÇEĞİ, UYKU KALİTESİ, 

ADÖLESAN, BEDEN KÜTLE İNDEKSİ, CİNSİYET 
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S-70 YAŞLILARDA PROTEİN ALIMI, GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTE DÜZEYLERİ 

VE BESLENME DURUMLARININ İLİŞKİSİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Gökcen DOĞAN1, Nilay BAYDAN2, Cansu ÖZÇELİK2, Dilek ÖZMEN2, Nurcan 

YABANCI AYHAN1 

 
1Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Amaç: Dünya nüfusu, doğurganlık ve mortalite hızlarının düşmesiyle birlikte giderek 

yaşlanmaktadır. Yaşlanma, vücuttaki birçok sistemdeki fizyolojik değişiklikler ve azalan 

fonksiyon kaybı ile sonuçlanan ömür boyunca devam eden bir süreçtir. Yağsız vücut kütlesi 

de erişkin dönemde azalma eğilimindedir ve 80’li yaşlara ulaşıldığında bu azalma giderek hız 

kazanmaktadır. Yetersiz protein alımı ve sedanter yaşama sahip olmak bu süreci daha da 

hızlandırmaktadır. Bu araştırma yaşlılarda protein alımı, günlük yaşam aktivite düzeyleri ve 

beslenme durumlarının ilişkisini incelemek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. 

Yöntem: Bu çalışma, Ankara’da devlete ait bir huzurevinde yapılmıştır. Araştırmaya 65 yaş 

üzerinde 70 erkek, 70 kadın olmak üzere toplam 140 birey katılmıştır. Veriler anket formu 

aracılığı ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Anket formunda bireylerin 

demografik bilgileri ve beslenme alışkanlıkları sorgulanmıştır. Günlük yaşam aktivite 

düzeylerinin saptanması için Barthel Index kullanılmış ve besin tüketim sıklığı anketi 

yardımıyla protein içeren besinlerin tüketim sıklığı saptanmıştır. Yaşlıların boy uzunlukları ve 

vücut ağırlıkları ölçülmüştür. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS paket programı 

kullanılmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan yaşlıların yaş ortalaması; 82,8±6,6 yıldır. Yaşlıların %91,4’ü 

günde üç ana öğün tüketirken, sadece %6,4’ü günde üç ara öğün yapmaktadır. Yaşlılar 

ortalama günde 6,7±1,6 saat uyumaktadırlar. Yaşlıların %80,0’i haftada 2-3 kere kırmızı et 

tükettiklerini ve %41,4’ü haftada 2-3 kere tavuk ya da hindi eti yediklerini bildirmişlerdir. Hiç 

süt içmeyenlerin oranı %15,0 iken, her gün peynir tüketenler %97,1’dir. Barthel Index’ine 

göre yaşlıların %59,3’ü tam bağımsız bulunmuşlardır. Yaşlılarda protein içeren besinlerin 

tüketim sıklığı ile günlük yaşam aktivite seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişki saptanmamıştır. Yumurta tüketim sıklığı fazla olan yaşlıların günlük aktivitelerinde 
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bağımsızlık oranının arttığı bulunmuştur (p=0,855). Yaşlılarda beden kütle indeksi ve günlük 

yaşan aktivite düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Sonuçlar: Yaşlanmayla birlikte artan yağsız vücut kütlesinin kaybedilmesi ile yaşam kalitesi 

oldukça düşmektedir. Özellikle huzurevlerinde yaşayan geriatrik populasyon bu konuda risk 

altındadır. Huzurevlerinde düzenli olarak antropometrik ölçümler yapılması, tarama 

testlerinin uygulanması ve menülerin incelenmesi sarkopeni gibi sıklıkla rastlanan 

hastalıkların önüne geçmeyi kolaylaştıracaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: YAŞLI, PROTEİN ALIMI, AKTİVİTE DÜZEYİ 
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S-71 HUZUREVİNDE VE EVDE KALAN YAŞLILARDA BESLENME 

DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Çağdaş Salih MERİÇ1, Hacı Ömer YILMAZ2, Nurcan YABANCI AYHAN1 

 
1Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2Gümüşhane 

Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

İlerleyen yaş ile birlikte vücutta meydana gelen anatomik ve fizyolojik değişiklikler yaşlılık 

olarak tanımlanmaktadır. Bu değişikliklere ek olarak yaşlıların tek başına yaşaması, huzurevi 

ortamına alışamaması, ağız ve diş sağlığı problemleri, tat ve koku alma duyusundaki azalma 

yaşlıların besin tüketiminin azalmasına neden olmakta ve malnütrisyon açısından risk 

oluşturmaktadır. Bu çalışma yaşlılarda beslenme durumunun değerlendirilmesi amacıyla 

planlanmış ve yürütülmüştür. 

Bu çalışma T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı 3 huzurevine kayıtlı olan ve 

evde kalan 65 yaş ve üzeri toplam 210 birey ile yürütülmüş olup, yaşlılara araştırmacı 

tarafından hazırlanan anket formu yüz yüze uygulanmıştır. Anket formu üç bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde yaşlılara ait genel bilgiler ile sosyodemografik özellikler; 

ikinci bölümde yaşlıların bazı beslenme alışkanlıkları, tat-koku-iştah-uyku ve fiziksel aktivite 

durumlarına ilişkin sorular yer almakta olup üçüncü bölümde ise Mini Nütrisyonel 

Değerlendirme-Kısa Form (MNA-SF) ile malnütrisyon durumları incelenmiştir. 

Çalışmaya katılan yaşlıların % 50,0’ı erkek, %54,7’si boşanmış veya eşi ölmüş ve % 49,5’i 

huzurevinde kalmaktadır. Ayrıca yaşlıların %95,7’si tanısı konan en az bir hastalığı 

bulunduğunu, %49,5’i hipertansiyon ve %45,7’si göz hastalıkları tanısı aldığını beyan 

etmiştir. Yaşlıların %54,3’ü günde 3 öğün tükettiğini ve %70,0’ı öğün atladığını 

belirtmişlerdir. MNA-SF’ye göre yaşlıların %38,6’sının malnütrisyon riski altında, %6,2’sinin 

ise malnütrisyonlu; MNA-SF ortalamalarının ise 11,3±2,4 olduğu saptanmıştır. Evde kalan 

yaşlıların %64,1’i normal nütrisyonel durum gösterirken, huzurevinde kalanların %43,2’si 

malnütrisyon açısından risk altındadır (p<0,05). Malnütrisyonlu yaşlıların %61,5’inin tat ve 

koku duyularında azalma olduğu, %53,8’inin çiğneme-yutma güçlüğü çektiği, %46,2’sinin 

beslenme sorunu yaşadığı (p<0,05). 
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Morbidite ve mortalite üzerinde önemli etkisi olan malnütrisyon çoğu zaman üzerinde 

durulmayan ve gözden kaçan bir faktördür. Bu bağlamda huzurevinde, evde veya hastanede 

kalma durumu fark etmeksizin malnütrisyon gelişmiş veya gelişme riski olan yaşlıların 

beslenme durumları rutin olarak değerlendirilmeli ve optimal beslenmenin sağlanması ile her 

yaşlının sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi hedeflenmelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: BESLENME DURUMU, HUZUREVİ, MALNÜTRİSYON, 

MNA-SF, YAŞLI 
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S-72 KADIN AKADEMİSYENLERİN YEME DAVRANIŞININ YAŞAM KALİTESİ 

İLE İLİŞKİSİ: ÖN ÇALIŞMA 

 

Sözel Bildiri / 

 

BURCU USLU1, BURCU ATEŞ ÖZCAN2, BEGÜM OKUDAN3, MÜVEDDET EMEL 

ALPHAN2 

 
1YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE 

DİYETETİK BÖLÜMÜ, 2İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ, 3İSTANBUL OKAN 

ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE 

REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 

Bu çalışma kadın akademisyenlerde yeme davranışı ile yaşam kalitesinin değerlendirilmesi 

amacıyla özel bir üniversitede yapılmıştır. 

Araştırmanın örneklemini İstanbulda özel bir üniversitede çalışan 23-64 yaş arası 106 kadın 

akademisyen oluşturmaktadır. Araştırma kesitsel ve tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. 

Çalışmaya katılan bireylere 8 soruluk sosyo-demografik veri formu, bireylerin yeme 

davranışları için 33 soruluk Hollanda Yeme Davranışı Anketi (DEBQ) ve katılımcıların 

yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde ise ‘Kısa Form 36 (KF-36) Yaşam Kalitesi Ölçeği’ 

uygulanmıştır. 

Bireylerin yaşam kalitesi alt ölçeklerden aldıkları en düşük ortalamanın 30.44± 27.03 ile 

AĞRI, en yüksek ortalamanın 85.14± 13.26 ile fiziksel fonksiyon alt ölçeğinde olduğu 

saptanmıştır. Hollanda Yeme Davranışını Anketi (DEBQ) alt ölçeklerinden Duygusal 

Yeme’nin; SF-36 Yaşam Kalitesi alt ölçeklerinden Emosyonel Rol ve Fiziksel Fonksiyon 

puanları ile arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.01). 

Kadın akademisyenlerin Hollanda Yeme Davranışını Anketi (DEBQ) alt ölçeklerinden 

Duygusal Yeme arttıkça SF-36 Yaşam Kalitesi alt ölçeklerinden, emosyonel rol güçlüğü ve 

fiziksel fonksiyon alanlarında daha yüksek puanlar aldıkları görülmüştür. Akademisyen 

kadınların yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik sivil toplum ve kamu kuruluşlarının da 

katılımıyla bilinçlendirici ve tedbir alıcı eylem planları ortaya konulmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: YEME DAVRANIŞI, YAŞAM KALİTESİ, DUYGUSAL 

YEME 



“ 2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi “ 
 

250 
 
 

S-73 FENİLKETONÜRİLİ BİREYLERİN DÜŞÜK PROTEİNLİ ÜRÜN 

TÜKETİMLERİ VE BU ÜRÜNLER HAKKINDAKİ BİLGİ VE GÖRÜŞLERİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Merve İLHAN1, Burcu BOLAT1, Yaren KOŞAR1, Nurcan YABANCI AYHAN1 

 
1Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Türkiye'de görülme oranı 1:4500 olan fenilketonürinin (PKU) tedavisinde düşük fenilalaninli 

diyetler kilit rol oynamaktadır. Diyetin devamlılığının sağlanmasında ise, düşük proteinli 

ürünler büyük önem taşımaktadır. Çalışmanın amacı PKU’lu bireylerin ve yakınlarının düşük 

proteinli ürünlerle ilgili düşüncelerini araştırmak ve PKU’lu bireylerin düşük proteinli ürün 

tüketim sıklığını saptamaktır. 

Çalışmaya 76 PKU’lu birey ve yakını dahil edilmiştir. PKU’lu bireylerin demografik bilgileri, 

beslenme alışkanlıkları, düşük proteinli ürün tüketim sıklıkları ve bu ürünlerle ilgili 

düşünceleri bireylerin kendisinden veya yakınından alınmıştır. Verilerin analizinde SPSS 

programı versiyon 25 kullanılmıştır. 

Çalışmaya katılan PKU’lu bireylerin (%60,5 erkek) yaşlarının ortancası 5,0 (3,0-11,8) yıldır. 

Bireylerin tanı alma yaşlarının ortancası ise 16,0 (10,0-40,0) gündür. Bireylerin %44,7’si okul 

öncesi çağındayken, %48,7’si okula veya özel eğitime gitmektedir. Bireylerin %42,1’i ev 

dışında hiç yemek yememektedir, %31,6’sı ise düşük proteinli ürün tüketmemektedir. Bu 

durumun ana sebepleri pahalılık (%50,0) ve ulaşılabilirliğin düşük olmasıdır (%16,7). Düşük 

proteinli ürün tüketen PKU’luların yakınlarının %74,5’i bu ürünlerle yemek hazırlarken 

zorlandığını belirtmektedir. Bireylerin tamamı ürünlerin ekonomik olmadığını düşünmekte, 

%78,8’i ürün çeşitliliğini yetersiz bulmaktadır. PKU’lu bireylerin tadını en çok beğendikleri 

düşük proteinli ürünler arasında makarna/pirinç/şehriye (%37,5), köfte/sucuk/et ikamesi 

(%14,6), çikolata (%10,4) ve çubuk kraker (%10,4) bulunmaktadır. Tadı en beğenilmeyen 

düşük proteinli ürünler ise, tavuk/et/köfte/sucuk ikamesi (%16,7), makarna/pirinç/kuskus 

(%14,6) ve cips/gofret/kraker (%12,5) olmuştur. En sık kullanılan düşük proteinli ürünler 

pirinç/makarna/şehriye (%42,0), un (%34,0) ve et/köfte/nugget ikamesidir (%10,0). 

Üretilmesi istenen düşük proteinli ürünler arasında peynir (%30,6), dondurma (%13,9), yoğurt 

(%11,1) ve kurubaklagiller (%11,1) bulunmaktadır. Bireylerin %40,4'ü daha önce düşük 
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proteinli yulaf ve mısır gevreği tüketmemiştir. Düşük proteinli un, nişasta ve sürülebilir 

çikolata gibi ürünler ise çoğunlukla haftada 5-7 gün tüketilmektedir. 

Bu çalışmada PKU’lu bireylerin düşük proteinli ürün tüketimleri ve bu konudaki görüşleri 

araştırılmıştır. Bireylerin üçte biri ürünlerin pahalılığı ve ürüne ulaşmanın zorluğu gibi 

sebeplerden bu ürünleri tüketememektedir. Düşük fenilalaninli diyetin uygulanabilirliğinin 

artması ve devamlılığın sağlanabilmesi açısından büyük önem taşıyan bu ürünler gıda sanayisi 

ile iş birliği sağlanarak daha ucuz ve daha ulaşılabilir hale getirilmeli ve tatları 

iyileştirilmelidir. Ayrıca bazı bireylerin piyasada olan ürünlerden haberdar olmadığı 

görülmüştür. Bu yüzden bireylerin bu konuda daha fazla bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: FENİLKETONÜRİ, PKU, DÜŞÜK PROTEİNLİ ÜRÜNLER, 

DÜŞÜK FENİLALANİNLİ DİYET 
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S-74 GAZİANTEP İLİNDE ÇOCUK ŞENLİĞİNE KATILAN 5-9 YAŞ ARASI OKUL 

DÖNEMİ ÇOCUKLARIN BOY VE AĞIRLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sözel Bildiri / 

Saadet OZEN1, Meltem DEMİRCİ1 

1SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Bu çalışmada, Gaziantep’te 23 Nisan Çocuk Şenliğine katılan okul dönemi çocukların boy ve 

ağırlık ölçümleri yapılarak büyüme eğrilerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gaziantep ilinde çocuk şenliğine katılan çocuklar ve ailelerden boy ve ağırlık ölçümüne 

gönüllü olarak katılan çocukların boyları ayakta olarak Seca 213 mekanik stadiometre ile 

ağırlıkları ise 100 grama duyarlı Fakir Terro baskül ile ölçülmüştür. Dünya Sağlık Örgütünün 

(DSÖ) yayınladığı çocuk 5-19 yaş arası yaşa göre boy ve Beden Kütle İndeksi (BKİ) 

eğrilerine göre değerlendirme yapılmıştır (1). BKİ; ağırlık (kg)/boy (m2) formülüyle 

hesaplanmıştır. BKİ 85-95 persentil arasında olanlar hafif şişman ve 95. persentilin üzerinde 

olanlar ise şişman olarak değerlendirilmiştir. Dağılımı normal olan verilerde cinsiyetler arası 

bir fark olup olmadığına Student’s T testi kullanılarak bakılmıştır (2). 

ÇÇalışmaya katılan çocukların %14,07’si erkek, %85,93’u kızdır. Çalışmamızda boy 

uzunluğu 3. percentilin altında olan çocuk oranı %4,7 saptanmıştır. Çocukların %59,4’ünün 

boyu normaldir (Erkek %55,6; Kız %60). DSÖ’nün belirlediği standartlara göre şişman çocuk 

oranı %10,9 ve çok zayıf çocuk oranı %4,7 olarak saptanmıştır. Çok zayıf çocukların 

tamamının cinsiyeti kızdır. Çocukların çoğunun (%60,9) ağırlığı normaldir (Erkek %55,6; Kız 

%61,8). Erkek çocuklarda zayıf BKİ’ne sahip çocuk saptanmamıştır. Çocukların %9,4’ü çok 

zayıf BKİ’ne sahiptir. Çocukların büyük çoğunluğu BK’i %64,1’i normaldir (Erkek %55,6; 

Kız %65,5). Boy uzunluğu ve vücut ağırlığında cinsiyete göre farka bakıldığında anlamlı bir 

fark bulunamamıştır. Bu araştırmaya tamamen sağlıklı çocuklar dâhil edilmiştir. Yapılan 

başka bir çalışmada 7 ve 9 yaşındaki kız ve erkeklerde zayıflığa rastlanmamıştır. Bu 

araştırmada ise çok zayıf oranı %9,4, zayıf oranı ise %1,6 olarak saptanmıştır. Zayıf olanlar 

genellikle kızdır. Malnütrisyon açısından bu sonuç üzücüdür. TOÇBİ raporunda hafif şişman 

çocuk oranı %10,6; obez çocuk oranı ise %1,6 olarak bulunmuştur. Bu araştırmada hafif 

şişman çocuk oranı %14,1; obez çocuk oranı %10,9 olarak saptanmıştır. Bu artış örneklem 

daha küçük olsa bile tedirgin edicidir (3). 
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Gaziantep ilinde çocuk şenliğine katılan gönüllü 5-9 yaş arası çocuklarda rastgele boy ve 

ağırlık ölçümü yapılıp, DSÖ’nün standartlarına göre değerlendirme yapıldığında yaşa göre 

çok kısa olan %4,7; yaşına göre çok zayıf olan %4,7 çocuğa rastlanmıştır. Yaşa göre BKİ’ye 

bakıldığında çocuklarda oranlar; çok zayıf %9,4, hafif şişman %14,1, obez %10,9 olarak 

saptanmıştır. Bu durum ailelerin beslenme ile ilgili daha fazla bilgilendirilmesinin 

gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: OKUL DÖNEMİ, BÜYÜME EĞRİLERİ, 5-9 YAŞ ÇOCUK 
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S-75 SIÇANLARDA FARKLI KARBONHİDRAT ÖRÜNTÜSÜNE SAHİP 

DİYETLERİN DAVRANIŞ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

ZEYNEP PARLAK ÖZER1, MENDANE SAKA2, DAVUT SİNAN KAPLAN3 

 
125 ARALIK DEVLET HASTANESİ, 2BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ, BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 3GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, 

TIP FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 

Bu çalışma, farklı karbonhidrat ve yağ örüntüsüne sahip diyetlerin sıçanların vücut ağırlığı, 

perirenal yağ miktarı, besin alımı, kan keton düzeyi ve davranış parametreleri üzerindeki 

etkisini belirlemek amacı ile planlanmıştır. 

Çalışmada 40 adet Wistar albino erkek sıçan kontrol (K), ılımlı karbonhidrat (IK), ılımlı 

düşük karbonhidrat (IDK) ve çok düşük karbonhidrat (ÇDK) içeren diyetlerle beslenmek 

üzere 4 gruba ayrılmıştır. Deney süresince günlük yem tüketim kaydı alınmış, haftalık ağırlık 

takibi yapılmış ve davranış analizleri yapılmış ve iki haftada bir kere kuyruk veninden kan 

keton düzeyi ölçülmüştür. 

Kontrol, ılımlı karbonhidrat, ılımlı düşük karbonhidrat ve çok düşük karbonhidrat içeren 

diyetlerle hafta süresince beslenen sıçanlarda başlangıca göre ağırlık artışı anlamlıdır (K 

grubu p˂0.05, IK p˂0.05, IDK p˂0.05, ÇDK p˂0.05). Sadece çok düşük karbonhidrat içeren 

diyetle beslenen sıçanların 21. ve 28. günde ağırlıkları kontrolden yüksektir (p˂0.05, p˂0.05). 

Çok düşük karbonhidrat grubunun β-hidroksibütirat düzeyi (BHB) 14. günde yükselmiş bu 

yükseklik 28.günde de devam etmiştir. Ilımlı düşük karbonhidrat grubunun BHB düzeyi ise 

28. günde yükselmiştir. Kontrol ve ılımlı karbonhidrat gruplarının BHB düzeylerinde artış 

belirlenmemiştir. Çalışmanın başından 28. güne BHB düzeylerinin artışı ve artış oranının 

gruplar arası farkına bakıldığında IDK ve ÇDK grupları K ve IK grubundan anlam düzeyde 

yüksek bulunmuştur. Hareketsizlik süreleri (oturma ya da uzanma sırasında hareketin 

olmaması) 28. günde başlangıca göre K (p˂0.05), IK (p˂0.05), IDK grubunda (p˂0.05) artış 

gösterirken; ÇDK grubunda (p˃0.05) farklılık bulunmamıştır. Davranış parametreleri ile kan 

keton düzeyi arasında korelasyon bulunmamıştır (p˂0.05). 
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Bu çalışmada davranış ve keton düzeyi arasındaki ilişki incelenmiştir. Wistar albino erkek 

sıçanlarda yağ:karbonhidra+protein 1.01 ve 0.4 olan diyetlerle BHB’in kontrol grubundan 

anlamlı derecede yüksek olduğu gösterilmiştir. Yükselmiş kan keton düzeyine maruziyet 

süresinin davranış üzerine farklı etkileri olabileceği düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: YÜKSEK YAĞLI DİYET, OBEZİTE, KETON 

CİSİMCİKLERİ, DEPRESYON, KARBONHİDRAT 
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S-76 YETİŞKİN KADINLARDA SÜT TÜKETİMİ VE DİYET KALSİYUM ALIMI VE 

OBEZİTE RİSKİ ARASINDA İLİŞKİ VARMI DIR? 

Sözel Bildiri / 

 

Gamze YURTDAŞ1, Gamze AKBULUT1 

 
1Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Bu çalışma, yetişkin kadınlarda bazı antropometrik ölçümler ile günlük süt tüketimi ve diyetle 

kalsiyum alımı arasındaki ilikiyi değerlendirmek için planlanıp yürütülmüştür. Çalışmaya 

yaşları 19-45 yılları arasında olan Ankara’da yaşayan 223 yetişkin kadın birey dahil 

edilmiştir. Çalışma verileri, bireylerin demografik bilgilerine, sağlık bilgilerine ve beslenme 

alışkanlıklarına ve süt tüketim durumlarına yönelik soruların yer aldığı bir anket aracılığı ile 

araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile elde edilmiştir. Bireylerin antropometrik 

ölçümleri (vücut ağırlığı, boy uzunluğu, boyun çevresi ve bel çevresi) tekniğine uygun olarak 

alınmıştır. Bireylerin diyetle kalsiyum alımları ise geriye dönük hatırlatma yöntemi ile 3 

günlük besin tüketim kaydı (ikisi hafta içi, biri hafta sonu) alınarak belirlenmiştir. 

Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalaması 34.3±7.13 yıl, Beden Kütle İndeksleri (BKİ) 

27.6±5.19 kg/m²’dir. Kadınların ortalama süt tüketimi 64.7±85.09 mL/gün, diyetle kalsiyum 

alımı 600.3±280.49 mg/gün’dür. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün BKİ sınıflamasına göre 

bireylerin %28.3’nün normal, %43.9’nun fazla kilolu, %27.8’nin obez olduğu saptanmıştır. 

BKİ’ye göre normal bireylerin diyetle kalsiyum alımları (692.33 mg/gün) fazla kilolu (569.63 

mg/gün) ve obez bireylerden (555.38 mg/gün) anlamlı derece daha yüksek bulunmuştur 

(p<0.05). Diyetle kalsiyum alımı ile vücut ağırlığı (r=-0.133, p=0.047) ve BKİ (r=-0.155, 

p=0.021) arasında negatif yönlü ilişki saptanırken, diyetle kalsiyum alımı ile bel çevresi 

arasında ilişki saptanmamıştır (p>0.05). Obez kadınların fazla kilolu ve normal bireylere göre 

anlamlı derece daha az düşük yağlı süt tükettiği belirlenmiştir (p<0.05). Tam yağlı süt 

tüketimi ile vücut ağırlığı, BKİ ve bel çevresi anlamlı pozitif, düşük yağlı süt tüketimi ile 

vücut ağırlığı, BKİ ve bel çevresi arasında anlamlı negatif ilişki bulunmuştur. Çalışmanın 

sonuçları diyetle düşük kalsiyum alımın ve tam yağlı süt tüketimin obezite ile ilişkili 

olduğunu göstermektedir. Ancak Türk toplumda kadınların süt tüketimin yetersiz olması 

nedeniyle süt tüketimi teşvik edilmeli ve bu konuda daha fazla çalışma yapılmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: KALSİYUM ALIMI, OBEZİTE, SÜT TÜKETİMİ 
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S-77 ADÖLESANLARDA BESİN TERCİHLERİ VE ABDOMİNAL OBEZİTE 

 

Sözel Bildiri / 

 

Sevde KAHRAMAN1, Meltem SOYLU1, Fatma ÇELİK1 

 
1Biruni Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Son yıllarda adölesanlarda bel çevresindeki artma ile karakterize olan abdominal obezitedeki 

artış dikkat çekmektedir. Bu araştırma, adölesanlarda abdominal obezite ve besin tercihleri 

arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla planlanıp, yürütülmüştür. 

Araştırma; 2019 yılının Nisan ayında, İstanbul ili Büyükçekmece ilçesinde bulunan bir 

Anadolu Lisesinde eğitim gören 15-17 yaş arası 181 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Basit 

rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen öğrencilerin 104'ü (%57,5) kız, 77'si (%42,5) erkektir. 

Öğrencilerin antropometrik ölçümlerinden vücut ağırlığı, boy uzunluğu, ve bel çevresi 

yöntemine uygun olarak ölçülmüş ve öğrencilere ''Besin Tüketim Sıklığı'' formu 

uygulanmıştır. Bel çevresinin değerlendirmesinde, Hatipoğlu'nun belirlediği Türk 

çocuklarında bel referans değerleri kullanılmış olup 90. persentil ve üstü abdominal obez 

kabul edilmiştir. Ayrıca, adölesanların bel çevresi (cm)/ boy uzunluğu (cm) hesaplanmıştır. 

Bu oranda Ashwell sınıflaması dikkate alınmıştır; 0,4'ün altında ve 0,5-0,6 arasında ise riskli, 

0,6'nın üzerindeyse tedavi gerektirir. Elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirmesinde 

SPSS 15.0 paket programı kullanılmıştır. 

Yaşa göre beden kütle indeksi Z skoru sonuçlarına göre; adölesanların %67,4’ü normal 

ağırlığa sahip iken, %4,4’ü düşük ağırlıklı, %28,2'si fazla kilolu ve şişmandır (sırasıyla; 

%15,5, %12,7). Bel çevresi ölçüm sonuçlarına göre adölesanların %74'ünde abdominal 

obezite saptanmıştır. Bel/boy oranına göre adölesanlar; normal %46,4 (n=84), riskli %51,4 

(n=93) ve tedavi gerektirir %2,2 (n=4) sınıfındadır. Enerji yoğunluğu yüksek sıvı margarin, 

krema, sucuklu/pastırmalı yumurta, sucuk, tavuklu/etli pirinç, muz, etli kuru fasulye ve diyet 

kola/gazoz gibi besinlerin tüketimi ile bel çevresi arasında önemli (p<0,05); mısır ve 

kıymalı/peynirli makarna tüketimi ile ileri önemlilikte ((p<0,01) pozitif korelasyon 

bulunmaktadır. Bunun tersine enerji yoğunluğu düşük marul, pancar, pişmiş salçalık kırmızı 

biber, pişmiş yeşil dolmalık biber, yeşil zeytin, enginar, pişmiş semizotu, gibi sebzeler ile bel 

çevresi arasında önemli negatif korelasyon tespit edilmiştir (p<0,05). Brokoli, pırasa ve 
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kereviz tüketimi ile bel çevresi arasında yüksek önemlilikte negatif korelasyon saptanmıştır 

(p<0,01). 

Adölesanlarda işlenmiş et ürünlerinin, enerji içermeyen ancak iştah regülasyonunu etkileyen 

diyet gazlı içeceklerin tüketimi abdominal obeziteyi tetiklerken; enerji yoğunluğu düşük, 

posadan zengin olan sebze grubu tüketiminin adölesanları abdominal obeziteden koruduğu 

sonucuna varılmıştır. Adölesanların; abdominal obezite yönünden değerlendirilmeleri, yaş ve 

boy uzunluklarına uygun ağırlığa sahip olmaları bunun için de erken yaşlardan itibaren 

sağlıklı besin tercihleri konusunda destek almaları önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: ABDOMİNAL OBEZİTE, BESİN TERCİHLERİ, 

ADÖLESAN 
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S-78 YAŞLILARDA ADİPOZİTE VE KEMİK SAĞLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

 

Sözel Bildiri / 

 

Gamze YURTDAŞAŞ1, Fiona C MALCOMSON2, Stella BREİNİNGER2, Khalil 

ELGENDY2, Al JOEL2, RMTK RANATHUNGA2, David Michael BRADBURN3, Laura 

C. GREAVES2, John C. MATHERS2 

 
1Gazi Üniversitesi, 2Newcastle Üniversitesi, 3Northumbria NHS Foundation Trust, 

Osteoporoz, düşük kemik kütlesi ve kemik dokusunun mikro yapısının bozulması sonucu 

kemik kırılganlığının ve kırık olasılığının artması ile karakterize sistemik bir iskelet 

hastalığıdır. Sertlik İndeksi [Stifness indeks (SI)] kemik gücünün bir ölçüsüdür ve osteoporoz 

nedeniyle kemik kırılma riskini tahmin etmek için kullanılabilmektedir. Vücut yağının 

osteoporoz ve kemik kırıkları için risk faktörü olabileceği bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, 

vücut kompozisyonu ve kemik mikro yapısı arasındaki ilişkiyi araştırmaktı. 

Bu çalışma İngiltere'de yaşayan 47 gönüllü üzerinde yürütüldü. Vücut bileşim analizi Tanita 

TBF-300MA kullanılarak yapıldı. Lunar Achilles Insight TM heel ultrason cihazı (GE 

Healthcare) kullanılarak kemik mineral yoğunluğu ölçüldü ve sertlik indeksi [Stifness indeks 

(SI)], ultrason zayıflaması [broadband ultrasound attenuation (BUA)], ses hızı [speed of 

sound (SOS)], T ve Z skoru değerleri kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün T skoru 

sınıflaması baz alınarak katılımcılar osteoporoz (T-Skoru <-2.5 SD), osteopeni (-2.5 <-1)="" 

ve="" sağlıklı="" (t-skoru="">-1) olarak sınıflandırıldı. 

Katılımcıların yaş ortalaması 66.7 ± 8.28 yıl, % 51'i kadın, ortalama vücut yağ oranı % 34.1 ± 

8.1idi. Osteopeni ve osteoporoz sıklığı sırasıyla % 41 ve% 4 idi. SI, erkeklerde (100.8 ± 

18.25), kadın (83.1 ± 16.07) katılımcılarına göre anlamlı derecede yüksekti (p = 0.001). 

Osteopeni veya osteoporozu olan katılımcıların vücut yağ yüzdesi sağlıklı katılımcılara göre 

daha yüksek bulundu. Ancak bu ilişki, analizde yaş ve cinsiyete göre düzeltme yapıldıktan 

sonra kayboldu (p> 0.05). Kadınlarda (r = -0.330 p = 0.027) ve tüm katılımcılarda (r = -0.441 

p = 0.035) SI ile vücut yağ yüzdesi arasında anlamlı bir korelasyon saptandı. Bulgularımız 

daha yüksek vücut yağının yaşlılarda düşük kemik mineral yoğunluğu ile ilişkili olduğunu 

göstermektedir. Ancak, bu bulguları doğrulamak ve bu ilişkilerin nedensel olup olmadığını 

araştırmak için daha büyük örneklem büyüklüğünde daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 

ANAHTAR KELİMELER: KEMİK SAĞLIĞI, ADİPOZİTE, OSTEOPOROZ 
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S-79 METFORMİNİN IN-VITRO GENOTOKSİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

ŞEMSİ GÜL YILMAZ1, ASLI UÇAR1, SERKAN YILMAZ2 

 
1Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü  2Ankara 

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ebelik Bölümü 

Obezite dünya çapında prevalansı her geçen yıl giderek artan ciddi bir halk sağlığı problemi 

olup, sağlığı bozacak biçimde, vücutta fazla miktarda yağ birikmesi durumudur. Obezite 

tedavisi, doğru beslenme alışkanlıklarının kazandırıldığı diyet tedavisi, fiziksel aktivitenin 

artırılması, ilaç tedavisi ve bariatrik cerrahiyi kapsayan multidisipliner bir tedavidir. İlaç 

tedavisinde; Orlistat, Metformin, Sibutramin, Rimonobant, Fentermin yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Metformin, karaciğerin ve periferik dokuların insüline duyarlılığını arttırır. 

Karaciğerde hem glukoneogenezi hem de glukojenolizi baskılayarak, iştahı azaltmaktadır. Bu 

çalışma insan lenfositlerinde metformin ilacının in-vitro genotoksik etkilerini incelemek 

amacıyla yapılmıştır. 

Metformin için FDA tarafından belirlenen doz 500-1000 mg/gün (günde 2 defa)’dür. 

Çalışmada bu değer ve 1/8, 1/4, 1/2 oranları kullanılmıştır. Genotoksisite analizi için, 

kromozam anormallik testi (KA) ve mikronükleus testi (MN) kullanılmıştır. Ayrıca mitotik 

indeks (Mİ) ve nükleer bölünme indeksi (NBİ) değerleri de hesaplanmıştır. KA/hücre 

frekansı, AH yüzdesi ve Mİ yüzdesi hesaplanmasında Z testi kullanılmıştır. Sonuçlar ortalama 

± standart hata olarak verilmiştir. Tüm parametrelerde doza bağlı değişimleri belirlemek 

amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. 

İnsan periferal lenfositlerinde metforminin dokuz tip yapısal ve bir tip sayısal kromozomal 

anormalliğe neden olduğu görülmüştür. Yapısal kromozom anormallikleri görülme sıklığına 

göre şöyle sıralanabilir: Sister Union (SU) (%22,0); Pulverizasyon (Pvr) (%14,3); Fragment 

(F) (%10,6); Kromozom Kırığı (KzK) (%8,7); Disentrik (DS) (%7,5); Kardeş Kromatitlerde 

Birleşme (KD) (%6,3); Gap (%6,3); Kromatid Kırığı (KtK) (%2,6); Halka Kromozom (H) 

(%1,0). Sayısal anormallik olan poliploidi ise %20,7 oranında gözlenmiştir. Metforminin 24 

ve 48 saatlik uygulamada hücre başına düşen anormallik sayısını ve anormal hücre yüzdesini 

konsantrasyona bağlı olarak arttırdığı gözlenmiştir. 
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Metforminin obezitenin mevcut tedavisinde diyet ve davranış değişikliği gibi daha sağlıklı ve 

güvenilir sonuçlar veren tedavi seçeneklerinin yerini tutması olanaksız bulunsa da günümüzde 

artan ilgi sebebiyle kullanımı artmaya devam etmektedir. Artan kullanımına bağlı olarak olası 

genotoksik etkilerini değerlendirdiğimiz bu çalışmada, metforminin yüksek dozlarda 

genotoksik etkilerinin görüldüğü fakat sitotoksik etkilerinin bulunmadığı sonucuna 

varılmıştır. Bu çalışmada metformin ilacının genotoksisitesi ile ilgili ön bilgilere ulaşılmış ve 

ileri çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülen veriler elde edilmiştir. Bu nedenle metformin 

etken maddesine sahip ilaçların genotoksik potansiyellerinin detaylı olarak epidemiyolojik 

çalışmalarla ve in-vivo test sistemleriyle incelenmesi etken maddelerin güvenilirliği hakkında 

daha kesin sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: BESLENME, GENOTOKSİSİTE, İLAÇ TEDAVİSİ, 

METFORMİN, OBEZİTE 
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S-80 YÜKSEK PROTEİN İÇERİKLİ DİYETİN SIÇAN BÖBREK VE KARACİĞER 

DOKULARINDA YAŞA BAĞLI OLASI ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sözel Bildiri / 

Fatma HELVACIOĞLU1, Sera KILIÇ1, Pınar ÜLGEN1, Fırat YILDIRIM1, Deniz Can 

BAŞARAN1, Berk Yasin EKENCİ1, Caner ÇETİNOĞLU1 

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD 

Beslenme alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle aşırı kilo ya da obezite sınıfına katılan insan 

sayısı hem dünya da hem de ülkemizde hızla artmaktadır. Bu noktada karşılaşılan bir diğer 

önemli konu kilo vermek isteyen insanların yüksek protein diyetleri gibi hızlı ve etkili olduğu 

düşünülen diyet yöntemlerine başvurmalarıdır. Çalışmamızda yüksek protein diyetinin yaşa 

bağlı, karaciğer ve böbreklerde neden olabileceği olası etkileri ince yapı düzeyinde 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Çalışmamızda genç (6 aylık) ve yaşlı (18 aylık) 32 adet Wistar albino erkek sıçanlar 

kullanıldı. Sıçanlar; Grup 1: Genç Normal Diyet grubu(n=8), Grup 2: Genç Yüksek protein 

grubu(n=8), Grup 3: Yaşlı Normal Diyet grubu(n=8), Grup 4: Yaşlı Yüksek protein 

grubu(n=8) olmak üzere 4 grup oluşturuldu. Normal diyet grubundaki sıçanlara %20 oranında 

protein içeren diyet verilirken, yüksek protein gruplarına %47,5 protein içeren özel yem 

verildi. Bir aylık sürenin sonunda 150 mg /kg ketamin ile denekler sakrifiye edildikten sonra 

böbrek ve karaciğer dokuları %2,5’luk gluteraldehit solusyonunda tespit edildi. Doku 

örnekleri ışık ve elektron mikroskopta değerlendirildi. 

Çalışmamızın sonucunda yapılan değerlendirmede genç ve yaşlı kontrol gruplarında 

karaciğerve böbrek dokuları doğal yapıları ile ayırt edildi. Yüksek protein diyeti uygulanan 

sıçanların karaciğerlerinde sinozoidlerde genişleme, hepatositlerde vakuolizasyon ve yer yer 

hücrelerde lipid damlacıkları görüldü. Yaşlı gruplarda karaciğer de görülen yapısal hasarların 

daha belirgin olarak izlendiği ayırt edildi. Böbrek dokularında yüksek protein uygulan 

gruplarda glomerüllerde ve tübüllerde ışık mikroskobik düzeyde hücrelerde yapısal 

dejenerasyonla birlikte peritübüler alanda artış saptandı. 

Sonuç olarak kısa süreli yüksek protein diyeti uygulamasında karaciğer ve böbrek dokularında 

izlenen yapısal hasarların yaşla birlikte artarak devam ettiği izlendi. Bu bulgular ışığında 

karaciğer ve böbrekte hücresel düzeyde belirgin hasara neden olduğu görülen bu tarz 
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diyetlerin uygulanmasın da sağlık açısından sakıncalı olabileceğinin göz önünde 

bulundurulması gerektiği kanısına varıldı. 

ANAHTAR KELİMELER: YÜKSEK PROTEİN DİYETİ, YAŞLANMA, KARACİĞER, 

BÖBREK, GEÇİRİMLİ ELEKTRON MİKROSKOP 
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S-81 GAMZE YAŞAYAN 20-65 YAŞ ARASINDAKİ KADINLARIN GELENEKSEL 

YAŞAM TARZLARI VE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ SERUM D VİTAMİNİ 

DÜZEYLERİNE ETKİSİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Pınar ÇAĞLAR İPEK1, Gül KIZILTAN2 

 
1Konya Başkent Hastanesi, 2Ankara Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 

Konya bölgesinde yaşayan ve yaşları 20-65 yıl arası kadınların beslenme alışkanlıkları, yaşam 

tarzları, antropometrik ölçümleri ve bazı biyokimyasal bulguları ile serum D vitamini 

düzeyleri arasında ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır 

Konya Başkent Araştırma ve Uygulama Hastanesi Endokrin ve Dahiliye polikliniklerine 

Eylül 2014 ve Kasım 2014 tarihleri arasında başvuran 20-65 yaş arası gebe olmayan 75 kadın 

dâhil edilmiştir. Kronik böbrek hastalığı, kronik karaciğer hastalığı, kanser, troid fonksiyon 

bozukluğu olan, safra kesesi taşı bulunan veya safra kesesi alınmış, D vitamini ek tedavisi 

alan veya herhengi bir multivitamin desteği alanlar çalışmaya dahil edilmemiştir. Bireylerin 

sosyodemografik özellikleri, fiziksel aktivite durumları ve beslenme alışkanlıkları anket 

formu ile sorgulanmıştır. Bireylerin beslenme durumları besin tüketim sıklığı formu ile 

belirlenmiştir. Bireylerin antropometrik ölçümleri (boy uzunluğu, vücut ağırlığı, bel çevresi, 

kalça çevresi, üst orta kol çevresi ) alınmış, vücut bileşimi ölçülmüş, bazı biyokimyasal 

parametreleri analiz edilmiştir. 

Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalaması 38.00±10.26 yıldır ve beden kütle indeks (BKİ) 

ortalaması 29.34±4.68 kg/m2’dir. Beden kütle indeksi gruplamasına göre bireylerin % 

10.7’sinin normal (BKİ=18.5-24.9 kg/m2), %50.7’sinin hafif şişman (BKİ=24.9-29.9kg/m2) 

ve %38.6’sının şişman (BKİ≥30kg/m2) olduğu belirlenmiştir. Kadınların serum D vitamini 

düzeyi ortalaması 14.02±7.61 ng/mL’dir. Kadınların %62’sinin serum D vitamini düzeyinin 

eksik (≤20ng/mL), %36.7’sinin ise D vitamini düzeyinin yetersiz (20-30ng/mL) olduğu 

saptanmıştır. Serum D vitamini düzeyi eksik olan katılımcıların BKİ ölçümlerinin yüksek 

olduğu saptanmıştır (p<0.05).Kadınların giyim tarzlarına göre serum D vitamini 

sınıflandırması değerlendirildiğinde, kapalı giyinmeyen kadınların serum D vitamini 

ortalmaları 15.60±6.38ng/dL, kapalı giyinen kadınların serum D vitamini ortalamaları 
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12.18±6.99ng/dL olarak saptanmıştır.Kapalı giyinen kadınlarda D vitamini eksikliği görülme 

sıklığının (%46.8’inin) normal giyinen kadınlara göre daha fazla (%33.8’i) olduğu 

bulunmuştur (p<0.05). Kadınların biyokimyasal parametreleri ve serum D vitamini düzeyleri 

arasındaki ilişkiye bakıldığında, serum paratroid hormon düzeyleri ile serum D vitamini 

düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.05). 

Sonuç olarak,kadınların medeni durum, eğitim durumları gibi bazı sosyodemografik 

özellikleri ile güneşten yararlanma süreleri ve beslenme alışkanlıkları ile serum D vitamini 

düzeyi arasında anlamlı bir ilişki belirlenmemişken (p>0.05), yaş, giyim tarzı ve ten rengi ile 

serum D vitamini düzeyleri arasında istatistiksel açıdan önemli ilişki saptanmıştır (p<0.05) . D 

vitaminin yetersizliğinin önlenmesinde bu durumlar göz önünde bulundurulmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: D VİTAMİNİ, BESLENME ALIŞKANLIKLARI, 

BESLENME DURUMU, YAŞAM TARZI, KADIN 
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S-82 KARDİYOVASKÜLER HASTALIĞI OLAN DİYABETLİ ERİŞKİN 

ERKEKLERDE SAĞLIK PROFİLİNİN İNCELENMESİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Gökcen DOĞAN1, Ahmet Can DURU2, Muteber LAÇİN2, Ezgi ERGÜL2, Nurcan 

YABANCI AYHAN1 

 
1Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, 

Amaç: Kardiyovasküler hastalıklar, kalbin ve kan damarlarının tüm hastalıklarını içeren 

hastalık grubudur. Diabetes Mellitus, yetersiz insülin salınımı ve/veya insülin eksikliği sonucu 

meydana gelen, hiperglisemi ile karakterize metabolik bir hastalıktır. Bilindiği gibi diyabet 

kardiyovasküler hastalıklar için bir risk faktörüdür ve diyabetli bireylerde kalp damar 

hastalıkları %60 oranında mortaliteden sorumludur. Bu araştırma kardiyovasküler hastalığı 

olan diyabetli erişkin erkeklerde sağlık profilini incelemek amacıyla planlanmış ve 

yürütülmüştür 

Yöntem: Bu çalışma, ekim 2018-nisan 2019 tarihleri arasında 71 erkek birey üzerinde 

yapılmıştır. Veriler anket formu aracılığı ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak 

toplanmıştır. Anket formunda bireylerin beslenme alışkanlıkları incelenmiş, fiziksel aktivite 

durumları uluslararası fiziksel aktivite anketi- kısa formu (IPAQ) yardımıyla sorgulanmıştır. 

Antropometrik ölçümler stajyer diyetisyenler tarafından alınmıştır. ‘‘Kardiyovasküler 

Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi (KARRİF-BD)’’ ve “Diyabet ile İlgili Sorunlu 

Alanlar Anketi (DİSA)” ölçekleri ankette yer almaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde 

SPSS paket programı kullanılmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan erkekler 25-64 (ort: 54,5±8,5 yıl) yaşları arasındadır. 

Erkeklerin 53’ü (%75) evli, 38’i (%53,5) lise ve ortaokul mezunu ve 42’si (%59,1) emeklidir. 

Katılımcıların %33,8’i sigara içmeye devam ediyorken, %40,8’i sigara kullanmayı 

bıraktıklarını beyan etmişlerdir. Kardiyovasküler hastalıklar risk faktörlerine bilgi düzeyine 

bakıldığında, erkeklerin %47,9’u yetersiz ve orta düzeyde bilgi sahibidir. Katılımcıların 

KARRİF-BD ile saptanan bilgi düzeyleri ile DİSA ile belirlenen duygusal stresleri arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p=0,223). IPAQ’a göre hafif aktif olanların %79,2’sinin 

duygusal stres puan ortalaması yüksektir (p=0,138). 
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Sonuçlar: Kardiyovasküler hastalıklar tüm dünyada ve Türkiye’de ölüm nedenlerinin başında 

gelmektedir. Sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin kronik hastalıklardan 

korunmada etkili olduğu bilinmektedir. Özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde 

eğitimlerin verilmesi ile bilgi düzeylerinin arttırılması bireylerin duygusal stres seviyelerini de 

azaltacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR, DİYABET, IPAQ 
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S-83 FAZLA KİLOLU VE OBEZ YETİŞKİNLERİN BESLENME 

ALIŞKANLIKLARININ BESİN BAĞIMLILIĞINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Emre DUMAN1, Alev KESER1, Serkan ASİL2 

 
1Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2Gülhane 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Polikliniği 

Beslenme alışkanlıkları ile besin bağımlılığı arasında karşılıklı bir ilişki olduğu 

düşünülmektedir. Bu araştırmada fazla kilolu ve obez yetişkinlerin beslenme alışkanlıklarının 

besin bağımlılığı durumuna göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmaya Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği’ne 

başvuran 38-64 yaş aralığındaki fazla kilolu ve obez 134 gönüllü birey katılmıştır. 

Katılımcıların beslenme alışkanlıklarının değerlendirilebilmesi için öğün sayısı, atlanılan ana 

öğün, lokma büyüklüğü, tuz kullanma durumu, abur-cubur, fast-food ve gazlı içecek 

tüketimleri sorgulanmıştır. Bireylerin besin bağımlılığını değerlendirmek için Yale Besin 

Bağımlılığı Ölçeği (YFAS) kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde p<0.05 anlamlı 

kabul edilmiştir. 

Katılımcıların 62’si erkek (%46.3), 72’si kadın (%53.7) olup yaş ortalamaları 52.3±6.83 

yıldır. Toplam 26 bireyde (%19.4) besin bağımlılığı saptanmıştır. Besin bağımlılığı olan 

bireylerin ana öğün sayısının (2.7±0.47) besin bağımlılığı olmayanlara (2.4±0.49) kıyasla 

daha düşük olduğu ve öğle öğününü daha sık atladıkları (sırasıyla %65.3 ve %34.2) 

saptanmıştır (p<0.05). Besin bağımlılığı olan bireylerin (%46.2) besin bağımlılığı 

olmayanlara (%22.2) kıyasla daha fazla abur-cubur tükettikleri belirlenmiştir (p<0.05). 

Bununla birlikte bireylerin YFAS semptom sayısı ile ana öğün sayısı arasında negatif, haftalık 

fast-food tüketim sayısı arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

saptanmıştır (p<0.05). Sonuç olarak, fazla kilolu ve obez bireylerin beslenme alışkanlıkları ile 

besin bağımlılığı arasında ilişki olabileceği belirlenmiştir. Bu bağlamda obezitenin önlenmesi 

başta olmak üzere tedavisinde doğru beslenme alışkanlıklarının benimsenmesine yönelik 

uygulanabilir girişimlerin yapılması önemlidir. 
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ANAHTAR KELİMELER: BESİN BAĞIMLILIĞI, BESLENME ALIŞKANLIKLARI, 

OBEZİTE, YETİŞKİN 

S-84 SAGİTTAL ABDOMİNAL ÇAP: KARACİĞER YAĞLANMASI TANISINDA 

UYGUN BİR ANTROPOMETRİK ÖLÇÜM MÜDÜR? 

 

Sözel Bildiri / 

 

ÖZGE KÜÇÜKERDÖNMEZ1, RECİ MESERİ1, RANA NAGİHAN AKDER1, SELDA 

SEÇKİNER2, BANU ŞARER YÜREKLİ2, 

 
1EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, BESLENME VE DİYETETİK 

BÖLÜMÜ 2EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ 

Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı, kadınlarda <20 g/gün, erkeklerde <30 g/gün alkol 

tüketimine rağmen hepatositlerde trigliserit birikimi ile karakterizedir. Küreselleşen dünyada 

diğer metabolik hastalıkların artmasına paralel olarak non-alkolik yağlı karaciğer hastalığının 

da prevalansı artmaktadır. Kesitsel olarak planlanan bu çalışmanın amacı karaciğer 

yağlanmasının antropometrik ölçümlere, kan lipit profiline, karaciğer enzim seviyelerine 

etkisini araştırmak ve bel çevresi (BÇ) (Hem mezura ile hem de ViScan ile), beden kütle 

indeksi (BKİ), vücut yağ yüzdesi (BYY), sagittal abdominal çap (SAÇ) ve ViScan ile ölçülen 

viseral yağlanma ölçütlerinden karaciğer yağlanmasını en iyi öngören ölçütü saptamaktır 

Çalışma kapsamına Ege Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji Polikliniğine başvuran, beden 

kütle indeksi 27 kg/m2 ve üzeri olan, karaciğer yağlanması şüphesi ile ultrasonografik 

incelemesi talep edilen kadın bireyler dahil edilmiştir. Veri, IBM SPSS 25.0 paket programı 

aracılığıyla Mann Whitney-U, Kruskall Wallis ve ROC analizi ile çözümlenmiş ve anlamlılık 

düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. 

Çalışmaya katılan bireylerin (n=43) %69,8’ine (n=30) karaciğer yağlanması teşhisi 

koyulmuştur. Su tüketiminin, vitamin kullanımının, sigara kullanımının, ana öğün atlamanın, 

ev dışında yemek tüketiminin, gece yiyecek / içecek tüketiminin ve aktif ya da inaktif yaşam 

sürmenin karaciğer yağlanmasına istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmamıştır. 

Karaciğer yağlanması olan bireylerin olmayan bireylere kıyasla anlamlı olarak beden kütle 

indeksi (p=0.020), bel çevresi (ViScan: p=0.006, mezura: p<0.001), sagittal abdominal çapı 

(p=0.035), vücut yağ kütlesi (p=0.039) anlamlı olarak daha yüksekken; HDL değeri (p=0.013) 
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anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur. Yağlı karaciğerin derecesi artıkça BKİ (p=0.040) ve 

bel çevresinin (mezura:0.002; viscan: 0.022) anlamlı olarak arttığı belirlenmiştir. Hastalığın 2. 

ve 3. evresinde bulunan bireylerin 1. evresinde bulunan bireylere kıyasla sadece gama 

glutamil transferaz (GGT) (p=0.040) ve trigliserit (p=0.008) değerleri anlamlı olarak yüksek 

bulunmuştur. Yapılan ROC analizinde karaciğer yağlanması varlığını öngören en iyi ölçütün 

bel çevresi olduğu(Eğri altında kalan alan – AUC: 0.817, p= 0.001), ardından viscan ile 

ölçülen bel çevresi(AUC: 0.767, p= 0.006), BKİ(AUC: 0.726, p=0.020) ve sagittal abdominal 

çapın(AUC: 0.718, p= 0.025) geldiği saptanmıştır. 

Sonuç olarak bazı biyokimyasal bulgular ve antropometrik ölçümlerin karaciğer yağlanması 

varlığı hakkında ipucu verebileceği, özellikle şişmanlığın değerlendirilmesinde BKİ’nin yanı 

sıra bel çevresinin değerlendirilmesi gerektiği saptanmıştır. Bununla birlikte yağlı karaciğer 

hastalığının antropometrik ölçümler ve biyokimyasal bulgularla ilişkisinin daha detaylı 

araştırılması için daha geniş katılımlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: YAĞLI KARACİĞER, ANTROPOMETRİ, 

BİYOKİMYASAL BELİRTEÇLER 
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S-85 TİP 1 DİYABETLİ ADÖLESANLARIN ÖZELLİKLERİ VE EGZERSİZİN 

HBA1C DÜZEYLERİNE ETKİSİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Gülsüm ŞAHİN BODUR1, Alev KESER1, Zeynep ŞIKLAR2, Merih BERBEROĞLU2 

 
1Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü,  2Ankara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilimdalı  

Ölçümden önceki ortalama 3 aylık glisemi ile ilişkili olan HbA1c düzeyi; sosyodemografik 

özelliklerden, diyabetle ilgili değişkenlerden ve yaşam tarzı alışkanlıklarından 

etkilenebilmektedir. Bu çalışmada, Tip 1 diyabetli adölesanlarda HbA1c düzeylerini etkileyen 

bu faktörlerin (yaş, eğitim durumu, ebeveynlerin öğrenim düzeyi, diyabet tanı yaşı, diyabet 

yaşı, hipoglisemi yaşama sıklığı, karbonhidrat sayımı yöntemi kullanma ve egzersiz yapma 

durumu) araştırılması amaçlanmıştır. 

Araştırma, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi 

Polikliniği’ne başvuran 57’si erkek (%51,8), 53’ü kız (%48,2) olmak üzere 10-19 yaş 

aralığında toplam 110 Tip 1 diyabetli ile yürütülmüştür. Araştırmaya en az 1 yıl önce Tip 1 

diyabet tanısı almış, günlük insülin dozu >0,5 ünite/kg olan, en az 3 aylık insülin pompası 

kullanan veya yoğun insülin tedavisi alan bireyler dâhil edilmiştir. Katılımcıların 

sosyodemografik özelliklerine ve diyabetle ilgili bilgilerine yönelik verilerin toplanabilmesi 

için araştırmacılar tarafından bir anket formu hazırlanmıştır. Fiziksel aktivite düzeyi, ‘24 

saatlik fiziksel aktivite kaydı’ ile saptanmıştır. Katılımcıların en son ölçülen HbA1c değerleri 

kullanılarak, istatistiksel analizler SPSS paket programı ile yapılmıştır. 

Adölesanların yaş ortalaması 14,0±2,40 yıldır ve %46,4’ü lise, %5,5’i lisans eğitimi 

almaktadır. Ebeveynler genellikle ilk/ortaöğretim mezunu olup annelerin %14,5’i, babaların 

%21,8’i lisans mezunudur. Erkeklerin ortalama HbA1c değeri %8,7±1,52, kızların ise 

%9,6±2,18’dir (p>0,05). Adölesanların diyabet tanı yaşı ortalaması 9,3±3,58 yıl; diyabet yaşı 

ortalaması 4,6±3,32 yıldır. Bireylerin %65,5’i son 1 ayda en az bir kez hipoglisemi 

yaşamıştır. Katılımcıların %47,2’si karbonhidrat sayımı yöntemini kullanmaktadır, %41,8’i 

düzenli fiziksel aktivite yapmaktadır ve %85,5’i hafif aktivite düzeyine sahiptir. Tüm bu 

parametreler arasında sadece egzersiz yapma durumu ile HbA1c düzeyi arasında anlamlı bir 

ilişki olduğu saptanmıştır (x2(1, n=100)=-1.549, p<0.05). 



“ 2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi “ 
 

272 
 
 

Bu araştırmada düzenli egzersiz yapan Tip 1 diyabetli adölesanların tedaviye daha uyumlu 

oldukları ve egzersiz yapan bireylerin HbA1c düzeyinin 0,212 kat daha düşük olduğu 

belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: TİP 1 DİYABET, EGZERSİZ, GLİSEMİK KONTROL, 

HBA1C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ 2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi “ 
 

273 
 
 

S-86 ADOLESANLARIN BESLENME BİLGİ DÜZEYLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

Betül ULU1, Nurcan YABANCI AYHAN2 

 
1Yüksek İhtisas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

2Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Yetersiz ve yanlış beslenme bilgisi adolesanların büyüme ve gelişmesini doğrudan 

etkilemektedir. Bu çalışma, Ankara'da yaşayan adolesanlarda beslenme bilgi düzeylerini 

saptamak amacıyla planlanmıştır. 

Çalışma Kasım-Aralık 2017 tarihleri arasında, Ankara ilinde bulunan bir ilköğretim ve bir 

ortaokuldaki 12-14 yaş aralığında çalışmaya katılmayı kabul eden 199 erkek, 222 kız, toplam 

421 adolesan üzerinde yürütülmüştür. Adolesanlara anket formu uygulanmış, vücut ağırlığı ve 

boy uzunluğu ölçülmüştür. BKİ değerleri hesaplanmıştır. Anket formları öğrencilere görüşme 

esnasında dağıtılmış, aynı anda doldurmaları istenmiş ve kontrol edilerek toplanmıştır. Anket 

formu dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde sosyo-demografik özellikler, ikinci bölümde 

fiziksel aktivite durumu ile ilgili sorular, üçüncü bölümde Adolesan Beslenme Bilgisi Ölçeği, 

dördüncü bölümde Adolesan Beslenme Alışkanlıkları Kontrol Listesi (ABAKL) yer 

almaktadır. Adolesan Beslenme Bilgisi Ölçeği 31 sorudan, ABAKL 23 sorudan oluşmaktadır. 

Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. 

Annelerin %35.9'u ilkokul mezunu iken, babaların %32.8'i lise mezunudur. Annelerin %75.8'i 

ise çalışmamaktadır. Adolesaların %57.5'i normal ağırlıkta, %14.3'ü hafif şişman, %12.3'ü 

şişman, 8.1'i zayıf, 7.8'i ise kabul edilebilir ağırlıktadır. Erkek adolesanların sürekli spor 

yapma durumu %56.8 iken kız adolesanların %27.9'dur. Kız adolesanların beslenme bilgi 

ölçek skoru 16.69±3.04 iken, erkeklerde 15.59±3.94'dür Kız adolesanlar erkelere göre anlamlı 

olarak daha yüksek beslenme bilgi ölçek skoruna sahiptirler (p<0.05). Anne ve babanın eğitim 

durumu arttıkça, adolesanların beslenme bilgi ölçek skorları artmıştır. Spor yapan 

adolesanlarda ABAKL ölçek skoru 13.72±4.76, bazen spor yapanlarda 13.85±4.37, spor 

yapmayanlarda 11.70±4.94'dır. Spor yapan ve bazen spor yapan adolesan grubu spor 

yapmayan adolesan grubuna göre anlamlı olarak yüksek ABAKL ölçek puanlarına sahiptir 
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(p<0.05). Spor yapan adolesanların kendi beslenme bilgilerine verdikleri puan 7.56±2.26 iken, 

spor yapmayan adolesanların kendi beslenme bilgilerine verdikleri puan 6.50±2.43'tür 

(p<0.05). 

Çalışma verilerine göre adolesan kızlar, erkeklere göre daha fazla beslenme bilgisine sahiptir. 

Ancak beslenme alışkanlıkları bakımından incelendiğinde bir farklılık bulunmamıştır. Spor 

yapan adolesanlar daha iyi beslenme alışkanlıkları göstermektedirler ve kendi beslenme 

bilgilerine verdikleri puanlar da daha yüksektir. Anne ve babanın eğitim durumu arttıkça, 

adolesanların beslenme bilgi ölçek skorları artmıştır. Adolesan dönemde sağlıklı beslenme ve 

spor yapma alışkanlıklarının kazandırılmasında eğitim çok önemlidir. Adolesanların sağlıklı 

beslenme alışkanlıkları kazanması için diyetisyen, aile, okul ve öğretmenlere büyük görevler 

düşmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ADOLESAN, BESLENME BİLGİ DÜZEYİ, BESLENME 

ALIŞKANLIĞI 
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S-87 ÖZEL BİR HASTANEDE ÇALIŞAN PERSONELİN OBEZİTE ÖNYARGILARI 

VE ORTOREKTİK DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sözel Bildiri / 

PAKİZE GİZEM AKGÜL1, EMİNE AKSOYDAN2 

1ACIBADEM ADANA HASTANESİ, 2EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYESİ 

Bu çalışma Adana’da özel bir hastanede hizmet veren personelin obezite önyargılarının ve 

ortorektik davranışlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmaya, 18-70 yaş aralığında 640 personel arasından gönüllü olarak katılmayı kabul eden, 

319 (%62,4) kadın ve 192 (%37,6) erkek olmak üzere toplam 511 kişi katılmıştır. 

Araştırmanın verileri katılımcıların sosyo-demografik özellikleri, beslenme alışkanlıkları, 

sağlıklı yaşam biçimi davranışları, fiziksel aktivite düzeyleri, beden kütle indeksleri (BKİ), 

sağlıklı beslenme takıntıları ve obeziteye bakış açılarına ilişkin bilgilerin yer aldığı anket 

formu aracılığı ile elde edilmiştir. Katılımcıların sağlıklı beslenme takıntılarının belirlenmesi 

için ORTO-11 ölçeği, obeziteye bakış açılarına ilişkin bilgilerin belirlenmesi için de GAMS-

27 Obezite Önyargı Ölçeği kullanılmıştır 

Katılımcıların yaş ortalaması 33,2±8,96 yıldır. Katılımcıların %48,5’i sağlık personeli, 

%51,5’i sağlık personeli değildir. Kadınların BKİ ortalamaları 23,5 ±3,97 kg/m2, erkeklerin 

BKİ ortalamaları 26,0±3,11 kg/m2 ’dir. Obezite önyargı ölçeği (OÖÖ) ortalama puanları 

kadınlarda 73,1±10,73, erkeklerde 73,6±11,31’dir. ORTO-11 ortalama puanları kadınlarda 

25,7±4,84, erkeklerde ise 26,6±5,50’dir. Sağlık personeli olarak çalışan erkeklerin (%40,6) 

obezite önyargısı puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür (p<0,05). Sağlıklı beslendiğini 

düşünen (%44,5), son bir yıl içerisinde zayıflama girişiminde bulunan (%44,5) ve obez 

bireylere karşı önyargılı olduğunu beyan eden kadınların (%8,8) ortorektik eğilimlerinin daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Obez bireylere karşı önyargısız olduğunu beyan eden 

kadınlar (%70,5), önyargılı olduğunu beyan eden kadınlara (%8,8) göre daha önyargılıdır 

(p<0,05). Çalışmamızda obezite önyargısı ile ortorektik davranışlar arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır (p>0,05). Obezite önyargısı ve ortorektik davranışları azaltmaya yönelik 

farkındalık eğitimlerinin yaygınlaştırılması önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: ORTOREKSİYA NERVOZA, OBEZİTE ÖNYARGISI, 

SAĞLIKLI BESLENME TAKINTISI 
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S-88 RAMAZAN AÇLIĞI SAĞLIKLI YETİŞKİN BİREYLERDE VÜCUT BİLEŞİMİ 

VE DİNLENME METABOLİK HIZI ETKİLİYOR MU? 

Sözel Bildiri / 

 

ÖZGE MENGİ ÇELİK1, EDA KÖKSAL1 

 
1GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, BESLENME VE DİYETETİK 

BÖLÜMÜ 

Bu çalışma sağlıklı yetişkin bireylerde, Ramazan açlığının vücut bileşimi ve dinlenme 

metabolik hız (DMH) üzerine olan etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. 

Çalışmaya 19-32 yaş aralığında, en az 20 gün aralıksız oruç tutan gönüllü 32 birey (20 kadın, 

12 erkek) dahil edilmiştir. Bireylerin yaş ortalaması 26.5±3.7 yıldır. Bireylerin vücut bileşimi 

INBODY 720 vücut analizörü ile DMH ölçümleri ise FITMATE spirerometer ile ramazan 

öncesi ve ramazanın son haftası alınmıştır. 

Ramazan öncesi kadın bireylerin ortalama vücut ağırlığı, beden kütle indeksi (BKİ), kas 

kütlesi, yağ kütlesi ve vücut yağ yüzdeleri sırasıyla 64.9±11.1 kg, 24.2±3.1 kg/m², 23.4±3.2 

kg, 22.1±7.1 kg, %33.4±6.1 iken ramazanın sonunda bu değerler 64.2±10.7 kg, 23.8±3.1 

kg/m², 23.5±2.9 kg, 21.2±7.1 kg, %32.3±6.5 olarak saptanmıştır. Ölçümler kıyaslandığında 

vücut ağırlığı, BKİ, yağ kütlesi ve vücut yağ yüzdesi değerlerinde anlamlı fark olduğu 

görülmüştür (p<0.05). Ramazan öncesi erkek bireylerin ortalama vücut ağırlığı, beden kütle 

indeksi (BKİ), kas kütlesi, yağ kütlesi ve vücut yağ yüzdeleri sırasıyla 81.5±13.3 kg, 25.4±3.4 

kg/m², 34.4±3.4 kg, 20.6±10.4 kg, %33.4±6.1 iken ramazanın sonunda bu değerler 80.4±13.4 

kg, 25.1±3.4 kg/m², 34.4±3.5 kg, 19.6±10.2 kg, %23.5±7.3 olarak saptanmıştır. Ölçümler 

kıyaslandığında vücut ağırlığı, BKİ, yağ kütlesi ve vücut yağ yüzdesi değerlerinde anlamlı 

fark olduğu görülmüştür (p<0.05). Ramazan öncesi kadın ve erkek bireylerin DMH’ı sırasıyla 

1488.0±199.1 kkal, 1904.8±318.4 kkal iken ramazan sonunda 1430.9±203.0 kkal, 

1858.7±300.0 kkal olarak bulunmuştur. Ölçümler kıyaslandığında her iki cinsiyette de DMH 

değerlerindeki değişim açısından anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). 

Çalışmanın sonuçlarına göre ramazan öncesi ve ramazanın son haftası ölçülen vücut 

bileşimleri karşılaştırıldığında her iki cinsiyette de vücut ağırlığı, BKİ, yağ kütlesi ve vücut 

yağ yüzdesi değerlerinde anlamlı fark olduğu ve azaldığı görülmüştür. Her iki cinsiyette de 

ortalama DMH değerlerinin ramazan sonunda azalma gösterdiği ancak bu azalmanın anlamlı 
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olmadığı görülmektedir. DMH, açlık dışında birçok faktörden etkilenebilen bir bileşendir. Bu 

bağlamda daha fazla etmenin etkisinin değerlendirildiği çalışmaların yapılması son derece 

önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: RAMAZAN, DİNLENME METABOLİK HIZ, VÜCUT 

BİLEŞİMİ 
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S-89 DİYABETİK BİREYLERDE DİYET MAGNEZYUM ALIMI VE SERUM 

MAGNEZYUM DÜZEYİ, METABOLİK KONTROL PARAMETRELERİ İLE 

İLİŞKİLİ Mİ ? 

 

Sözel Bildiri / 

 

Gül Melis ÖZKAYA1, Seray Kabaran1 

 
1Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Bu çalışma, diyabetli bireylerde, diyet magnezyum (Mg) alımı ve serum magnezyum düzeyi 

ile bazı metabolik kontrol parametreleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla 

planlanmıştır. 

Çalışmaya 20-65 yaş arası, 120 tip 2 diyabetik birey (58 kadın, 62 erkek) dahil edilmiştir. 

Bireylerin Mg alımı besin tüketim sıklığı formu kullanılarak hesaplanmıştır. Ayrıca açlık kan 

şekeri (AKŞ), HbA1c, total kolesterol, LDL-kolesterol (LDL-C), HDL-kolesterol (HDL-C), 

trigliserit (TG), serum Mg, serum kalsiyum düzeyleri elde edilmiştir. Serum magnezyum 

düzeyi ≥1,8 mg/dl yeterli olarak kabul edilmiştir. Açlık kan şekeri (<130, ≥130 mg/dl), 

HbA1c (<%7,0, ≥%7) ve trigliserit (<150, ≥150 mg/dl) düzeyleri sırasıyla normal ve yüksek 

olarak sınıflandırılmıştır. Bireylerin vücut ağırlığı (VA), boy uzunluğu, bel çevresi ölçümleri 

alınmış, beden kütle indeksi (BKİ) ve bel/boy oranı hesaplanmıştır. 

Bireylerin %49,17’si hafif şişman/obez (BKİ ≥25), %72,50’si bel çevresine göre riskli/yüksek 

riskli gruptadır. Serum Mg düzeyi kadınlarda (1,85±0,21 mg/dl) erkeklere göre (1,87±0,25 

mg/dl) daha düşük bulunmuştur. Kadınların diyetle Mg alımı ile serum kalsiyum düzeyi 

arasında negatif yönlü korelasyon belirlenmiştir (r=-0,321, p<0,05). Erkekler ve kadınlarda 

serum Mg ile AKŞ düzeyleri (sırasıyla: r=-0,663, r=-0,487, p<0,05), serum Mg ile HbA1c 

(sırasıyla: r=-0,708, r=-0,717, p<0,05) arasında negatif yönlü ilişki olduğu saptanmıştır. 

Erkeklerin diyetle Mg alımı ile HDL-C düzeyi (r= 0,216 p<0,05) arasında pozitif yönlü, TG 

düzeyi (r=-0,257, p<0,05) arasında ise negatif yönlü ilişki saptanmıştır. Erkeklerin serum Mg 

düzeyi ile VA (r=-0,283, p<0,05), BKİ (r=-0,325, p<0,05), bel çevresi (r=-0,397, p<0,05) ve 

bel/boy (r=-0,356, p<0,05) oranları arasında negatif yönlü korelasyonlar olduğu görülmüştür. 

Açlık kan şekeri (1.98±0.20, 1.83±0.23), HbA1c (2.02±0.17, 1.79±0.22) ve TG (1.94±0.23, 

1.83±0.22) düzeyleri normal olan bireylerin yüksek olanlara göre serum Mg düzeyleri daha 
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yüksek olarak bulunmuştur (p<0,05). Serum Mg düzeyi yeterli olan bireylerin yetersiz 

olanlara göre AKŞ, HbA1c, LDL-C ve TG değerleri daha düşük bulunmuştur (p<0,05). 

Diyetle Mg alımı yeterli [(19-30 yaş kadınlar:≥310, erkekler:≥400 mg/dl); (≥31 yaş 

kadınlar:≥320, erkekler:≥420 mg/dl)] olan bireylerin, yetersiz olanlara göre TG düzeyleri 

daha düşük bulunmuştur (p<0,05). 

Sonuç olarak, diyabetli bireylerde serum Mg düzeyi arttıkça AKŞ, HbA1c, TG, LDL-C 

düzeyleri; diyetle Mg alımı arttıkça ise TG düzeyleri azalabilmektedir. Ayrıca diyabetli erkek 

bireylerde serum Mg düzeyindeki artışın, BKİ ve bel çevresindeki azalma ile ilişkili 

olabileceği söylenebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: DİYABET, DİYET MAGNEZYUM, SERUM 

MAGNEZYUM, SAĞLIK RİSKİ, METABOLİK PARAMETRELER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ 2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi “ 
 

280 
 
 

S-90 OBEZ KADINLARDAKİ D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sözel Bildiri / 

AYŞE NUR KAHVE1, NURCAN YABANCI AYHAN2 

1AKSARAY SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ, 2ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK 

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 

Bu çalışma obez kadınlarda D vitamini düzeyi ile bazı sosyodemografik özelliklerinin ve 

beslenme alışkanlıklarının ilişkisini göstermek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma Dr. 

Abdülkadir Baba Sağlıklı Hayat Merkezi’ne başvuran, 19-55 yaş arası, D vitamini eksikliği 

olan (<12 ng/mL) 43 ve olmayan (>20 ng/mL) 32 olmak üzere toplam 75 obez (BKİ >30,0 

kg/m2) kadın üzerinde yürütülmüştür. Örneklem sayısı GPower (güç) analizi yöntemiyle, 

Power testi PS 3.0 paket programı kullanılarak hesaplanmıştır. Araştırma verileri anket formu 

ile karşılıklı görüşülerek toplanmıştır. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde yüzde (%) 

değerleri hesaplanmış, ki kare testi kullanılmıştır. 

D vitamini düzeyi <12 ng/mL olan kadınların %88,4’ünün giyim tarzı kapalıdır. Kapalı giyim 

tarzı, D vitamini eksikliği olan obez kadınlarda, D vitamini düzeyi yeterli olanlara göre daha 

yaygındır ve bu istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Bu kadınların beslenme 

alışkanlıkları incelendiğinde günde 3 ana öğün tükettiğini ifade edenlerin oranı serum D 

vitamini düzeyi <12 ng/mL olan kadınlarda %46,5, >20 ng/mL olanlarda %65,6 olarak 

bulunmuştur. Kadınların %64,0’ı ara öğün tüketmezken %72,0’ı öğünlerini atlama nedenini 

alışkanlık olarak görmektedir. Yemek yeme hızlarını D vitamini <12 ng/mL olan obez 

kadınların %44,2’si ve D vitamini >20 ng/mL olan kadınların %46,9’u hızlı olarak beyan 

etmişlerdir. Sofrada tuz ilave ettiğini belirtenlerin oranı D vitamini düzeyi <12 ng/mL olan 

obez kadınlarda %23,3, D vitamini düzeyi yeterli olan obez kadınlarda ise %46,9 bulunmuş 

ancak bu sonuçlar değerlendirildiğinde D vitamini düzeyleri ile beslenme alışkanlıkları 

arasında herhangi bir anlamlı farklılık saptanamamıştır. D vitamini eksikliğini önlemek için, 

özellikle kapalı giyim tarzı olan kadınların güneşten yeterli şekilde yararlanmaları ve öğün 

sayısını doğru belirlemeleri, diyette D vitamini yönünden zengin besinlere yer vermeleri 

gerekir. Bu konuyla ilgili çalışmaların arttırılması, D vitamini eksikliğini gidermeye yönelik 

yapılması gerekenlerin bireylere en doğru ve yalın şekilde aktarılması önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: BESLENME, D VİTAMİNİ, KADIN, OBEZİTE 
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S-91 D VİTAMİNİ DÜZEYİ VE İNSÜLİN DİRENCİ: BİR ÖN ÇALIŞMA 

 

Sözel Bildiri / 

 

Anıl Evrim GÜNGÖR1 

 
1Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

İnsülin direnci olan ve olmayan diyet polikliniği hastalarında D vitamini düzeyini araştırmak; 

insülin direnci olan hastalarda vitamin D düzeyinin daha düşük olup olmadığını belirlemektir. 

Araştırmanın evrenini 2019 yılının ilk yedi ayında Özel Güven Hastanesi Diyet Polikliniğine 

endokrin veya iç hastalıkları doktorları tarfından sevk edilen hastalar (n=100) oluşturmuştur. 

Hastaların polikliniğe başvurdukları gün içinde vücut yağ analizleri ve hekimleri tarafından 

analiz ettirilmiş olan biyokimya sonuçları kaydedilmiştir. Hastaların biyokimya ölçümleri 

aynı laboratuvarda yapılmıştır. D vitamini ölçüm yöntemi olarak likit kromatografi – kütle 

spektrometri yöntemi kullanılmıştır. Süplemantasyon kullanan hastalar çalışma dışı 

bırakılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Ki-kare, gruplar arası farklılığın anlamlılık testi, 

t- testi ve ROC analizi yöntemleri kullanılmıştır. 

Hastaların %65’i kadındır ve yaş ortalaması 42,8±11,5’tür. %33’ü birinci derecede şişman 

olan hastaların %51’inde insülin direnci bulunmaktadır. Hastaların %15’i düzenli fiziksel 

aktivite yapmaktadır. D vitamini düzeyi insülin direnci olmayan kişilerde anlamlı derecede 

daha yüksektir (26,9±11,1 ng/mL’e karşılık 16,4±6,8 ng/mL) (p<0.05). Yapılan vücut yağ 

analizleri vücut yağ oranı arttıkça insülin direncinin artmakta olduğunu göstermiştir (p<0.08). 

Hastaların BKİ değerleri ile insülin direnci arasında doğrusal bir ilişki saptanmıştır. BKİ 

grupları ile insülin direnci arasındaki anlamlı düzeyde ilişki gözlenmiştir (p<0,05). D vitamini 

değerinin insülin direnci varlığını belirleme için tanı testi olarak kullanılma durumunun 

belirlenmesi amacıyla ROC analizi yapılmış ve tanı testi olarak kullanılabileceği görülmüştür. 

Analiz sonuçlarına göre ROC eğrisi altında kalan alan anlamlı bulunmuş olup (p<0,05), D 

vitamini düzeyi 19,65 ng/mL olduğunda insülin direncini tespit etmede bir kestirim değeri 

olarak kullanılabileceği görülmüştür. İnsülin direnci olan bireylerde D vitamini düzeyi 

düşüktür. Hem sağlıklı bireylerde hem de hastalıklı bireylerde D vitamini düzeyi optimal 

düzeyde tutulmalıdır. Elde edilen bulguların örneklem sayısı daha yüksek çalışmalarla 

karşılaştırılması gerektiği düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: VİTAMİN D, İNSÜLİN DİRENCİ 



“ 2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi “ 
 

282 
 
 

S-92 SAĞLIKLI YETİŞKİN BİREYLERİN EKMEK TÜKETİMİ İLE İLGİLİ 

TUTUM VE ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

ÖZGE MENGİ ÇELİK1, NESLİHAN ARSLAN1, EDA KÖKSAL1 

 
1GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, BESLENME VE DİYETETİK 

BÖLÜMÜ 

Bu çalışma sağlıklı yetişkin bireylerin ekmek tüketimi ile ilgili tutum ve alışkanlıklarını 

değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. 

Çalışmaya 18-59 yaş aralığında 238 sağlıklı, gönüllü birey dahil edilmiştir. Bireylerin ekmek 

tüketimi ile ilgili tutum ve alışkanlıkları araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu ile 

sorgulanmıştır. 

Bireylerin %88.7’Sİ her gün ekmek tükettiğini ifade etmiştir. Bireylerin günlük ortalama 

ekmek tüketimi 85.6±65.2 g’dır (kadınlarda 82.1±57.7 g, erkeklerde 93.1±79.0 g). Kahvaltı 

öğünü, bireyler tarafından en çok ekmek tüketiminin olduğu öğün olarak ifade edilmiştir 

(%63.4). Bireylerin %86.1’i ekmek sıcaklığının tüketim miktarını arttırdığını söylemiştir. 

Bireylerin en sık tükettiği ekmek çeşitleri sırasıyla beyaz ekmek (%79.8), tam buğday ekmeği 

(14.3), kepekli ekmek (%2.9), ekşi mayalı ekmek (%1.3), çavdar ekmeği (%0.4), , tuzsuz 

ekmek (%0.4), karışık tahıllı ekmek (%0.4) ve yufka ekmektir (%0.4). Ekmek çeşitlerine göre 

günlük ortalama tüketimler ise beyaz ekmek 56.9±42.3 g, tam buğday ekmeği 15.2±22.8 g, 

yufka ekmek 6.8±11.2 g, kepekli ekmek 4.6±10.7 g, karışık tahıllı ekmek 1.8±8.5 g, çavdar 

ekmeği 1.5±5.2 g, ekşi mayalı ekmek 1.2±6.2 g ve tuzsuz ekmek 0.7±5.7 g’dır. Bireylerin 

ekmek tüketiminin sağlık üzerine etkilerine yönelik görüşleri değerlendirildiğinde; %58’i 

ekmek tüketimini azalttıklarında vücut ağırlık kaybını sağlayacaklarını düşünmektedir. 

Bireylerin %70.2’si beyaz ekmeğin sağlıksız olduğunu, %97.5’i tam buğday ekmeğinin 

sağlıklı olduğunu ifade etmiştir. Bireylerin büyük çoğunluğu (sırasıyla %88.7, %91.2) ekmeği 

enerji kaynağı olarak görmekte ve ekmek tüketiminin uzun süre tokluk sağladığını 

düşünmektedir. 

Çalışmanın sonuçlarına baktığımızda, ekmek tüketim sıklığının yüksek olduğu görülmektedir. 

En sık tüketilen ekmek çeşidi beyaz ekmektir ancak beyaz ekmek tüketimi bireylerin büyük 
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çoğunluğu tarafından sağlıksız olarak görülmektedir. Bu durum sağlıklı bireylerde ekmek 

tüketimi ile ilgili bilgi eksikliklerinin olduğunu düşündürmektedir. Bireyler ekmek ile ilgili 

bilgi eksikliklerini gidermeye yönelik konu ile ilgili profesyonel bilgi almalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: EKMEK TÜKETİMİ, BESLENME ALIŞKANLIKLARI, 

EKMEK ÇEŞİTLERİ 
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S-93 ADÖLESANLARDA YEME BAĞIMLILIĞI VE PSİKOLOJİK SORUNLAR 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Sözel Bildiri / 

 

MURAT URHAN1, RANA NAGİHAN AKDER1 

 
1Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Bu araştırma lise öğrencilerinde yeme bağımlılığı sıklığının belirlenmesi ve yeme bağımlılığı 

ile bireylerin beden kütle indeksi (BKİ), depresyon, anksiyete ve stres durumları arasındaki 

ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla planlanıp yürütülmüştür. 

Araştırmaya yaşları 14-18 yıl arasında değişen 144 kız ve 87 erkek olmak üzere toplam 231 

lise öğrencisi katılmıştır. Lise öğrencilerinin, boy uzunlukları ve vücut ağırlıkları ölçülmüş ve 

Yale Yeme Bağımlılığı ölçeği ile Depresyon Anksiyete Stres ölçeği uygulanmıştır. 

Bu çalışma sonucunda, öğrencilerin %16.9’unda yeme bağımlılığının bulunduğu saptanmıştır. 

Kız öğrencilerde %22.9 olan yeme bağımlılığı oranı erkek öğrencilerde %6.9 olarak 

belirlenmiştir. Yeme bağımlılığı bulunan bireylerde ileri ve çok ileri düzey depresyon, 

anksiyete ve strese sahip bireylerin oranı yeme bağımlılığı olmayan bireylerden daha fazla 

düzeyde bulunurken, yeme bağımlılığı olan bireylerin %25.6’sının hafif şişman ve obez 

olduğu yeme bağımlılığı olmayanlarda ise bu oranın %10.4 olduğu saptanmıştır. 

Sonuç olarak yeme bağımlılığı bulunan bireylerde fizyolojik ve psikolojik hastalıkların 

riskinin arttığı görülmektedir. Bu nedenle yeme bağımlılığı bulunan bireylere sağlıklı yaşam 

alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla eğitim programlarının oluşturularak düzenli bir 

şekilde uygulanması, bireylerin fiziksel aktivite düzeylerinin arttırılması ve okulun rehberlik 

hizmetleri tarafından psikolojik destek sağlanması yararlı olacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: YEME BAĞIMLILIĞI, DEPRESYON, STRES, ANKSİYETE, 

BEDEN KÜTLE İNDEKSİ 
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S-94 - YÜKSEK PROTEİNLİ DİYETLER VE AĞIRLIK KAYBI 

Sözel Bildiri / 

BURCU DİCLE ÇETİNER1, EZGİ KARATAŞ1 

1Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Konuyla alakalı güncel literatür taranarak termogenez ve tokluk sinyallerini uyaran, yağsız 

kütle korunumunu sağlayan yüksek proteinli diyetlerin ağırlık kaybı ve korunması üzerine 

etkilerini değerlendirmektedir. 

Seksen yedi çalışmanın dahil edildiği bir meta analiz çalışmasında protein içeriği >1.05 g/kg 

ile ≤1.05 g/kg olan diyetler karşılaştırıldığında yüksek proteinli diyet 0.60 kg daha fazla 

yağsız kütle korunumu sağladığı görülmüştür. Diyetler 12 haftadan fazla uygulandığında fark 

1.21 kg kadar çıkmış fakat bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bir diğer 15 randomize 

kontrollü çalışmanın dahil edildiği meta analizde düşük ve yüksek proteinli diyetler 

karşılaştırıldığında ağırlık kaybı, bel çevresi ve kan lipitleri arasında anlamlı bir fark 

belirlenmemiştir. Benzer şekilde 16 hafta boyunca yüksek protein (%27) veya düşük protein 

(%16) içeren diyet uygulanan bireylerin vücut ağırlığı ve yağ kütlesi kayıpları arasında fark 

bulunmamıştır. Bunun aksine 38 çalışmayı kapsayan başka bir meta analizde yüksek proteinli 

diyet ile ağırlık kaybının daha fazla olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde bir çalışmada 

katılımcılara 1.6 g/kg protein veya 0.8 g/kg protein içeren diyet verilmiş ve 12 ay boyunca 

takip edilmiştir. Her iki grubun ağırlık kazanımları benzer bulunmuş fakat 1.6 g/kg protein 

içeren diyetin yağsız kütle kaybında daha etkili olduğu gözlemlenmiştir. 

Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan obezitenin tedavisi için diyet yaklaşımları hala 

araştırma konusudur ve yüksek proteinli diyetler bu popüler diyetlerin başında gelmektedir. 

İştah metabolizması üzerindeki etkilerini düşündüğümüzde yüksek proteinli bir diyetin 

sağladığı uzun süreli doygunluk sinyalleri bunlara ek olarak termojenik etki ve yağsız kütle 

korunumu ile sağlayacağı kilo kaybı uzun süreli tıbbi beslenme tedavisinde bireylere motive 

edici etkide bulunabilir. Ancak literatür ışığında günümüzde yüksek proteinli diyetlerin ağırlık 

kaybı ve vücut ağırlığının korunmasındaki rolü net olarak kanıtlanamamıştır. Bu durumun 

çalışmalarda enerjinin izokalorik olarak planlanmaması, yüksek protein olarak ifade edilen 

miktarların kesin sınırlı olmaması ve bu değerlerin çalışmalar arasında farklılık göstermesi 

sonuçları etkilemektedir. Ek olarak yüksek protein alımının böbrek hasarı, osteoporoz, gut, 

koroner arter hastalığı gibi birçok hastalığın etiyolojisinde yer alması tıbbi beslenme tedavisi 
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olarak kullanılabilirliğine sınırlama getirmektedir. Bu yüzden sağlık açısından etkileri 

bilinmeyen bir tedavi yerine yeterli ve dengeli bir beslenme planının uygulanması 

önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: YÜKSEK PROTEİN, AĞIRLIK KAYBI, TOKLUK, 

TERMOGENEZİS 
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P-01 - IOWA BEBEK BESLENMESİ TUTUM ÖLÇEĞİ İLE ANKARA'DAKİ 

FARKLI SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE SAHİP ANNELERİN BEBEK 

BESLENMESİ TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Poster Bildiri / 

 

Fatmanur Hümeyra ZENGİN1, Neslihan Huriye ZENGİN2, Nihal BAŞARAN3, Medine 

Ayşin TAŞAR4, 

 
1SBÜ Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Beslenme Ve Diyet Bölümü, 2SBÜ Ankara 

Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi, 3SBÜ Ankara Eğitim Ve 

Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi, 4SBÜ ANKARA SUAM, 

Bebek ve küçük çocuklarda doğru besleme uygulamaları, çocuk sağlığını geliştirmek için en 

etkili müdahaleler arasında yer almaktadır. Anne sütünün bebekler için optimal bebek 

beslenmesi sağlayarak hem bebek hem anne sağlığını geliştirdiği bilinmektedir. Anne sütü ile 

beslemenin sürdürülmesini etkileyen demografik, biyolojik, psikolojik ve sosyal pek çok 

belirleyici faktör olmakla birlikte, yapılan çalışmalar annenin emzirmeye ilişkin tutumunun 

bebeğini besleme davranışı üzerinde önemli etkisi olduğunu bildiren bir çok çalışma 

bulunmaktadır. Fakat literatürde farklı etnik grupların bebek beslenme tutumlarını Iowa 

Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeği (IBBTÖ) ile değerlendiren çalışma bulunmamaktadır. Bu 

çalışma, Türkiye’de farklı etnik grupların IBBTÖ ile bebek beslenme tutumlarını 

değerlendiren ilk çalışmadır. Bu çalışmanın amacı, IBBTÖ kullanılarak Ankara'daki farklı 

etnik gruplardaki annelerin bebek beslenmesi tutumlarını değerlendirmektir. 

Bu araştırma Haziran - Eylül 2018 tarihleri arasında çeşitli nedenlerle Ankara Eğitim ve 

Araştırma Hastanesine başvuran, 1-6 yaş arası çocukları olan 179 anne üzerinde 

yürütülmüştür. Katılımcılara sosyodemografik özelliklerini, bebeklerine anne sütü verme 

durumlarını sorgulayan bir anket ve Türkçe’ye uyarlanmış IBBTÖ uygulanmıştır. IBBTÖ 

emzirmeye karşı annelerin tutumlarını değerlendirmek amacıyla tasarlanan, 17 maddeden 
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oluşan, Türkçe güvenirlilik ve geçerliliği olan bir ölçektir. Toplam tutum puanı 17 ile 

(biberonla beslemede pozitif tutum gösteren) 85 puan (emzirmede pozitif tutumunu yansıtan) 

arasında değişmektedir. Veri analizi için SPSS 23.0 kullanılmıştır. 

Çalışmaya katılan 179 annenin %19.6 (n=35)’sı göçmendir. IBBTÖ toplam tutum puanı 

62.2±7.1 olarak bulunmuştur. Türk uyruklularda IBBTÖ toplam tutum puanı 62.7±7.2, 

göçmenlerde 59.9±6.8 olarak saptanmış; göçmenlerde istatistiksel olarak daha düşük 

bulunmuştur (p<0.05). IBBTÖ toplam tutum puanın, anne yaşı ve anne eğitim durumları 

arttıkça arttığı, gelir getiren bir işte çalışanlarda ve çekirdek ailede yaşayanlarda istatistiksel 

olarak daha yüksek olduğu, ilk doğum yaşı 18 ve altı olanlarda ise daha düşük olduğu 

bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca annelerin IBBTÖ tutum puanları bebeklerine anne sütü 

verenlerde ve daha uzun süre tek başına anne sütü verenlerde istatistiksel olarak daha yüksek 

olduğu saptanmıştır (p<0.05). 

Son yıllarda özellikle belli bölgelerde göçmen nüfusu çok artmıştır ve sağlık kuruluşlarına 

başvurularda önemli bir oranı oluşturmaktadır. Çalışmamızda göçmen annelerin, eğitim 

durumu düşük, yaşları küçük, gelir getiren bir işte çalışmayan ve geniş ailelerde yaşayan 

annelerin emzirme konusunda desteklenmesi gerektiği saptanmıştır. IBBTÖ ile geniş 

kesimlerde yapılacak çalışmalar, Sağlık Bakanlığı'nın anne sütünü destekleyen çalışmaları 

için bilgi verebileceği düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: IBBTÖ, BEBEK BESLENMESİ, TUTUM, ANKARA, 

GÖÇMEN 
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P-02 - LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNDE STRES FAKTÖRÜNÜN BESLENME 

ÜZERİNE ETKİSİ 

 

Poster Bildiri / 

 

Aslı ONUR1, Habibe ŞAHİN1, Fatma GÜL1, Yağmur YAŞAR FIRAT1, 

 
1Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Bu kesitsel çalışma, üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerinde stres 

durumunun beslenme üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. 

Çalışma kapsamında bireylerin sosyo-demografik özelliklerini ve beslenme alışkanlıklarını 

sorgulayan sorular, besin tüketim sıklığı anketi, fiziksel aktivite değerlendirme formu ve 

eğitim stres ölçeğini içeren anket formu kullanılmıştır. Anketin uygulanması için 

ebeveynlerden onam alınarak yüz yüze görüşme yöntemi kullanılmıştır. Fiziksel aktivite 

durumu PAL hesaplaması ile saptanmıştır. Ayrıca araştırmacılar tarafından katılımcıların boy 

uzunluğu (cm), vücut ağırlığı (kg) ve bel çevresi (cm) ölçümleri alınmıştır. 

Bu araştırma Kayseri’deki iki farklı kolejde 12. sınıfta okuyan ve YKS’ye hazırlanan 68 erkek 

ve 63 kız olmak üzere toplam 131 öğrenci ile yapılmıştır. Öğrencilerin çoğunluğu (erkeklerin 

%49.0, kızların %51.0) üniversite sınavını çok önemli olarak değerlendirmiştir. Üniversite 

sınavı hakkında ‘Önemli ama gelecek için başka seçeneklerim var’ seçeneğini işaretleyen 25 

öğrencinin %68.0’i erkek %32.0’si kızdır (p>0.05). Öğrencilerin ana öğün atlama durumunda 

cinsiyetler arasında fark bulunmamıştır (p>0.05). Kurubaklagili haftada 3-5 kere tüketenlerin 

%32.7’si erkek, %67.3’ü kızdır. Kurubaklagili hiç tüketmeyenlerin %71.4’ünü erkekler, 

%28.6’sını kızlar oluştururken, pişmiş sebzeyi ayda 1 kez tüketenlerin %76.9’unu erkekler, 

%23.1’i kızlar oluşturmaktadır. Her öğün dışarıda yemek yiyen öğrencilerin %51.9’ erkek, 

%48.1’i ise kızdır. Öğrencilerin cinsiyetleri ve dışarıda yemek yeme sıklığı arasında anlamlı 

bir fark bulunmuştur (p<0,05). Ailenin ders notlarına ilgisinden dolayı baskı altında hissetme 

durumu erkek ve kızlar arasında anlamlı olarak farklı bulunmuştur (p< 0.05). Her zaman 

baskı altında hissedenlerin %71.4’ü erkek, %28.6’sı kızdır. Ödevlerin çok olduğunu düşünme 

durumu erkek ve kızlar arasında anlamlı olarak farklı bulunmuştur (p<0.05). Ödevlerin her 

zaman çok olduğunu düşünenlerin %52.9’u erkek, %47.1’i kızdır. 
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Öğrencilerin çoğunluğunun kahvaltı öğünü atlanması, odaklanma ve konsantrasyon sorunları 

yaratabilir. Genellikle ev dışında tercih edilen yerler fast-food satılan yerlerdir. Fast-food 

besinler, karbonhidrat oranı yüksek besinler olduğu için diyabet, obezite gibi kronik 

hastalıklara neden olabilmektedir. Bu nedenle sağlıklı beslenme eğitimleri verilmelidir. 

Sınava hazırlanan öğrencilerin arkadaşları, öğretmenleri ve ebeveynleri öğrencilere bu konuda 

destek olmalı, iyi bir iletişim sağlamalı ve üzerilerindeki stresi azaltmaları sağlanmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: ADOLESAN, BESLENME, STRES 

 



“ 2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi “ 
 

291 
 
 

P-03 - YETİŞKİNLERDE KAHVALTI KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Poster Bildiri / 

 

YAĞMUR ERBAŞLI1, EZGİ BELLİKCİ KOYU1, 

 
1İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME 

VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 

Günün en önemli öğünü olarak nitelendirilen ve aynı zamanda mutlulukla ilişkilendirilen 

kahvaltı öğününün tüketilmesi kadar içeriğide oldukça önemlidir. Kahvaltı kalitesini 

değerlendiren çalışmalar genellikle çocuk gruplarda yürütülmüş olup, yetişkinlerde konu ile 

ilgili çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı yetişkin bireylerin kahvaltı 

kalitelerini incelemek ve kahvaltı kalitesinin antropometrik ölçümler ile ilişkisini 

değerlendirmektir. 

Bu pilot çalışma 20-65 yaş aralığındaki sağlık personelleri ile yürütülmüştür. Yüz yüze 

görüşme tekniği ile gerçekleştirilen bu çalışma kapsamında bireylerin sosyodemografik 

özellikleri, genel sağlık durumu ve genel beslenme alışkanlıkları sorgulanmış ve 

antropometrik ölçümleri alınmıştır. Bireylerin kahvaltı tüketimlerinin değerlendirilmesi için 

katılımcılardan 24-saatlik geriye dönük besin tüketim kaydı alınmıştır. Alınan besin tüketim 

kayıtları Monteagudo ve arkadaşları tarafından geliştirilen, 10 maddeden oluşan Kahvaltı 

Kalite İndeksi’ne göre değerlendirilmiş ve bireyler kahvaltı kalitelerine göre iyi, orta ve kötü 

kaliteli kahvaltı yapanlar olmak üzere sınıflandırılmıştır. Elde edilen bulgular IBM SPSS 

Versiyon 22 ile değerlendirilmiştir. 

Çalışmaya yaş ortalaması 34.35±10.07 yıl olan toplam 82 birey (65K/17E) katılmıştır. 

Bireyler kahvaltı kalitelerine göre sınıflandırıldığında, bireylerin %32.9 ’unun kötü, 

%56.1’inin orta, %11.0’inin ise iyi kaliteli kahvaltı yaptığı belirlenmiştir. Kahvaltı Kalite 

İndeksi’nde yer alan maddelerden “Basit şekerden zengin besinlerden (şeker, reçel, bal) gelen 

enerjinin günlük alınan toplam enerjinin %5’inden az olması” ifadesi bireylerin %72’si 

tarafından, “Tahıl ve tahıl ürünlerinin tüketimi” ifadesi ve “Doymuş yağ ve trans yağdan 

zengin besinlerin tüketilmemesi” ifadesi ise bireylerin %68.3’ü tarafından sağlanarak bireyler 

tarafından en çok puan alınan maddeler olmuştur. Katılımcılar tarafından en az puan alınan 

maddeler ise “Önerilen enerji alımına uyum (günlük toplam enerjinin %20-25’i)” ve “Tahıl, 

meyve-sebze ve süt ürünlerinin birlikte tüketimi” olup her iki maddeden de bireylerin 
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yalnızca %19.5’i puan alabilmiştir. Kahvaltı kalite sınıflaması ile bireylerin beden kütle 

indeksi, bel çevresi ve boyun çevresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır (p>0.05). 

Bu pilot çalışmada sağlık çalışanlarında iyi kaliteli kahvaltı yapanların oranının düşük olduğu 

belirlenmiştir. Bu sonuçlar, ileri ki çalışmalarda kahvaltı öğünün düzenli tüketimi kadar 

içeriğinin de değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: KAHVALTI, KAHVALTI KALİTESİ, SAĞLIK ÇALIŞANI, 

SAĞLIKLI BESLENME 
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P-04 - İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ 

OKUL BAŞARISI İLE İLİŞKİSİ 

Poster Bildiri / 

 

Tutku ATUK1, Ülger KAÇAR MUTLUTÜRK2, Bilge SARIZ3 

 
1Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Ve Diyetetik Anabilim 

Dalı, 2Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, 3Erdemli Devlet 

Hastanesi, 

Araştırma verileri sosyodemografik özellikler, beslenme alışkanlıkları, besin tüketim sıklığı 

ve fiziksel aktivite durumu ile ilgili soruları içeren anket formu kullanılarak toplanmıştır. 

Öğrencilerin sayısal ve sözel ders başarı puanları ’75-100 puan=çok iyi, 50-74 puan=iyi, 

50’den daha az puan=geliştirilmeli’ şeklinde gruplandırılmıştır. 

147 kız (%51.4) ve 139 erkek (%48.6) olmak üzere toplamda 286 öğrenci ile çalışma 

tamamlanmıştır. Toplamda öğrencilerin % 52.1’i 15-85. persentil arasında iken 95.persentil 

ve üzerindeki öğrencilerin oranı %29.7’dir. Öğrencilerin %19’u kahvaltı öğününü atlarken 

öğle ve akşam öğünlerini atlayan öğrenci oranı %34.7’dir. Öğrenciler ara öğünlerde 

çoğunlukla meyve ve çikolata, cips gibi hazır gıdalar tüketmektedirler. Okula beslenme 

çantası götüren kız öğrenci oranı erkek öğrenci oranından fazladır (p>0.05). Sayısal ders 

başarı puanı dağılımı kahvaltı yapma ve öğün atlama durumundan etkilenmemiştir. Başarı 

puanı çok iyi olan öğrencilerin ara öğünde meyve tüketim oranı başarı puanı iyi olanlara ve 

geliştirilmesi gerekenlere göre yüksektir (p=0.046). Bu farklılık okula beslenme çantası 

götürme durumunda da saptanmıştır (p=0.001). Aynı değişkenler sözel ders başarı puanında 

istatistiksel açıdan anlamlı farklılık oluşturmamıştır. Besinlerin tüketim sıklığı gruplar 

arasında anlamlı farklılık göstermemiştir ancak sadece margarin tüketim sıklığı sayısal ve 

sözel ders başarı puanı çok iyi olan grupta diğer gruplardan düşük bulunmuştur (sırasıyla 

p=0.001 ve p=0.007). Okula yürüyerek gitme oranı sayısal ve sözel ders başarı puanı çok iyi 

olan öğrencilerde diğer gruplardan düşüktür. Bir spor kulübüne gitme oranı başarı puanı çok 

iyi olan öğrencilerde diğer gruplardan yüksek bulunmuştur. Ara öğünde meyve tüketimi, 

okula beslenme çantası götürme durumu, margarin tüketim sıklığı ve fiziksel aktivite durumu 

okul başarı puanı ile ilişkilidir. 

ANAHTAR KELİMELER: BESLENME, ÇOCUK, ÖĞRENCİ, BAŞARI, FİZİKSEL 

AKTİVİTE 
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P-05 - GELENEKSEL GIDALARIN TÜRK GIDA KODEKSİNE GÖRE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Poster Bildiri / 

 

Fatma GÜL1, Derya DİKMEN2 

 
1Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2Hacettepe 

Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Bu derleme, Türk mutfağında önemli bir yeri olan geleneksel gıdaların Türk Gıda Kodeksi 

tarafından ne kadar korunduğunu tespit etmek amacıyla yapılmıştır. 

Türk Gıda Kodeksine göre geleneksel ürün: geleneksel ham maddeler kullanılarak üretilen 

veya geleneksel bir bileşim ya da geleneksel bir üretim biçimi ile tanımlanan veya doğrudan 

geleneksel bir üretim biçimine dayanmamakla birlikte, böyle bir üretim tarzını yansıtan 

işlemlerden geçirilmiş olması nedeniyle aynı kategorideki benzer ürünlerden açıkça 

ayrılabilen ürün demektir. 

Türk Gıda Kodeksinde kurutulmuş ekmekler, dondurulmuş hamur teknolojisi ile üretilen 

ekmekler, yufka, bazlama, pide, simit ve benzeri ürünler aynı kategoride yer almaktadır. Türk 

Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde ise sadece pide ve bazlama geleneksel 

ürün olarak kabul edilmektedir ve bu geleneksel ürünlere herhangi bir katkı maddesinin 

koyulmasına (hazır ambalajlı bazlamalarda Propiyonik asit-propiyonatlar hariç) izin 

verilmemektedir. Geleneksel reçellere renklendirici ilave edilmesine izin verilmezken 

geleneksel marmelatlarda renklendiricilerle ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. 

Geleneksel gıda olarak kabul edilen et ürünlerinin birçoğuna (fermente sucuk, pastırma) nitrat 

eklenmesi yasaktır fakat geleneksel bir ürün olan ısıl işlem görmüş sucuklara nitrat eklenmesi 

yasak değildir. 

Ülkemizde Türk Gıda Kodeksinde adı geçen geleneksel ürünler dışında birçok geleneksel 

besin bulunmaktadır. Türk Gıda Kodeksinde adı geçmeyen geleneksel ürünlerin üretiminde 

kullanılan ham maddeler ve gıda katkı maddeleri ile ilgili yasal bir düzenleme maalesef 

mevcut değildir. Kodekste geleneksel olarak belirtilen ürünler ile ilgili yasal düzenlemeler 

daha net olmalı ve yoruma kapalı olmalıdır. Kültürel mirasımız içerisinde önemli bir yeri olan 

Türk mutfağında geleneksel gıdalar besin değeri açısından da oldukça zengindir. Türk Gıda 
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Kodeksinde geleneksel gıdaların tamamı yer almalıdır. Bu ürünlerin üretimi ve kullanılan 

katkı maddeleri ile ilgili daha açık, tutarlı ve net ifadeler ile kültürel mirasımızın korunması 

sağlanmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: GIDA KODEKSİ, MEVZUAT, GELENEKSEL GIDA 
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P-06 - BEDEN KÜTLE İNDEKSİ; ANKSİYETE,STRES VE DUYGUSAL İŞTAH 

ARTIŞINDAN ETKİLENİR Mİ? 

 

Poster Bildiri / 

 

İrem OLCAY EMİNSOY1, Ece Suna GÖKGÖZ1 

 
1Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Anksiyete, depresif duygular, öfke gibi olumsuz duygularla baş etmek için, aşırı kilolu 

kişilerin yemek yeme davranışı sergileyecekleri ileri sürülmüştür. Olumsuz duygularla 

başetmek için yapılan yemek yeme davranışına ‘duygusal yemek yeme’ denir ve aşırı kilo 

alımı ile sonuçlanabilir. Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinde anksiyete,stres ve duygusal 

iştah artışları bakımından BKİ grupları arasında farklılık olup olmadığının araştırılması 

amaçlanmıştır. 

Araştırmanın evrenini, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde okuyan 1418 

öğrenci oluşturmaktadır. Sağlık Bilimleri Fakültesi’ndeki yedi bölümden ikisi(Beslenme ve 

Diyetetik ve Odyoloji) randomize olarak seçilmiştir. Çalışma grupları, Beslenme ve Diyetetik 

ve Odyoloji bölümlerinde okuyan öğrencilerin yarısı örnekleme dahil edilmiştir. Örneklem 

259 öğrenciden oluşmaktadır. Ankette; Yaygın Anksiyete Bozukluğu 7 (YAP 7) Testi, 

Algılanan Stres Ölçeği (ASO-10), Duygusal İştah Anketi (DİA) yer almaktadır. SPSS 17 

paket programında tek yönlü varyans analizi testi ile BKİ gruplarına göre; YAP 7, ASO-10 

,DİA olumlu ve DİA olumsuz puan ortalaması yönünden fark olup olmadığı test edilmiştir. 

Katılımcıların %74.9’u BKİ’ne göre normal kiloda,%7.7’si şişmandır. YAP7 ölçeğinin, BKİ 

ile ilişkisine bakılmıştır. Yap 7 ölçeğine göre zayıf, normal, şişman bireyler arasında 

istatistiksel bir farklılık bulunmamıştır (F=0.859 P=0.425). ASO10 toplam puanı yönünden; 

BKİ grupları arasında fark anlamlıdır(F=3.774 p=0.024). Gruplar arası farklılık, zayıf ve 

şişmanlar arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. BKİ göre zayıf olan grubun ASO-10 toplam 

puan ortalaması 5.87±7.06 iken şişmanların ASO-10 toplam puan ortalaması oldukça 

düşüktür(1.55±5.59). Olumsuz DİA ölçek puan ortalaması bakımından, BKİ grupları arasında 

fark vardır. Farklılık zayıflarla BKİ’ne göre normal kiloda olanlar(p=0.004) ile zayıflar ve 

şişmanlar arasındadır(p=0.032). Olumlu DİA ölçek puan ortalaması bakımından, BKİ grupları 

arasında fark bulunmamıştır(F=0.294 P=0.745). 
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Olumsuz DİA ölçek puanı bakımından ,BKİ gruplarına göre kıyaslandığında; olumsuz duygu 

ve durumlarda zayıfların iştahı normal kilolularla ve obezlerle kıyaslandığında artmamaktadır. 

Sonuç olarak; obezlerde ve normal kilolularda olumsuz duygu ve durumlarda zayıflara göre 

iştahın artması nedeniyle; bu grupların olumsuz duygu ve durumlarla baş etme 

yöntemleri(spor, yürüyüş vb) geliştirmeleri, kilo problemlerini önlemede ve çözmede 

yardımcı olabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: BKİ,ANKSİYETE,STRES,DUYGUSAL İŞTAH 
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P-07 - EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT VE BESLENME TEDAVİSİNE YAKLAŞIMLAR 

 

Poster Bildiri / 

 

Menşure Nur ÇELİK1, Efsun KARABUDAK1 

 
1Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Eozinofilik özofajit hastalığı ve beslenme tedavisi hakkında bilgiler sunmak amaçlanmıştır. 

Eozinofilik özofajit (EÖ); klinik olarak özofagus disfonksiyonu ve histolojik olarak eozinofil 

baskın inflamasyon ile ilişkili semptomlarla karakterize kronik/immün-antijen aracılı hastalık 

olarak tanımlanmaktadır [1]. EÖ patogenezinde hem çevresel hem de genetik faktörler yer 

almaktadır [1, 2]. Hastalığın klinik belirtileri yaşa göre değişmektedir. Bebekler ve küçük 

çocuklarda kusma, regürjitasyon ve beslenme reddi de dahil olmak üzere beslenme güçlüğü 

meydana gelmekte ve büyümede gerilik/duraksamaya neden olabilmektedir. Çocukluk 

çağında kusma ve/veya abdominal veya retrosternal ağrı bildirilirken, ergenlik döneminde 

gastroözofageal reflü hastalığı semptomları, disfaji ve besin sıkışması en sık görülen 

semptomlardandır [3,4]. 

EÖ için yaygın kullanılan terapötik stratejiler; ilaç tedavileri ve/veya eliminasyon diyeti, alerji 

testine dayanan besin eliminasyonu ve elemental diyet tedavisi gibi çeşitli diyet stratejileridir 

[1, 5]. EÖ'de semptomları tetikleyen besinleri doğru olarak tanımlayan ve sağlıklı bir diyet 

uygulanmasına olanak sağlayan bir test bulunmadığından diyet tedavisi uygulamak zor 

olmaktadır. Bu durum ancak yeterli diyetsel rehberlikle mümkün olmaktadır [6]. Elemental 

diyet, EÖ’li hastalarda remisyon elde etmek için başlangıç noktası olabilmekte ve bunu 

takiben besinlerin yeniden diyete eklenmesi bir diyet yaklaşımı olarak kullanılabilmektedir 

[7]. Zayıf lezzet, formülün yüksek maliyeti gibi yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkileri 

nedeniyle genellikle sürdürülmesi zor olmaktadır [8]. Alerji testine dayalı eliminasyon diyeti; 

deri prick, yama testi ve spesifik IgE serum seviyeleri sonuçları ile belirlenen eliminasyon 

diyeti yöntemidir [7]. Empirik eliminasyon diyeti ise; herhangi bir test yapmaya gerek 

duyulmadan yaygın besin alerjenlerinin diyetten çıkarılmasına dayanmaktadır [7]. Altı besin, 

dört besin veya adım adım (2-4-6 besin eliminasyonu) besin eliminasyonu olarak modifiye 

edilebilmektedir [7]. Eliminasyon diyeti ile remisyon sağlanırsa elimine edilmiş besinlerin 

hastanın diyetine birer birer eklenmesi tavsiye edilmektedir [9]. Belirli bir diyet tedavisinin 
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seçimi, hasta, diyetisyen ve doktor tercihleri doğrultusunda bireyselleştirilmesi gerekmektedir 

[8]. 

Diyet tedavisinde optimum rehberlik ve izlem ile yetersiz beslenme, yaşam kalitesinde 

meydana gelen değişiklikler gibi istenmeyen durumlar minimize edilebilmektedir. Alerji 

hekimi/immünolog, gastroenterolog ve diyetisyenden oluşturulan bir ekip yaklaşımı tedavide 

ve remisyonda başarı oranını artıracaktır. Bu ekipte diyetisyenin rolü, alerjiden sorumlu 

antijen içermeyen besinlerin kullanımı, elimine edilen besinleri yerine koyma fikirleri ve 

optimum beslenmeye uygun bir diyetin sağlanması vb. hakkında bilgi verilmesini 

içermektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ELİMİNASYON DİYETİ; EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT; 

PEDİATRİ 
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P-08 - ÇOCUKLARININ İŞTAHSIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNEN ANNELERİN 

BESLENME DAVRANIŞLARI VE BESİN HAZIRLAMA ALIŞKANLIKLARI 

 

Poster Bildiri / 

 

Aylin BAYINDIR GÜMÜŞ1, Aysun KARA UZUN2, Hülya YARDIMCI1, Nevra KOÇ2 

 
1Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2Ankara 

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, 

Bu araştırmada, iştahları anneleri tarafından kötü veya orta olarak tanımlanan bebek ve 

çocukların annelerinin besin tercihi ve pişirme konusundaki alışkanlıklarının 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Çalışma, 2017 yılının ilk beş ayında Ankara Çocuk Sağlığı Hematoloji ve Onkoloji Eğitim 

Araştırma Hastanesi Sağlam Çocuk Polikliniği 1’e başvuran, gönüllü ve iletişim kurabilen 6-

60 ay arası 64 çocuğun annesi ile birlikte yürütülmüştür. Genel bilgiler, annenin besin 

hazırlama ve kullanımı hakkındaki bilgileri araştırmacılar tarafından anket formu kullanılarak 

toplanmıştır. Verilerin analizi IBM SPSS Statistics 15.0 paket programında yapılmıştır. 

Yaş ortalaması 26,4±14,5 ay olan çocukların %59,4’ü (38) erkek ve %40,6’sı (26) kızdır. 

Çoğunluğu (%70,3) 38-42. hafta gestasyon yaşına sahip olup, %53,1’i normal doğumdur. 

Ortalama doğum ağırlıkları ve boyları sırasıyla, 3,8±2,90 kg ve 48,5±5,67 cm’dir. Son üç ay 

içerisinde ağırlık kaybı olan 15 çocuk (%23,4) bulunmaktadır. Bu çocukların günlük 

zamanlarının büyük bir bölümünde hareketsiz aktivitelerin yer aldığı dikkat çekmektedir 

(günlük ortalama ekran süresi 2,3±2,54 (0-8) saat). Annelerin çoğunluğu mutfaklarında iyotlu 

tuz (%93,8), pastörize/UHT süt (%84,4) ve sıvı yağları (%76,5) tercih etmektedir. Ancak bir 

kısmı hala iyotsuz kaya tuzlarını, sokak sütünü ve tereyağı/margarin gibi yağları besin 

hazırlamada ana malzeme olarak kullanmaktadır. Annelerin sadece %32,8’si sebzeleri, 

%1,6’sı kuru baklagilleri ve %20,3’ü makarnayı doğru şekilde pişirmektedir. Sebzeleri 

pişirmeden önce %45,3’ü doğru yöntem ile hazırlık yapmaktadır. 

Bu çalışmada annelerinin iştahsız olarak tanımladığı bu çocukların, gerçekten böyle bir sağlık 

sorunlarının olup olmadığı konusunda bir netliğe varılamadığından, özellikle annelerin besin 

hazırlama sırasındaki hatalarının bu duruma katkısının olabileceğini düşündürmüştür. Bu 

düşünceye ulaşmada, çalışmanın sonuçları -doğum ağırlığı, boyu normal olan ve tanı almış 
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herhangi bir hastalığı olmayan bu çocukların iştahsızlığının nedenleri arasında mutfakta besin 

hazırlama sırasında yapılan hatalar ve yanlış pişirme uygulamaları- etkili olmuştur. Çünkü 

yanlış pişirme yöntemleri özellikle mikro besin ögesi kayıplarına ve yetersizliklere yol 

açabilmekte, böylece iştah azalabilmektedir. Ortaya çıkan bazı olumlu veriler ise, annelerin 

çocuklarının iştahları konusundaki yanlış algılarının olabileceği fikrini ortaya çıkarmıştır. 

Ancak böyle bir kanıya kesin olarak varmak için etken olan diğer faktörler de göz önünde 

bulundurularak daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: İŞTAH KAYBI, ANNE TUTUMU, BESİN HAZIRLAMA 
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P-09 - DİYETİSYENLİK LİSANS EĞİTİMİNİN, ÖĞRENCİLERİN GIDA 

MADDELERİNİ SATIN ALIRKENKİ SEÇME TUTUMLARINA ETKİSİ 

 

Poster Bildiri / 

 

Ece Suna GÖKGÖZ1 

 
1Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Üniversite öğrenciliği dönemde, yanlış beslenme alışkanlıklarının kazanılması ileride obezite, 

hiperlipidemi, diyabet ve osteoporoz gibi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Bu 

araştırmada beslenme ve diyetetik lisans eğitiminin, öğrencilerin gıda maddelerini satın 

alırkenki seçme tutumlarına etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Araştırma, kesitsel tiptedir. Evrenini, Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik , Moda 

Tekstil Tasarım, Hemşirelik ve ilköğretim Matematik Öğretmenliği bölümlerinin 1. ve 4. sınıf 

öğrencileri oluşturmaktadır. Beslenme ve Diyetetik bölümü deney grubuyken, diğer bölümler 

kontrol grubunu oluşturmaktadır. Örneklemimizde, anketin yapıldığı gün okulda bulunan ve 

ankete katılmayı kabul eden öğrenciler yer almıştır. Beslenme ve Diyetetik bölümünde 125 

öğrenciden, 84’ü araştırmaya katılırken, kontrol grubunda 106 öğrenciden 68’i örneklemimizi 

oluşturdu. Bağımlı değişkenler; BKİ, beslenme ihtiyacının nerede karşılandığı, ambalajlı ürün 

tüketme sıklığı, dışarıda yeme sıklığı, son bir yılda gıda zehirlenmesi ile karşılaşma sıklığı ve 

gıda tüketim tutumudur. Bağımsız değişkenler; okunulan bölüm ve sınıftır. Araştırma verileri 

SPSS 17.00 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Ki kare ve student t testleri 

yapılmıştır. 

Tüm bölümler arasında; BKİ grubu, ambalajlı gıda tüketim sıklığı, dışarıda yemek yeme 

sıklığı, son bir yılda gıda zehirlenmesi geçirme sıklığı bakımından fark yokken; beslenme 

ihtiyacının nerede karşılandığı yönünden bölümler arasında fark anlamlıdır(X2=20.325 

p=0.000). Beslenme ve diyetetik öğrencilerinde yemekhaneden, ev yemeği yapan 

restoranlardan ve evden yemek getirerek beslenme ihtiyacını karşılamak en yüksektir(%75). 

Beslenme ve diyetetik öğrencilerinin 1. ve 4. sınıfları arasında tutum ölçeği yönünden fark 

vardır(t=2,222 p=0,029). Beslenme ve Diyetetik 1.sınıf öğrencilerinin tutum puan 

ortalaması:105,39±11,8 iken 4. sınıf öğrencilerinin tutum puan ortalaması: 110,62±8,9’dir. 

Kontrol grubunda ise tutum puan ortalaması bakımından 1. Ve 4. sınıf öğrencileri arasında 
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fark yoktur Beslenme ihtiyacının karşılanma biçimi bakımından; Beslenme ve Diyetetik 

1.sınıf öğrencileri ile kontrol grubu 1.sınıf öğrencileri arasında fark yokken; 4. sınıflarda fark 

anlamlıdır. Kontrol grubunun 4.sınıf öğrencilerinin %40’ı fastfood, ambalajlı ürün ve açıkta 

satılan gıda tüketmektedir. Bu sıklık beslenme ve diyetetik 4. sınıf öğrencilerinde 

%15.2’dir(X2=4.154 p=0.042). 

Sonuç olarak öğrencilerin almış oldukları beslenme ve diyetetik lisans eğitimi onların besin 

ihtiyaçlarını daha sağlıklı karşılamalarını ve besin tüketim tutumlarını olumlu yönde 

etkilemiştir. Diğer lisans bölümlerine de besin tüketirken daha sağlıklı tercihler yapabilmeleri 

için; bilinçli besin tüketimi ve sağlıklı beslenme ile ilgili kısa dersler konulabilir veya 

üniversite öğrencilerine bu konuda konferans ve seminerler düzenlenebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: EĞİTİM,GIDA SEÇİMİ,BESLENME DAVRANIŞI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ 2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi “ 
 

304 
 
 

P-10 - GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI VE NÜTRASÖTİK 

İLİŞKİSİ 

Poster Bildiri / 

Nazlı Nur ASLAN ÇİN1, Ayşe Özfer ÖZÇELİK1 

1Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Bu derlemenin amacı, fitosteroller, polifenoller, antosiyaninler ve çoklu doymamış yağ asitleri 

gibi nutrasötik diyet bileşenlerinin gastrointestinal hastalıkların tedavisinde kullanılmasının 

etkilerini incelemektir.  

Gastrointestinal sistemin temel fonksiyonu besin ögelerinin sindirilmesi, emilmesi ve 

sindirilmemiş kalıntıların atılmasıdır. Vücudun temel besin ögelerinde eksikliğe neden olan 

bu sistemdeki bozukluklar ile ilgili birçok hastalık görülebilir. Gastrointestinal hastalıklar, 

özellikle gastrik ülser, inflamatuvar bağırsak hastalıkları ve kolorektal kanser tüm yaş 

gruplarında yaygın olarak ortaya çıkmaktadır. Bu duruma diyet ve yaşam tarzı 

değişikliklerinin neden olduğu düşünülürken, hastalıkların geleneksel tedavisinde kullanılan 

ilaçların yan etkileri, ilaca direnç ve hasta uyumsuzluğu da etkilidir. Gıda ürünleri ve ilaçlar 

arasındaki boşluğu kapatan, doğal olarak oluşan biyoaktif bileşiklere nutrasötikler adı verilir. 

Nutrasötik ürünler besinsel değerine ek olarak hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde de 

sağlık ve tıbbi yararlar sağlayabilir. “Beslenme” ve “ilaç” kelimelerinin birleşmesi ile 

oluşmasına rağmen, ilaçlardan farklıdır ve diyet takviyeleri (mineral, vitamin ve antioksidan 

takviyeleri), bitkisel ürünler, probiyotikler, işlenmiş besinler ve uçucu yağlardan oluşan 

ürünlere uygulanır. Modern çağda geleneksel tıbbın kullanımı farmakolojik tedavi kullanımını 

geçmektedir. Amerika Birleşik Devletleri pazarında 2010 yılında 35 milyar dolar olan 

alternatif tıp harcamalarının 2018 yılında 250 milyar dolar olduğu belirtilmektedir. 

Nutrasötikler; besin kaynaklarına, etki mekanizmasına ve kimyasal yapılarına göre 

sınıflandırılmaktadır.  

Diyet lifi, probiyotikler, prebiyotikler, çoklu doymamış yağ asitleri, antioksidan vitaminler, 

polifenoller, baharatlar nutrasötikler arasında sayılmaktadır. Nutrasötikler, biyokimyasal 

reaksiyonlara substrat, kofaktör veya inhibitör olarak katılarak, besin maddelerinin emilimini 

ve stabilitesini etkilemenin yanı sıra gastrointestinal kanal boyunca toksik bileşikleri 

temizleyerek veya yok ederek biyolojik etkilerini gösterirler. Obezite, kardiyovasküler 
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hastalıklar, kanser, osteoporoz, artrit, diyabet, kolesterol gibi bazı hastalıklarla mücadelede de 

yardımcı olmaktadırlar. 

ANAHTAR KELİMELER: GASTROİNTESTİNAL SİSTEM; NUTRASÖTİK; TERAPİ; 

SAĞLIK VE HASTALIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ 2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi “ 
 

306 
 
 

P-11 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÜÇ FAKTÖRLÜ BESLENME ANKETİ 

İLE BESLENME DURUMLARININ BELİRLENMESİ 

 

Poster Bildiri / 

 

Sevinç EŞER DURMAZ1, Fatma NİŞANCI KILINÇ1, Biriz ÇAKIR1, Çiler ÖZENİR1, 

Merve EKİCİ1 

 
1Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Bu çalışmada Kırıkkale Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının üç faktörlü 

beslenme anketi ile belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışma; Kırıkkale Üniversitesinde Nisan-Haziran 2019 döneminde eğitim gören 1260 

gönüllü öğrencide yürütülmüştür. Çalışmada; öğrencilere ait genel tanımlayıcı bilgiler ve 

beslenme alışkanlıkları yüz yüze uygulanan anket formu aracılığı ile sorgulanmıştır. 

Öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi amacıyla Kıraç ve arkadaşları tarafından 

geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış olan üç faktörlü beslenme anketi (ÜFBA) uygulanmıştır. 

Üç faktörlü beslenme anketinde, Faktör-1 kontrolsüz yemek yeme düzeyini, Faktör-2 

duygusal olarak yemek yeme düzeyini, Faktör-3 bireylerin bilinçli olarak yemek yeme 

isteğini kısıtlama derecesini ve Faktör-4 açlığa duyarlılık düzeyini göstermektedir. 

İstatistiksel analizlerde IBM SPSS Statistics 21.0 programı kullanılmıştır. 

Çalışmaya %50,0’si erkek, %50,0’si kız olmak üzere toplamda 1260 öğrenci katılmıştır. 

Erkeklerin yaş ortalaması 21,3±4,4 yıl, kızların 20,7±1,6 yıl’dır. Öğrencilerin %23,3’ü 

mühendislik fakültesi, %20,6’sı iktisadi ve idari bilimler fakültesinde öğrenim görmektedir. 

Öğrencilerin %15,6’sının hekim tarafından konulmuş bir sağlık problemi vardır. Erkeklerin 

%31,0’i kızların %10,4’ü alkol kullandığı belirtmiştir. Erkeklerin %7,7’si, kızların %12,2’si 

hastalığına yönelik diyet yaptığını belirtmiştir. Diyet yapan öğrencilerin %30’u zayıflama 

diyeti, %23,3’ü diyabetik diyet, %13,3’ü düşük yağ/düşük kolesterollü diyet yapmaktadır. Üç 

faktörlü beslenme anketine göre erkeklerin faktör-1 puan ortalaması 11,8±3,1; faktör-2 puan 

ortalaması 6,2±2,6; faktör-3 puan ortalaması 13,3±3,6; faktör-4 puan ortalaması 9,2±3,2 iken 

kızların faktör-1 puan ortalaması 11,7±3,0; faktör-2 puan ortalaması 7,3±2,8; faktör-3 puan 

ortalaması 13,9±3,5; faktör-4 puan ortalaması 9,4±3,1’dir. Kızların faktör-2 ve faktör-3 puan 

ortalaması erkeklerden yüksektir (p=0,001; p=0,006). 
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Kızların erkeklere kıyasla daha fazla duygusal yeme davranışı gösterdiği, diyet yapma 

durumunun ve bilinçli olarak yemek yemeyi kısıtlama düzeylerinin daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: ÜÇ FAKTÖRLÜ BESLENME ANKETİ, ÜNİVERSİTE 

ÖĞRENCİLERİ, DİYET, YEMEK YEME 
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P-12 - FLAVANOİDLERİN OSTEOPOROZ TEDAVİSİNDEKİ YERİ 

 

Poster Bildiri / 

 

Merve KUMRU1 

 
1Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Kemik yoğunluğunun azalması ve kemik yapısının bozulmasıyla kategorize bir hastalık olan 

osteoporoz için ilaç ve hormon replesman tedavileri bulunmaktadır. İlaçların fibrilasyon, 

kırılmalarda iyileşmenin gecikmesi, bacak krampları, kusma ishal yan etkilerinin olmasının 

yanında hormon tedavilerinde endometrium gibi üretici dokudaki çelişkili etkilerin varlığı 

uzun dönemli kullanım üzerine menopoz sonrası kadınlarda korku uyandırmaktadır. Bu 

sebeple alternatif tedavi olarak fitoöstrojenik etki gösterebilen flavonoidler üzerine 

yoğunlaşılmıştır. Derlemenin amacı, menopoz sonrası kadınlara yapılan flavonoid desteğinin 

kemik mineral yoğunluğuna etkisini görebilmektir. 

Çalışmanın sağlıklı menopoz sonrası kadınlar üzerine yapılması, her gruba kalsiyum ya da 

vitamin D desteklerinden herhangi birini sağlaması, çift körlü randomize plasebo kontrol 

çalışma olması şartlarını içeren çalışmaların sonuç ve çıkarımlarına derlemede yer verilmiştir. 

121 menepoz sonrası kadının katıldığı ve 2 yıl süren klinik çalışmada genistein(54mg/gün) 

tablet alan tedavi grubu ve placebo grubuna 1000mg kalsiyum karbonat ve 800 IU vitamin D 

desteği sağlanmıştır.Tedavi grubunda placeboya göre femur boyun ve lumbar omurda kemik 

mineral artışında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır. 431 menepoz sonrası 

kadının katıldığı ve 2 yıl süren klinik çalışmada ise tedavi grubuna genistein(%57.5) ve 

daidzein(%42.5) oranlarını içeren 50mg isoflavon tabletleri her alımda üçer tane olmak üzere 

günde iki kere verilmiştir.Placebo ve tedavi grubundaki her katılımcı 300 mg kalsiyum ve 

62.5 IU vitaminD3 ile desteklenmiştir.İki grupta da femur BMD’de azalma görülmüş,tedavide 

kullanılan dozun BMD üzerine olumlu etki etmediği sonucu çıkarılmıştır. 70 menepoz sonrası 

kadının katıldığı 6 ay süren pilot çalışmada ise genistein(30mg) vitamin D3(800 IU/gün) 

vitamin K1(150µg/gün) ve 1g(PUFA) kombinasyonu (GBB) tedavi grubuna verilmiştir.Her 

iki grup 500mg kalsiyum içeren karbonat tablet ile desteklenmiştir.Tedavi grubunda kontrol 

grubuna göre femur boyun BMD’de daha az azalma görülmüştür. 3 yıl sürdürülen başka bir 

çalışma ise 224 kişinin katılımıyla yürütülmüştür.80mg isoflavon tablet ve 120 mg tablet 

isoflavon alan gruplardaki tabletlerin genistein daidzein glistein oranı 1.3,1,0.3 olarak 
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belirlenmiş,placebo grubu izlenmiştir.Her üç gruba da 500mg kalsiyum ve 200 IU vitD3 

desteği yapılmıştır.Kaval kemiğinde yapılan trabekular kemik mineral yoğunluğu(TbBMD) 

ölçümü sonucunda tedavi ve placebo grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farka 

rastlanmamıştır.( 

Flavonoidlerin BMD üzerine etkisinin yapılan çalışmalarda çelişkili sonuçlar doğurmuş 

olmasının ,çalışmalardaki örneklem sayısı ve izlence süresindeki farklılık,tedavide kullanılan 

flavonoid dozu veya çeşidindeki değişiklik ile açıklanabileceği düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: FLAVONOİD, OSTEOPOROZ, FLAVONOİD 

OSTEOPOROZ İLİŞKİSİ 
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P-14 - TİP 2 DİYABET VE İNFLAMASYON 

 

Poster Bildiri / 

 

MUSTAFA HOCA1, GÜLŞEN ÖZDURAN1 

 
1YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE 

DİYETETİK BÖLÜMÜ 

Diyabet ve inflamasyon arasındaki ilişkinin mekanizmalarla birlikte değerlendirilmesidir. 

Sciencedirect, Pubmed, Medline ve Google Academic veri tabanlarında; 2000-2017 yılları 

arasındaki toplam 40 makale irdelenerek literatür taraması gerçekleştirilmiş ve ‘Belgesel 

Kaynak Analizi’ yöntemi kullanılmıştır. 

11 yıl süren prospektif bir çalışmaya göre; C-reaktif protein (CRP) değerinin ≥3 mg/L olan 

bireylerde diyabet geliştiği saptanmıştır. Yüksek serum CRP seviyelerine sahip bireylerde, 5 

yıl içinde tip 2 diyabet gelişme riskinin daha fazla olduğu görülmüştür. Yaturu ve ark. 

tarafından yapılan çalışmada; tip 2 diyabetli bireylerde visfatin seviyeleri anlamlı olarak 

düşük tespit edilmiştir. Ayrıca, visfatin seviyelerinin resistin ve CRP seviyeleri ile kuvvetli 

olarak ilişkili olduğu bulunmuştur. Tip 2 diyabetli bireyler üzerinde yapılan ve glisemik 

indeks ve inflamasyon arasındaki ilişkinin incelendiği bir çalışmada; yüksek glisemik indeksli 

diyet uygulayanlara göre düşük glisemik indeksli diyet uygulayanlarda, CRP düzeyleri 

anlamlı olarak %30 daha düşük bulunmuştur. Yüksek glisemik indeksli diyetle beslenme 

sonucunda görülen hiperglisemi durumu, monositlerden inflamatuar sitokinlerin salınımını 

uyarmaktadır. Diyabeti olan (30 kişi) ve diyabeti olmayan (36 kişi) bireyler üzerinde yapılan 

çalışmaya göre; diyabetli bireylerde insülin direnci, açlık kan glikozu ve serum interlökin-1β 

(IL-1β) seviyeleri anlamlı olarak daha yüksek, serum insülin seviyesi ve β hücre fonksiyonu 

ise anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur. 

Tip 2 diyabet, kronik seyreden ve düşük dereceli inflamasyon olan bir hastalıktır. 

Dolaşımdaki yüksek glikoz konsantrasyonları (hiperglisemi), diaçilgliserol (DAG) oluşumunu 

artırarak protein kinaz-C (PKC) yolağını aktive etmektedir. Artan PKC yolağı, nükleer faktör-

kappa B’yi (NF-KB) artırarak proinflamatuar sitokinlerin salınımına neden olmaktadır. Tip 2 

diyabette önerilen antiinflamatuar stratejiler, toplum sağlığı beslenme rehberlerindeki 

önerilerle uyum göstermektedir. Bu stratejiler: sağlıklı vücut ağırlığına ulaşma, doymuş yağ 
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ve trans yağ alımını azaltma, rafine edilmiş formdaki karbonhidrat alımını azaltma, meyve ve 

sebze alımını artırmadır. Ayrıca düşük glisemik indeksli besinler tercih edilmelidir. Diyabetli 

bireylerde glisemik kontrolün iyileşmesi için; Akdeniz tarzı beslenme, vejetaryen beslenme ve 

Hipertansiyonu Durdurmak İçin Beslenme Yaklaşımları (Dietary Approaches to Stop 

Hypertension-DASH) gibi beslenme alışkanlıkları alternatif olarak kullanılabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: TİP 2 DİYABET, İNFLAMASYON, PROİNFLAMATUAR, 

ANTİİNFLAMATUAR, SİTOKİN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ 2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi “ 
 

312 
 
 

P-15 - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN İLE DİĞER 

FAKÜLTELERDE ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 

BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE OBEZİTE FARKINDALIĞI ARASINDAKİ 

İLİŞKİ 

 

Poster Bildiri / 

 

Cemaliye SÜT1, Nevin AKTAŞ1 

 
1Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Bu çalışmanın amacı, sağlık bilimleri fakültesinde ve diğer fakültelerde okuyan üniversite 

öğrencilerin sağlık alışkanlıkları ile obezite farkındalığı arasındaki ilişki ve farklılıkları tespit 

etmektir. 

Araştırmaya 2017-2018 öğretim yılında toplam 318 öğrenci, Lefke Avrupa Üniversitesi'nde 

sağlık bilimleri fakültesinde okuyan 137 öğrenci ve diğer fakültelerde okuyan 181 öğrenci 

katılmıştır. Katılımcı öğrencilerin boy, kilo ve vücut kütle indeksleri belirlenmiştir. BKİ 

değerleri ayrıca vücut ağırlığının (cm), boyunun (m2) bölünmesi ile belirlendi. Katılımcı 

öğrenciler üzerinde demografik bilgiler, diyet alışkanlıkları, üç faktörlü beslenme anketi ve 

antropometrik ölçümler değerlendirildi. Bu öğrencilerin beslenme alışkanlıklarında bölümlere 

göre farklılık gösterip göstermediklerini belirlemeye çalışılmıştır. Gruplar arasındaki farkı 

bulmak için, Ki kare ve Anova testi uygulanmıştır. Öğrencilerin sorulara cevapları yüzde ve 

sıklıkta ifade edildi. 

Bu çalışmada, sağlık bilimleri fakültesi öğrencileri ile diğer fakültelerin öğrencileri arasında 

anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ancak, üç faktörlü beslenme anketi ile BKİ öğrencilerin 

düzeyleri arasında önemli farklılıklar vardı. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde okuyan 

öğrencilerin yeme alışkanlıklarının ve bunların yaşam tarzı ve BKİ üzerindeki etkisinin 

farkında oldukları görülmektedir. Sağlık bilimleri fakültesinde ve diğer fakülteler üzerinde 

yapılan bu çalışma sonucunda sağlık bilimleri fakültesinde okuyan öğrencilerin beslenme 

alışkanlıklarının ve BKİ'lerinin diğer fakültelerden daha yüksek olduğu görülmüştür. 

ANAHTAR KELİMELER: OBEZİTE, BESLENME ALIŞKANLIKLARI, SAĞLIK 

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ VE DİĞER FAKÜLTELER 
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P-16 - HAŞİMATO TİROİDİ VE MİKRO BESİN ÖGELERİ 

 

Poster Bildiri / 

 

Hande Gül ULUSOY1, Nevin ŞANLIER1 

 
1ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, BESLENME 

VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 

Bu derlemede PudMed ve Embase veri tabanları kullanılarak mikro besin ögelerinin 

Haşhimato tiroidi patogenezine etkilerinin irdelenmesi amaçlanmıştır. 

Hipotiroidizmin en büyük nedeni olan Haşimato tiroidi, tiroit bezinin kronik inflamasyonu ile 

karakterize otoimmün bir hastalıktır. Haşimato tiroidi, 1912’de keşfedilmesine rağmen 

günümüzde patogenezi tam olarak anlaşılamamıştır. En yaygın görülen otoimmün ve 

endokrin hastalık olarak kabul edilmektedir. Haşimato tiroidinin birincil tıbbi tedavi yöntemi 

yaşam boyu 1.6-1.8 µg/kg vücut ağırlığı başına oral levotiroksin alımıdır. Ciddi semptomların 

varlığında tiroidektomi tercih edilebilmektedir. İyot alımının yüksek olması, selenyum, demir 

ve D vitamini eksiklikleri Haşimato tiroidi ile ilişkilendirilmektedir. 

Yüksek dozlarda iyot suplemantasyonundan kaçınılmalıdır. Selenyum alımı yeterli olmayan 

bireylerde selenyum suplemantasyonunun (50-100 µg/gün) tiroit bezini otoimmün hasara 

karşı koruyabileceği düşünülmektedir. Haşimato tiroitli hastaların demir ve D vitamini 

düzeyleri kontrol edilmeli, eksiklikleri varsa düzeltilmesinde yarar vardır. 

Haşimato tiroidi diğer otoimmün hastalıklardan daha yaygın olarak görülmektedir. Yeterli ve 

dengeli beslenme ile vücut ağırlığı kontrolü Haşhimato tiroidinin tıbbi beslenme tedavisinin 

yapı taşı olmakla birlikte hastalığın patogenezini etkileyebilecek beslenme ile ilgili faktörlerin 

başında mikro besin ögeleri gelmektedir. Otoimmün bir hastalık olan Haşimato tiroidi, diğer 

otoimmün hastalıkların gelişme riskini artırmaktadır. Bu nedenle Haşimato tiroidi ile beraber 

seyreden başka bir otoimmün hastalık varlığında tıbbi beslenme tedavisi çoklu otoimmün 

hastalığa göre düzenlenmelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: HAŞİMATO TİROİDİ, MİKRO BESİN ÖGESİ, OTOİMMÜN 

HASTALIK 
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P-17 - BARİATRİK CERRAHİ SONRASI KADIN BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİ 

VE BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Poster Bildiri / 

 

Seçil BIDAKLAR1, Nevin ŞANLIER2 

 
1ANKARA YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, 2ANKARA 

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, 

Bu çalışmada, bariatrik cerrahi sonrası takip edilen kadın bireylerin yaşam kalitesi ve beslene 

durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma Mayıs 2016-Haziran 2018 tarihleri 

arasında Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bariatrik 

cerrahi uygulanan gönüllü 33 obez kadın üzerinde yürütülmüştür. 

Kadınların genel ve sağlık bilgileri, cerrahi sonrası beslenme durumları, antropometrik 

ölçümleri ve biyokimyasal bulguları sorgulanmıştır. Yaşam kalitesi BAROS (Bariatric 

Analysis and Reporting Outcome System) ölçeği ile değerlendirilmiştir. Çalışmaya alınan 

bireyler ameliyat öncesi, ameliyatın 3. ayı ve 6. ayı olarak gruplandırılmıştır. 

Yaş aralığı 20-50 arası olan hastaların yaş ortalaması 36,1±10,1yıldır. Ameliyat öncesi 

bireylerin vücut ağırlığı 116,6±13,0 kg, BKI 45,7±5,1 kg/m² olarak bulunmuştur. Ameliyat 

öncesi normalin üzerinde olan antropometrik ölçümlerin ameliyatın 6.ayın sonunda normal 

değerlere geldiği saptanmıştır. Biyokimyasal bulgularda LDL tüm dönemlerde yüksekken, 

25OH VIT D düşük bulunmuş diğer tüm bulguların referans aralıklarda olduğu 

gözlemlenmiştir. Bireylerin ameliyat sonrası beslenme durumlarında ara öğün sayısı ve bir 

öğünü tüketme zamanın arttığı bulunmuştur. Spesifik besinlerden kırmızı etin tüm 

dönemlerde tüketiminde zorlandıklarını, ekmek, şeker/şeker ürünleri ve yağda kızarmış 

besinleri hiç tüketmediklerini bildirmişlerdir. Katılımcıların yaşam kalitesi BAROS ölçeği 

skoruna göre yaşam kalitesinin ameliyat öncesine göre 3.ayda çok iyi,6.ayda ise mükemmel 

olduğu saptanmıştır. Bu çerçevede bariatrik cerrahi geçiren bireylerin kısa ve uzun dönem 

takiplerinin multidisipliner bir yaklaşımla yapılması önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: BARİATRİK CERRAHİ, BESLENME, YAŞAM KALİTESİ, 

BAROS ÖLÇEĞİ 
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P-18 - YOĞURT TÜKETİMİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ 

 

Poster Bildiri / 

 

Şeyma Nur DEVEBOYNU1, Nevin ŞANLIER2 

 
1Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik 

Bölümü 2Ankara Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik 

Bölümü 

Yoğurt son zamanlarda popülaritesi artan bir süt ürünü olmuştur. Bu büyük ölçüde, dünyadaki 

çeşitli toplulukların fermente besinleri tüketimiyle ilişkili sağlık yararlarını vurgulayan 

çalışmalarla ilişkilidir. Probiyotiklerin, fermente fonksiyonel besinler üretmek için başlangıç 

kültürleri olarak kullanılmakta olup binlerce yıldır peynir, yoğurt ve diğer ürünler de dahil 

olmak üzere çeşitli fermente gıdalar biçiminde tüketilmiştir. Probiyotiklerin, antimikrobiyal 

aktivite, antikarsinojenik, antidiarreal aktivite, serum kolesterol seviyesinde azalma vb. pek 

çok yararları vardır. Bu derlemede yoğurt tüketiminin sağlık üzerine ve farklı hastalıklara 

karşı koruyucu etkisini incelemek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. 

Fermantasyon, bozulabilir gıdalar için daha uzun raf ömrü sağlamak ve nihai gıda ürünlerinin 

lezzetini, kokusunu artırmak için binlerce yıldır kullanılan bir yöntemdir. Fermente gıdaların 

en ünlü örnekleri şarap, ekmek, peynir ve yoğurttur. Yoğurt tüketiminin kronik hastalıkların 

riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu gösteren bazı araştırmalar bulunmaktadır. Yoğurdun 

ayrıca kemik, gastrointestinal sağlığın ve vücut ağırlığının korunmasına katkıda bulunduğu 

bildirilmektedir. 

Yoğurt, süt gibi benzer mikro besin öğeleri kompozisyonuna sahip olmasına rağmen, yoğurt 

genellikle daha yüksek protein, B12 vitamini, B2 vitamini, kalsiyum, magnezyum 

içermektedir. Yoğurt tüketiminin kan basıncını ve açlık kan glikozunu düşürmesi ve sağlıklı 

vücut ağırlığının korunmasını sağlayarak metabolik sendroma karşı koruyucu etkileri olduğu 

bildirilmektedir. Kardiyovasküler sağlık üzerine olan etkileri yoğurt tüketiminin inflamasyon 

ve oksidatif stresi azaltabileceği ve dislipidemileri iyileştirebileceği ifade edilmektedir. 

Diyabetli hastalarda insülin direncini ve glikosile edilmiş hemoglobini azalttığı saptanmıştır. 

Yapılan çalışmalarda fermente süt ürünlerinde kalsiyum emiliminin fermente edilmemiş süt 

göre daha fazla olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle osteoporozun önlenmesi ve kemik sağlığı 
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için yoğurt tüketimi önemlidir. Gastrointestinal kanalda probiyotik bakterilerin tutunmasını 

sağlayarak intestinal enfeksiyonlara karşı profilaktik ve terapötik fayda sağlayabilmektedir. 

Yoğurt, besin ögesi içeriği yüksek sindirilebilirlik ve biyoyararlanımı, vücut ağırlığı ve 

gliseminin düzenlenmesinde, kronik hastalık riskinin azaltılmasında potansiyel rol 

oynayabilecek probiyotik özelliği sebebiyle çok bilinen besindir. Ancak yine de yoğurt 

tüketiminin sağlık üzerine olan yararlı etkilerini destekleyen genellemelerin yapılabilmesi için 

daha fazla araştırmaya ihtiyaç bulunmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: DİYABET, DİYARE, KARDİYOVASKÜLER 

HASTALIKLAR, METABOLİK SENDROM, PROBİYOTİK 
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P-19 - UYKUNUN BESLENME VE BESLENME İLE İLİŞKİLİ HASTALIKLAR 

ÜZERİNE ETKİSİ 

 

Poster Bildiri / 

 

Gökçe ÜNAL1 

 
1Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Yeterli ve kaliteli bir gece uykusu, bireylerin sağlıklı bir yaşam sürdürmesi için gereklidir. Bu 

çalışmanın amacı; insanın yaşam süresinin ortalama 1/3’ini kapsayan uykunun, beslenme ve 

beslenme ilişkili hastalıklar üzerine etkilerinin güncel bilgiler doğrultusunda 

değerlendirilmesidir. 

"Beslenme", "beslenme ile ilişkili kronik hastalıklar", "uyku" anahtar sözcükleri üç veri 

tabanında (Pubmed, Sciencedirect, Web of Science) aratılarak, son 5 yılda yayınlanan 

makaleler derlenmiştir. 

Ulusal Uyku Vakfı (National Sleep Foundation, NSF), yetişkinlerde 7-9 saat gece uykusunu 

önermektedir. Kısa süreli uyku (<7 saat), gastrik hormon düzeylerini azaltarak iştahı 

artırmakta, ancak enerji harcaması üzerine etki etmemektedir. Bu da enerji alımını artırarak 

ağırlık artışı riskini artırmaktadır. Kısa süreli uyku uyuyan bireylerde üç ana öğün tüketim 

oranı azalmaktadır. Ayrıca kısa süreli uyku uyuyanlarda ana öğünlerde alınan enerji daha 

düşük, atıştırmalıklarından alınan enerji oranı daha yüksek olmaktadır. Bu da atıştırmalık 

yiyecek tüketiminin artması ile birlikte enerji içeriği yüksek yiyecek ve içeceklerin tüketimini 

artırmaktadır. Kısa uyku süresi ve kötü uyku kalitesi; sebze, meyve, süt ve balık tüketiminin 

azalması; fast-food besin, şekerli yiyecek, şeker ilaveli içecek, enerji içeceği tüketiminin artışı 

ile ilişkili bulunmuştur. Kısa süreli uyku ve kötü uyku kalitesinin karbonhidrat içeriği yüksek 

gıdaları tüketme isteği riskini artırabileceği, kalp sağlığı için gerekli yağ asit türlerinin alımını 

azaltabileceği, böylece obezite, tip 2 diyabet, metabolik sendrom ve kardiyovasküler hastalık 

riskini artırabileceği ileri sürülmektedir. Yetersiz uyku ve kötü uyku kalitesinin disinhibe ve 

duygusal yeme davranışı artışı ile ilişkili olabileceği gözlenmiştir. 

Yetersiz ve düşük kaliteli uyku, olumsuz beslenme alışkanlıkları ve kötü diyet kalitesine 

neden olarak obezite, tip 2 diyabet, metabolik sendrom, kardiyovasküler hastalık gibi olumsuz 

sağlık sonuçlarını doğurmakta, depresyon ve anksiyete gibi mental hastalıkların oluşum 
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riskini artırmaktadır. Yeterli ve iyi kaliteli uyku, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının 

geliştirilmesi ve böylece kötü beslenme alışkanlıklarının neden olduğu hastalıklardan 

korunmak için gereklidir. 

ANAHTAR KELİMELER: BESLENME, BESLENME İLE İLİŞKİLİ KRONİK 

HASTALIKLAR, UYKU 
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P-20 - DİYABETTE OKSİDATİF STRESİN MOLEKÜLER MEKANİZMASI 

 

Poster Bildiri / 

 

Emine KOÇYİĞİT1, Makbule GEZMEN KARADAĞ1 

 
1Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, 

Diyabette hiperglisemiye bağlı gelişen oksidatif stresin hangi metabolik yolaklarda oluştuğu 

ve oluşum basamaklarını değerlendirmektir. 

Organizma oksidan moleküller ve onları ortadan kaldıran antioksidan savunma sistemi 

arasındaki dengeyi korumaya eğilimlidir. Ancak reaktif oksijen ve nitrojen türlerinin üretimi 

ve nötralizasyonu arasındaki dengenin bozulup, antioksidan kapasitenin yetersiz kalması 

sonucu oksidatif stres ortaya çıkmaktadır. Organizmada serbest radikallerin üretiminin aşırı 

artışı ve antioksidan sistemin serbest radikaller üzerinde giderici etkinliğinin yetersiz 

kalmasıyla ortaya çıkan oksidatif stres, diyabetin de dahil olduğu pek çok kronik hastalığın 

patogenezinde ve ilerleyişinde kritik rol oynamaktadır. 

Diyabette oksidatif strese yol açan mekanizmalar glikoliz yolağı, diaçilgliserol oluşumu ve 

protein kinaz aktivasyonu, AGE oluşumu, hekzosamin yolağı, polyol yolağı ve hiperglisemi 

kaynaklı insülin sinyal yolağı olmak üzere altı başlık altında incelenmiştir. Belirtilen 

metabolik yolakların bu bireylerde aşırı aktivite gösterdiği ve prooksidatif süreci başlattığı 

belirtilmektedir. Bu metabolik yolaklarda üretilen ürünler tek başına oksidasyonu 

arttırabildiği gibi diğer yolaklar ve ara ürünleriyle de etkileşime girerek oksidatif dengeyi 

bozabilmektedir. Hücresel düzeyde diyabetle ilişkili oksidatif stresin temelinde gliseraldehit-

3-fosfat birikimi yer alırken, AGE ve polyollerin oluşumu da oksidatif stresi arttıran faktörler 

arasında yer almaktadır. Oksidatif stresi önlemek için beslenmede antioksidan besin ögelerine 

yer vermekle birlikte egzersiz yapılması büyük önem taşır. Özellikle antioksidan savunma 

sisteminde görevli enzimlere kofaktörlük yapan çinko, selenyum, bakır gibi mineraller ve bu 

minerallerin besinsel kaynakları enzim aktivitesini artırabilmektedir. Aynı zamanda A, C, E 

gibi antioksidan vitaminler ile polifenollerden zengin besinleri içeren bir diyet serbest 

radikallerin ortamdan uzaklaştırılarak oksidatif dengenin korunmasında etkili olacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: REAKTİF OKSİJEN TÜRLERİ, REAKTİF NİTROJEN 

TÜRLERİ, HİPERGLİSEMİ, OKSİDATİF STRES, DİYABET 



“ 2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi “ 
 

320 
 
 

P-21 - GHEE ÜRETİMİ VE ÖZELLİKLERİ 

 

Poster Bildiri / 

 

Rukiye ÇOLAK ŞAŞMAZER1, 

 
1Tat Gıda AŞ 

Ghee, yüzyıllardır bilinen, oda sıcaklığında muhafaza edilebilmesinden dolayı çok pratik ve 

kullanışlı 'superfood' kategorisinde bir besindir. Anadolu ve Kafkaslarda “Sade Yağ” olarak 

bilinen Ghee; tereyağından elde edilir. Ghee tereyağından yapılır ancak arıtılma sırasında 

içeriğindeki kazein ayrıştırıldığı için süt ürünlerine alerjisi ve duyarlılığı olanlar rahatlıkla 

tüketebilirler. Ghee diğer yağların aksine, kısa zincirli bir yağ asidi olan bütirik asit yönünden 

zengindir. Metabolizma bütirik asidi asidi enerji ve bağırsak duvarı koruyucusu olarak 

kullanır. Ghee, mide asidi salgısını dengeler. Böylece çok önemli olan sindirim süreci daha 

sağlıklı olur. Ghee 'satvik' bir besindir. Satvik besinler, zihinde olumluluğu ve içsel büyümeyi 

destekleyen, bilinç genişlemesini sağlayan besinlerdir. Süt alerjisinden dolayı tereyağ 

tüketemeyenlerin ve sindirim problemi yaşayan kişilerin problemlerini çözer. Ayrıca 

tereyağının 'sağlıklı ürün' kategorisinde tüketime sunulması önemli bir adım olur. 

Sadeyağ; Türk Gıda Kodeksi, Tereyağı, Diğer Süt Yağı Esaslı Sürülebilir Ürünler ve Sadeyağ 

Tebliğinde (2005/19) ‘Süt ve/ veya süt ürünlerinden elde edilen, su ve yağsız kuru madde 

unsurlarının tamamına yakın bölümü uzaklaştırılmış, ağırlıkça en az %99 oranında süt yağı 

içeriğine sahip ürün’ olarak tanımlanmıştır. Sadeyağın bileşiminde bulunan oldukça az 

miktardaki suyun yanı sıra kompleks gliserid yağlar, serbest yağ asitleri, fosfolipidler, 

steroller ve sterol esterleri, yağda eriyen vitaminler, mineraller, hidrokarbonlar ve karboniller 

bulunmaktadır. Sadeyağın içeriğindeki süt yağı oranının çok yüksek olması ve üretim 

sürecinin diğer süt yağlarından farklı olması nedeniyle kendine has tat ve tekstürü vardır. 

Ham sütün bileşimi sırasıyla su, karbonhidrat, yağ asitleri, protein ve laktoz, gliseritler, kazein 

ve tuzlar şeklinde kül içerir. % 99.5 yağ içeriği olan ghee için değere göre en yüksek spesifik 

kimyasal ekserji, yani 38427.66kJ / kg, yağsız sütün (% 0.05 yağ) en düşük spesifik kimyasal 

ekserji (1745.86kJ / kg) içeriğine sahip olduğu tespit edildi. 

Sadeyağ; süt yağından üretilen gerek ekonomik gerekse besleyici değeri yüksek olan süt 

ürünüdür. Birçok örneğin serbest yağ asitleri ve peroksit değerleri açısından uluslararası 
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sütçülük federasyonunun (IDF) belirlediği ölçütlerden yüksek olduğunu saptamışlardır. 

Araştırıcılar elde ettikleri sonuçlara göre, sadeyağ üretimine teknoloji transferi yapılmasını ve 

geleneksel yöntemle üretim yapan kişilerin eğitilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Sütten ve 

yoğurttan elde edilen sadeyağların reolojik özelliklerini inceleyen Kaya (2006), her iki yağın 

benzer akışkanlık özelliği gösterdiği ve aktivasyon enerjileri arasında bir farkın olmadığını 

belirtmiştir 

ANAHTAR KELİMELER: GHEE, SİNDİRİM, BESİN 
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P-22 - KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN GEBELERDE BESLENME 

YAKLAŞIMLARI 

 

Poster Bildiri / 

 

Merve Esra ÇITAR DAZIROĞLU1, Hilal YILDIRAN1 

 
1Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Bu derlemenin amacı, kronik böbrek yetmezliği (KBY) olan gebelerde uygulanacak beslenme 

yaklaşımlarını incelemektir. 

KBY tanısı olan gebelerde genellikle hafif böbrek fonksiyon bozukluğu (evre 1-2) vardır; orta 

ile şiddetli (evre 3-5) KBY tanısı olan gebelerde ise gebelik sürecinde böbrek 

fonksiyonlarında hızlı bir düşüş ve buna bağlı hastalık komplikasyon riskinde artış 

olmaktadır. Ayrıca KBY olan bir kadının gebe kalması, hem maternal hem de fetal sonuçların 

riskinin önemli ölçüde artması sebebiyle riskli bir klinik tablodur. KBY tanısı alan gebelerde 

tıbbi tedavinin yanında doğru beslenme yaklaşımları, doğabilecek risklerin azaltılması adına 

önemlidir. 

KBY olan gebelerde hemodiyaliz (HD) uygulanıyorsa diyaliz hipotansiyonunu önlemek için 

haftada 5-7 seans yapılmalı; periton diyalizi (SAPD) uygulanıyorsa diyaliz çözeltisinin 

miktarı azaltılmalı ve değişim sıklığı arttırılmalıdır. Bu tedavilerle paralel olarak uygulanması 

gereken tıbbi beslenme tedavisinin nasıl olması gerektiğine dair literatürde kesin bilgiler 

mevcut değildir; bu nedenle çeşitli kılavuzların önerilerinin birlikte değerlendirilmesinin 

uygun olduğu düşünülmektedir. KBY olan gebe bir kadın eğer diyaliz tedavisi almıyorsa evre 

1-3’te 0,8 g/kg+10 g (gebelik eki); evre 4-5’te ise 0,6 g/kg ideal vücut ağırlığı (İVA)+10 g 

protein alımı tavsiye edilir. Diyalizin türü belirtilmeksizin KBY hastası gebe kadında yeterli 

protein düzeyi için 1 gr/kg/gün protein alımına ek olarak fetal büyüme için 20 g/gün ekleme 

gerekmektedir. Ayrıca HD için 1,2 g/kg İVA+10 gram; SAPD’de 1,4 g/kg İVA+10 gram ve 

diyalizatla kaybın eklenmesi de önerilmektedir. Enerji ihtiyacı için ise birinci trimesterde 

KBY’nin tüm evrelerinde günde 35 kkal/kg İVA ve ikinci, üçüncü trimesterde en az 300 

kkal/gün eklemesi yapılmalıdır. Ayrıca trimester gözetilmeksizin HD’de 35 kkal/kg/gün+300 

kkal ve SAPD’de 25 kkal/kg+300 kkal enerji önerisi de bulunmaktadır. Sodyum, HD 

uygulanan gebelerde 2-3 g/gün, SAPD’de 2-4 g/gün iken potasyum HD’de 40 mg/kg IBW 
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verilmeli ve SAPD’de laboratuvar değerlerine göre sınırlama yapılmalıdır. Fosfor için ise 17 

mg/kg IBW veya ayarlanmış vücut ağırlığı ve gerekirse fosfor bağlayıcı ajan kullanımı önerisi 

vardır. Sıvı alımı 1000-2000 mL+interdiyalitik dönemdeki idrar çıkışı miktarı olarak 

önerilmektedir. 

KBY tanısı olan gebelerde gebelik sürecinde klinik ve biyokimyasal bulgularının sürekli 

izlenmesi ve bireysel değerlendirmeyle enerji ve besin ögesi gereksinimlerinin belirlenmesi, 

maternal böbrek fonksiyonunun korunması ve zamanında uzman müdahalesine 

yönlendirilmesi gerekli görülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ, GEBELİK, BESLENME 
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P-23 - ÇOCUKLUK ÇAĞINDA BİR ENDOKRİN BOZUKLUK: OBEZİTE 

 

Poster Bildiri / 

 

Canan TEKİN1 

 
1Lefke Avrupa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Bu araştırma; çocukluk çağı obezitesine ve buna eşlik eden endokrin ve metabolik 

bozukluklara dikkat çekmek amacı ile yapılmıştır. 

Son yıllarda çocukluk çağı obezite prevelansı ciddi oranda artış göstermiştir ve bu artış birçok 

endokrin ve metabolik bozukluklara yol açmaktadır. Bu araştırma; literatürdeki çocukluk çağı 

obezitesinin sebep olduğu endokrin bozukluklar ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi ve 

makalelerin taranması ile hazırlanmıştır. Obezite; karmaşık etkileşimler içeren multifaktoriyel 

bir hastalıktır. Çocukluk döneminde VKİ’nin yaşa ve cinsiyete göre tanımlanmasında, 

persentil eğrilerinin %85 üstü olması fazla kilolu, %95 üstü ise obez kabul edilmektedir. 

Obezite endokrin sistem ile ilgili olarak; kas ve karaciğerde insülin salınımı artışına, yağ 

dokusundan salınan bazı adiposit ürünlerin oluşumuna ve kardiyovasküler riski artırarak 

metabolik sendrom gelişimine neden olabilmektedir. İnsülin direnci hiperinsülinemi ile 

kompanse edilemediğinde ise glukoz tolerans bozukluğu ve diyabet gelişebilmektedir (5). 

Obezite etiyolojik temellerine göre ekzojen ve endojen olarak iki gruba ayrılmaktadır (Tablo 

1). Tablo 1. Çocukluk Çağı Obezite Nedenleri Ekzojen Obezite • Alınan enerji ile harcanan 

enerji arasındaki dengesizlik • Yağ ve enerji içeriği yüksek olan besinlerin fazla tüketimi ve 

yetersiz fiziksel aktivite • İlaç kullanımı (glikokortikoidler, amitriptilin, risperidon vb.) 

Endojen Obezite • Hormonal nedenler • Melanokortin 4 Reseptör (MC4R), Leptin (LEP), 

Leptin Reseptör (LEPR), Pro-opiomelanocortin (POMC), Proprotein Konvertaz I (PCSKI) • 

Genetik Nedenler • Prader-Willi Sendromu, Bradet-Biedl Sendromu, Carpenter Sendromu, 

Turner Sendromu, Alström Sendrom, Cohen Sendromları • Endokrin Nedenler • Hipotalamik 

Bozukluklar, Cushing Sendromu, Hipotiroidizm, Büyüme Hormonu Eksikliği, İnsülinema, 

Hiperinsülinizm 

Fırat Çocuk Endokrin Ünitesi’ne başvuran 0-18 yaş hastaların; %29.3 büyüme geriliği ve boy 

kısalığı, %20.6 tiroid bezi hastalıklarının yanında glukoz metabolizması bozuklukları, obezite 

ve puberte bozuklukları tanısı aldığı, Esen ve arkadaşlarının yürüttüğü çalışmada çocuk 
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endokrinoloji polikliniğine başvuran 480 çocukta %25.7 obezite, %19.2 büyüme geriliği ve 

boy kısalığı, %18.9 puberte bozuklukları, %12.7 tiroid bezi hastalığı saptanmıştır. 

Obezitenin endokrin ve metabolik sistem üzerine olan etkileri her gün yeni bir komplikasyon 

ile artmaktadır. Çocukluk çağında obeziteyi önlemek ve erişkinik dönemde morbidite ve 

mortalite riskini azaltabilmek için eğitimler verilmeli ve yaşam tarzı değişikliği ile yakın 

takibin önemi ortaya konulmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: OBEZİTE, ENDOKRİN BOZUKLUK, ÇOCUKLUK ÇAĞI 
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P-24 - POLİKİSTİK OVER SENDROMU TEDAVİSİNDE KETOJENİK DİYETİN 

ETKİSİ 

 

Poster Bildiri / 

 

FATMANUR HÜMEYRA ZENGİN1 

 
1ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, 

Bu derlemede PKOS tedavisinde Ketojenik Diyetin (KD) etkisini incelemek amaçlanmıştır. 

Polikistik over sendromu (PKOS), androjen fazlalığı, ovulatuvar disfonksiyon ve polikistik 

overler ile karakterize, kadınların yaklaşık %10’unu etkileyen kompleks bir bozukluktur. 

PKOS'un patogenezi açık olmamasına rağmen yaygın olarak obezite, dislipidemi, insülin 

direnci (IR) ve tip 2 diyabet riskinde artış gibi metabolik bozukluklar ile ilişkilidir. IR'nin ve 

ilişkili hiperinsülineminin sendromda merkezi bir rol oynadığı düşünülmektedir. İnsülin, 

hepatik cinsiyet hormonu bağlayıcı globülin ve insülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı 

protein-I üretimini inhibe ederek ve yumurtalık androjenlerinin üretiminde anahtar bir enzim 

olan yumurtalık P450c17a aktivitesini uyararak androjen üretimini arttırır. PKOS'lu 

kadınlarda obezitenin yaygınlığı IR’ni daha da arttırmaktadır. Daha önce yapılan çalışmalarda 

insülin duyarlılığında bir artış eşliğinde %5-10 ağırlık kaybının, PKOS popülasyonunun 

karakteristik metabolik ve hormonal anormallikleri için başarılı bir tedavi olduğu 

gösterilmiştir. PKOS da birinci basamak tedavi olarak ağırlık kaybı önerilse de, optimal diyet 

bileşimi belirsizliğini korumaktadır. Teoride, daha düşük karbonhidrat alımı, daha düşük 

insülin seviyelerine yol açmalı ve daha sonra androjenlerdeki değişiklikleri iyileştirmeli, 

ağırlık kaybını ve doygunluğu arttırmalıdır. Bu doğrultuda yapılan birçok çalışmada; çok 

düşük karbonhidrat ve yüksek yağ içeren KD’in, önemli ağırlık kaybına neden olduğu ve 

lipoprotein profili ve IR üzerinde faydalı etkilere sahip olduğu gösterilmiştir. Tip 2 diyabetli 

hastalar üzerinde yapılan karşılaştırmalı çalışmaların birçoğunda KD, referans diyetlere 

kıyasla HbA1c düzeylerinde belirgin şekilde daha fazla düşüşe neden olmuştur. PKOS’lular 

da KD’in etkinliğinin çalışıldığı çok az çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda; vücut 

ağırlığında, bel çevresi ölçümünde, serbest testesteron seviyelerinde, LH/FSH oranında, açlık 

insülininde, hirşutizm de önemli iyileşmeler olduğu görülmüştür. Ayrıca menstrüel 

fonksiyonlarda düzelme ile gebe kalma şansının arttığı bildirilmiştir. Ancak, PKOS hastaları 

üzerinde kilo kaybetmeyi hedeflemeden KD’in etkinliğinin daha önce araştırılmamış olması 



“ 2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi “ 
 

327 
 
 

KD’in faydalı etkilerinin ağırlık kaybından bağımsız olup olmadığının belirsiz kalmasına 

neden olmaktadır. 

KD'nin PKOS'daki klinik faydalarını destekleyen ön kanıtlar mevcut olmasına rağmen, 

çalışma sonuçları oldukça heterojendir, bu da genel bir öneriyi zorlaştırmaktadır. Bununla 

birlikte, KD’in olası potansiyel riskleri ve uzun süre uyumun oldukça düşük olması önemli bir 

sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. PKOS da KD’in etki mekanizmasını ve güvenilirliğini 

değerlendirmek için daha iyi tasarlanmış çalışmalara ihtiyaç vardır 

ANAHTAR KELİMELER: PKOS, KETOJENİK DİYET, İNSÜLİN DİRENCİ, AĞIRLIK 

KAYBI 
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P-25 - DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTE YAPAN YETİŞKİNLERİN BESLENME 

BİLGİ VE DAVRANIŞLARI 
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1Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Bu araştırmanın amacı düzenli fiziksel aktivite yapan 20-65 yaş yetişkinlerin beslenme bilgi 

ve davranışlarının saptanmasıdır. 

Bu çalışmanın örneklemini Ankara Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzuna düzenli olarak 

devam eden 74 kadın ve 126 erkek olmak üzere toplam 200 kişi oluşturmuştur. Araştırma 

verileri anket formuyla yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen 

veriler SPSS paket programı ile değerlendirilmiştir. 

Kadınların ortalama yaşı 25,2±6,6; erkeklerin 26,3±8,1 yıldır. Katılımcıların büyük 

çoğunluğu (%67,2) üniversite öğrencisidir. Çalışmaya katılan kadınlar 24,7±3,5, erkekler 

58,7±10,1 aydır düzenli olarak fiziksel aktivite yaptıklarını ifade etmiştir. Bireylerin fiziksel 

aktivite yapma amaçları sorgulandığında kadınlar genellikle kilo vermek (%39,4) ve sağlıklı 

olmak için (%38,3); erkekler ise sağlıklı olmak (%44,7) ve kas kütlesini artırmak (%32,1) 

cevabını vermişlerdir. Erkeklerin %12,7’sinin ergojenik destek kullandığı, kadınların ise 

kullanmadığı belirlenmiştir. En sık kullanılan ergojenik desteklerin whey proteini (%30,5), 

protein tozu (%26,1) ve dallı zincirli aminoasitler (BCAA) (%21,7) olduğu saptanmıştır. 

Beden kütle indeksine göre değerlendirildiğinde kadınların %57,1’inin normal vücut 

ağırlığında, %42,9’unun hafif şişman veya obez olduğu; erkeklerin %85,1’inin normal vücut 

ağırlığında, %6,8’inin hafif şişman veya obez grubunda olduğu belirlenmiştir. Ortalama 

beslenme bilgi puanı kadınlarda 49,1+10,8; erkeklerde ise 48,5+10,8’dir. Cinsiyete göre 

beslenme bilgi puanları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0,05). 

Beslenme ile ilgili davranışlar değerlendirildiğinde katılımcıların %49,5’inin günde 3 ana 

öğün tüketmediği, %56,0’sının haftada 1-2 kez fastfood tükettiği, %62,5’inin hiç süt ve süt 

ürünleri tüketmediği belirlenmiştir. 

Bu araştırmada düzenli fiziksel aktivite yapan bireylerin beslenme ile ilgili davranışlarının 

genellikle yanlış olduğu belirlenmiştir. Birçok kronik hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde 
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etkili olan sağlıklı yaşam tarzı, fiziksel aktivitenin yanı sıra yeterli ve dengeli beslenmeyi de 

içermektedir. Yaşam tarzının sağlıklı bir hale getirilebilmesi için beslenme ile ilgili bilgi ve 

davranış eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: FİZİKSEL AKTİVİTE, BESLENME BİLGİSİ, BESLENME 

DAVRANIŞI, ERGOJENİK DESTEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ 2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi “ 
 

330 
 
 

P-26 - KARDİYOMİYOSİTLERDE DEMİR EKSİKLİĞİ HİPOKSİ İLE 

İNDÜKLENEN FAKTÖR-1 ALFA (HİF-1Α) BİRİKİMİNE YOL AÇMAKTADIR 

 

Poster Bildiri / 

 

Tuğba ZIRAPLI1, Gül ŞİMŞEK2, Hilmi Burak KANDİLCİ2 

 
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gıda Metabolizma Ve Klinik Beslenme Ana Bilim Dalı, 

Ankara, Türkiye, 2Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Ankara, 

Türkiye 

Demir eksikliği dünyada yaygın görülen hastalıklardan biridir. Kalp yetmezliği hastalarında 

demir eksikliği ve mitokondrial disfonksiyon görüldüğü rapor edilmiştir (Zhou ve Tian, 2018; 

Chung ve ark., 2019; Mordi ve ark., 2018). Demir oksijen metabolizmasında (mitokondrial 

elektron transport zinciri komponentleri gibi) yapısal öneme sahiptir (Haddad ve ark., 2017). 

Kalpte, hücre içi demir eksikliğinden etkilenecek bir diğer yolak prolilhidroksilaz (PHD) 

enzimidir. Hücre içi oksijen konsantrasyonu azaldığında hücre içinde hipoksi ile indüklenen 

faktör 1 alfa (Hif-1α) proteini birikmektedir. Oksijen varlığında ise PHD enzimi aracılığıyla 

hızla yıkılmaktadır. PHD enzimi 2-oksoglutarat bağımlı dioksijenazdır ve kofaktör olarak 

Fe+2 ve askorbatı kullanır. Ortamda oksijen olmadığında ise, Hif-1α’nın yıkımdan kaçarak 

sitoplazmada biriktiği, çekirdeğe transloke olduğu ve orada Hif-1β ile birleşerek Hif 

kompleksini oluşturduğu bilinmektedir (Ke ve Costa, 2006; Weidemann ve Johnson, 2008). 

Demir eksikliği modeli oluşturulan farelerden elde edilen kardiyomiyositlerde maksimum 

mitokondrial solunum kapasitesinin azaldığı bulunmuştur (Haddad ve ark., 2017). HL-1 atrial 

hücre serisinde ise 48 saatlik hipoksi (demir eksikliği olmadan sadece Hif-1α birikiminin 

olduğu) mitokondrial maksimum solunumu etkilememektedir (Şimşek ve Kandilci, 2018). Bu 

farklı sonuçlar demir eksikliğinin doğrudan ya da Hif-1α aracılı kardiyak metabolik 

etkilerinin farklı olabileceğini düşündürmektedir. 

Bu çalışmada fare atrial kökenli HL-1 hücreleri kullanıldı. Bu hücreler 48 saat demir şelatörü 

olan, deferoksamin (DFO, 30-50 µM) ile inkübe edildi. Hücrelerde çekirdekteki Hif-1α 

proteini miktarına immunofluoresans yöntemi ile bakıldı. 

HL-1 hücre kültürü ortamından demirin uzaklaştırılması (DFO, 30-50 µM, 48 saat) doz 

bağımlı olarak çekirdekte Hif-1α protein birikimine yol açtı (n= 3; p<0.05). 
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Bu bulgulara göre ilerde hücrelerin normokside sadece Hif-1α birikimi yapan inhibitör 

dimetiloksalilglisin (DMOG) ile inkübe edilerek kardiyak mitokondrial fonksiyon üzerindeki 

etkilerinin ayırt edilmesi gerekmektedir. Böylece demir eksikliğine bağlı kalp yetmezliğinin 

fizyopatolojik mekanizmaları daha iyi anlaşılarak yeni tedavi stratejileri oluşturulabilecektir. 

ANAHTAR KELİMELER: DEMİR EKSİKLİĞİ, HİF-1Α, HL-1 HÜCRELERİ, KALP 

YETMEZLİĞİ 
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P-27 - ERKEN YAŞAM DÖNEMİNDE BESLENME MÜDAHALELERİNİN 

ENDOKRİN HASTALIKLAR ÜZERİNE ETKİLERİ 

 

Poster Bildiri / 

 

Kadriye Elif İMRE1 

 
1Kastamonu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Bu derlemenin amacı, erken yaşam döneminde yapılan beslenme müdahalelerinin endokrin 

hastalıklar üzerindeki etkisini incelemektir. 

Yaşamın ilk 1000 günü, yeni doğanın hayatta kalmasını sağlamak, hastalıkları önlemek ve 

kronik hastalıklara karşı gelişecek duyarlılığı belirlemek için kritik bir öneme sahiptir. 

Kardiyovasküler hastalıklar, obezite, diyabet ve kanser gibi bulaşıcı olmayan kronik 

hastalıklar olarak da adlandırılan birçok endokrin hastalık, yetişkin ölüm nedenleri arasında 

ilk sırada yer almaktadır. DOHaD hipotezi, erken yaşam dönemindeki beslenme veya diğer 

çevresel maruziyetlerin, gen ekspresyonunu etkileyebileceğini, bu etki mekanizmalarının 

açıklanmasıyla gelecekteki sağlık ve hastalık risklerinin belirlenebileceğini öne sürmektedir. 

Pek çok çalışmada, anne ve bebek beslenmesine yapılacak, spesifik ve beslenmeye karşı 

duyarlı müdahalelerle, yetişkin müdahalelerinden çok daha olumlu sonuçlar elde edilebileceği 

kanıtlanmıştır. Prekonsepsiyonel dönemde anneleri A vitamini ve Beta karoten takviyesi alan 

çocukların kontrollere kıyasla, yetişkinlik döneminde kardiyovasküler hastalıklara yakalanma 

sıklığının daha düşük olduğu bulunmuştur. Hamilelere yönelik egzersiz ve diyet müdahale 

çalışmalarıyla yapılan meta analizlerde yaşam tarzına yapılan bu müdahalelerin gestasyonel 

diyabet, preeklamsi, maternal ağırlık artışı ve gestasyonel hipertansiyon durumlarında olumlu 

sonuçlar verdiği gözlenmiştir.Beslenmeye erken dönemde müdahale ile ilerleyen dönemlerde 

görülebilecek endokrin kaynaklı hastalık risklerinin değişebileceğini gösteren bunlara benzer 

birçok çalışma mevcuttur. Bu nedenle, beslenme müdahalelerinde öncelikle gebeleri ve 

bebekleri hedef almanın, endokrin hastalık riskini azaltmada daha başarılı olacağı 

düşünülmektedir. 

Bulaşıcı olmayan kronik hastalıkları ve buna bağlı ölümleri azaltmak için erken dönemde 

yapılan beslenme müdahale çalışmaları, gerçek yaşam koşulları altında etkili ve ideal 
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sonuçlara ulaşabilmiştir. Bu çalışmalar ışığında, prekonsepsiyonel dönemden başlamak üzere 

gebe beslenmesi ve erken çocukluk dönemlerinde beslenmenin optimal beslenmeyi sağlamak 

için bir öncelik olması gerektiği açıktır. Fakat emzirme, tamamlayıcı beslenme, besin ögesi 

takviyeleri gibi birçok müdahalenin sağlık üzerindeki etkileri hala tartışma konusudur. Erken 

dönem beslenme müdahalelerinin etki mekanizmaları ve sonuçları ile ilgili daha fazla 

çalışmaya ihtiyaç vardır. 

ANAHTAR KELİMELER: DOHAD, ENDOKRİN HASTALIKLAR, BESLENME 
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P-28 - PCOS VE SAĞLIK İLİŞKİSİ 

 

Poster Bildiri / 

 

Büşra ÇAKAN1 

 
1Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Bu makalenin amacı PCOS’un etiyolojisi, komplikasyonları ve tedavisinde kullanılan güncel 

yaklaşımlar hakkında farklı kaynaklardan elde edilen bilgileri ortaya koyabilmektir. 

PKOS, kadınlarda en sık görülen endokrinopatilerden biridir ve popülasyonun % 5-10'unu 

etkilemektedir. Obezite ve metabolik sendrom sıklığının artması nedeniyle PKOS’un görülme 

sıklığının da giderek artış gösterdiği düşünülmektedir. PCOS hiperandrojenizm, kronik 

anovülasyon, hiperinsülinemi ve obezite ile karakterize bir hastalıktır. PCOS’ un uzun dönem 

komplikasyonları arasında insülin direnci, diyabet, kardiovasküler hastalıklar, lipidemi gibi 

sağlık sorunları bulunmaktadır. 

PKOS semptomlarının tedavisinde ilk adım, hasta obez ise yaşam tarzı değişikliğinin ve 

ağırlık kaybının sağlanmasıdır. PCOS tedavisinde farmakolojik ve terapötik tedavi, bariatrik 

cerrahi, tıbbi beslenme tedavisi yer almaktadır. Farmakolojik tedavide metformin gibi insülin 

duyarlaştırıcı ilaçlar kullanılmaktadır. Metformin, serum insülin düzeyini ve insülin direncini 

azaltarak yumurtalık androjen üretimini azaltmaktadır. Böylece serum testosteron düzeyi 

azalmakta, hirsutizm skoru ve adet bozukluğu iyileşmekte ve infertilite tersine dönmektedir. 

Terapötik tedavide kullanılan inositolün PKOS'lu hastalarda insülin direncinin iyileşmesini 

sağlayarak hormonal profili, oksidatif anormallikleri ve metabolik faktörleri azaltmada 

yardımcı bir rol oynayabildiği gösterilmiştir. Fitoöstrojenlerde PCOS tedavisinde kullanılan 

bitkisel kaynaklı maddelerdir ve genleri yapısal olarak endojen östrojene benzerdir. 

Çoğunlukla soya fasulyesi ve nohut gibi baklagillerde bulunan genistein ve daidzein bunların 

en yaygın formudur. Genistein tüketiminin glikoz, lipit metabolizmaları üzerinde olumlu 

etkilerinin olduğu ve kardiyovasküler sistem, obezite, diyabet ve hiperlipidemi üzerinde 

yararlı etkiler sağlayabileceği gösterilmiştir. Diğer terapötik tedavi seçeneği olan Resveratrol 

üzüm, fındık ve meyvelerde bulunan anti-inflamatuar, antioksidan ve kardiyoprotektif 

özelliklere sahip doğal bir polifenoldur. Resveratrolün insülin sekresyonunu ve kan insülin 

konsantrasyonunu etkilediği; hiperinsülinemili hayvanlarda kan insülinini düşürdüğü 
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belirtilmiştir. PCOS’ta ağırlıklı olarak diyet ve egzersiz davranışına odaklanan yaşam tarzı 

değişikliği, serum androjenleri normalleştirmek ve üreme fonksiyonunu eski haline getirmek 

PKOS yönetimi için tercih edilen birinci basamak tedavi olarak kabul edilmektedir. 

PCOS tedavisi sonucunda PKOS'lu kadınların adet döngüsünde normalleşme, hirsutizm 

skorunda azalma, serum androjenlerinde düşme ve insülin duyarlılığında artış görülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: POLİKİSTİK OVER SENDROMU, SAĞLIK, TEDAVİ 
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P-29 - KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDE GAZİMAĞUSA 

BÖLGESİNDEKİ DEVLET İLKOKULLARINDA EĞİTİM GÖREN 

ÖĞRENCİLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ VE ANTROPOMETRİK 

ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Poster Bildiri / 

 

Cemre ELMAS1, Perihan ARSLAN1 

 
1Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Bu araştırmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Gazimağusa'daki devlet ilkokullarında 

eğitim gören 9-11 yaş öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının ve antropometrik ölçümlerinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmacı tarafından çalışma evreninde yer alan 718 öğrenci okullarında ziyaret edilip 

antropometrik ölçümleri alınmıştır. Boy uzunluğu, vücut ağırlığı ölçümleri usulüne uygun 

yapılmış, ölçülen boy uzunluğu ve vücut ağırlığından BKİ (kg/m²) değeri hesaplanmıştır. Bu 

değerler Dünya Sağlık Örgütü’nün (2007) 5-19 yaş arası çocuk ve adölesanlar için önerdiği 

referanslara göre (persentillerle) değerlendirilmiştir. Öğrencilerin besin tüketim sıklığı 

araştırmacı tarafından besinleri gruplandırarak anket aracılığıyla sorgulanmıştır. Süt ve 

ürünleri, et ve benzeri ürünler, tahıl ve ürünleri, sebze ve meyveler ‘‘her öğün’’, ‘‘her gün’’, 

‘‘haftada 4-6 kez’’ iyi tüketim; ‘‘haftada 2-3 kez’’, ‘‘haftada 1 kez’’ orta tüketim; ‘‘bazen ve 

hiç’’ ise kötü tüketim olarak değerlendirilmiştir. Kuruyemişlerin ‘‘her gün’’, ‘‘haftada 4-6 

kez’’ iyi tüketimi; ‘‘haftada 2-3’’, ‘‘haftada 1’’, ‘‘her öğün’’ orta tüketim; ‘‘bazen ve hiç’’ ise 

kötü tüketim olarak değerlendirilmiştir. Kuruyemişler dışında ‘‘diğerler’’ grubunda yer alan 

besinler (çikolata, gofret, bisküvi, kek, börek, kurabiye, kola gibi asitli içecekler, hazır meyve 

suları, hamburger, pizza, lahmacun, döner, kızarmalar vb.) ‘‘her öğün’’, ‘‘her gün’’, ‘‘haftada 

4-6 kez’’ kötü tüketim; ‘‘haftada 2-3 kez’’, ‘‘haftada 1’’ orta tüketim; ‘‘bazen ve hiç’’ ise iyi 

tüketim olarak değerlendirilmiştir. 

Öğrencilerin yaşa göre boy uzunluğu ve BKİ persentil değerlerine bakıldığında %5,8’inin 

bodur ve çok zayıf olduğu; %8,8’inin kısa boylu, %8,2’sinin zayıf; %11,3’ünün kilolu 

%24,6’sının obez; sadece %50,0’ının BKİ persentil değerinin normal aralık olarak kabul 

edilen 15-85. persentil aralığında olduğu saptamıştır. Öğrencilerin süt, peynir çeşitleri, yoğurt 
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tüketiminin sırasıyla %73,4, %61,8, %69,2’sinin ‘iyi’ olarak kabul edilebilirken; yine sırasıyla 

%26,3, %23,3, %17,4‘ünün ise ‘yetersiz’ olduğu görülmektedir. Öğrencilerin yumurta, tavuk, 

et, kuru baklagiller, balık tüketiminin sırasıyla %59,5, %28,0, %26,6, %16,6, %7,2 oranlarıyla 

sıklıkla tüketim düzeyinde olmakla beraber, balık (%50) ve kuru baklagillerin (%40,8) en az 

düzeyde tüketildiği belirlenmiştir. Tahıl ürünlerinden ekmeği %83,3 oranıyla sıklıkla 

tüketmektedirler. Sebze ve meyvelerin tüketim durumlarına bakıldığında ise öğrencilerin 

büyük çoğunluğunun (%83,0) meyve tüketiminin sebze tüketimine (% 65,2) kıyasla daha 

fazla olduğu görülmüştür. Sık tüketilmesi önerilmeyen bazı besinler; pizza (%75,8), 

hamburger (%71,2), kolalı içecekler (%60,2) başta olmak üzere sıklıkla tüketilmektedir. 

Öğrencilerin %24,6’sının obez olup,okul çağı çocuklarında sık tüketilmesi önerilmeyen bazı 

besinleri (pizza, hamburger, kolalı içecekler başta olmak üzere) sıklıkla tükettiği görülmüştür. 

ANAHTAR KELİMELER: OKUL ÇAĞI ÇOCUKLAR, SAĞLIKLI BESLENME, 

ANTROPOMETRİK ÖLÇÜM 
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P-30 - 19-45 YAŞ ARASI BİREYLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ UYKU 

KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ 

 

Poster Bildiri / 

 

Mustafa ÖZGÜR1, Aslı UÇAR1 

 
1Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Uyku, organizmanın çevresi ile olan iletişiminin farklı şiddette uyaranlar aracılığıyla geçici, 

kısmen veya periyodik olarak kaybolması ile oluşan süreç olarak tanımlanmaktadır. Uyku 

mekanizması, diyet ile beraber tüketilen türlü makro ve mikro besin ögelerinden 

etkilenmektedir. Uyku yetersizliği durumunda, çeşitli metabolik ve endokrin bozukluklar 

olduğu saptanmıştır. Bu çalışmanın amacı 19-45 yaş arası bireylerin beslenme 

alışkanlıklarının uyku kaliteleri ile ilişkisinin incelenmesidir. 

Bu araştırma, Ankara’da yaşayan, yaşları 19-45 arası 86’sı (%57,3) kadın, 64’ü (%42,7) erkek 

toplam 150 birey üzerinde yürütülmüştür. Araştırmaya katılan tüm katılımcıların 

antropometrik ölçümleri alınmış ve Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi’ni (PUKİ) içeren anket 

formu uygulanmıştır. PUKİ toplam 24 soru içermektedir. Bu soruların 19’u kendini 

değerlendirme sorusu, 5 soru ise bireyin eşi veya oda arkadaşı tarafından cevaplanan 

sorulardır. Puanlamada, öznel uyku kalitesi, uyku latansı, uyku süresi, alışılmış uyku etkinliği, 

uyku bozukluğu, uyku ilacı kullanımı ve gündüz uyku işlev bozukluğu olmak üzere toplam 7 

bileşen hakkında bilgi vermektedir. Her bir bileşen 0-3 puan üzerinden değerlendirilmektedir. 

7 bileşen puanının toplanması ile toplam PUKİ puanı elde edilmektedir. Ayrıca bireylerin 

beslenme alışkanlıkları sorgulanmıştır. 

Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 25,9 ± 6,6 yıldır. Bireylerin uyku süreleri 

incelendiğinde; kadınların %64,0’ının, erkeklerin %70,3’ünün 6-8 saat, kadınların 

%25,6’sının, erkeklerin ise %23,4’ünün >8 saat uyku süresine sahip olduğu belirlenmiştir. 

Kadınların toplam PUKİ puanının (82,38 puan) erkeklerden yüksek (66,26 puan) olduğu 

belirlenmiştir. BKİ’ye göre zayıf bireylerin 7,3±1,9; normal bireylerin 7,0±2,8; hafif şişman 

bireylerin 6,6±3,7; şişman bireylerin ise 9±2,9 puan aldıkları görülmüştür. Katılımcıların ana 

öğün tüketim sıklığına göre PUKİ puanları değerlendirildiğinde; 2 ana öğün tüketenlerin 

8,2±2,7; 3 ana öğün tüketenlerin 6,5±3,0 puan aldıkları bulunmuştur (p<0,05). 
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Uyku kalitesi üzerinde beslenme alışkanlıkları önemli bir etkendir. Uyku kalitesi cinsiyete 

göre farklılık göstermektedir. Her iki cinsiyette de uyku kalitesi kötü olarak bulunmuştur. 

Erkek ve kadın bireylerde uyku süresinin yetersiz olduğu görülmektedir. Beslenme 

alışkanlıklarının uyku kalitesi üzerine etkisini inceleyen kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. 

ANAHTAR KELİMELER: BESLENME, UYKU, PİTTSBURG UYKU KALİTESİ 

İNDEKSİ 
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P-31 - KRONİK VE AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARDA 

BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Poster Bildiri / 

 

Mustafa ÖZGÜR1, Aslı UÇAR1, M. Berdan ÖLÇÜCÜ1 

 
1Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Kronik böbrek yetmezliği glomerüler filtrasyon hızının azalması sonucu böbrek 

fonksiyonlarının geri dönüşümsüz olarak kaybedilmesi veya glomerüler filtrasyon değerinde 

azalmanın sonucu olarak böbreğin sıvı-solüt dengesinin bozulması ve metabolik-endokrin 

fonksiyonlarında kronik ve ilerleyici bozulma hali olarak tanımlanmaktadır. Akut böbrek 

yetmezliği ise böbrek fonksiyonlarında saatler veya birkaç gün içinde üre ve kreatinin gibi 

nitrojen artık ürünlerinin aşırı olarak birikmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın 

amacı akut ve kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda biyokimyasal parametrelerin 

değerlendirilmesidir. 

Çalışmaya Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’ne başvuran kronik böbrek yetmezliği tanısı ile 

diyaliz alan hastalar (n=30) ile akut böbrek yetmezliği tanısı alan (n=30) hastalar katılmıştır. 

Bireylerin antropometrik ölçümleri ile hastanenin hasta kan takibi sistemi üzerinden hastaların 

kan bulguları alınmıştır. 

Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 51,9±13,8 yıldır. Çalışmaya katılan akut böbrek 

yetmezliği hastalarının kan glukoz ortalamaları 114,6±30,0 mg/dl, kronik böbrek yetmezliği 

hastalarının kan glukoz ortalamaları 132,2±77,9 mg/dl’dir. Çalışmaya katılan akut böbrek 

yetmezliği hastaların kan üre ortalamaları 80,0±47,1 mg/dl, kronik böbrek yetmezliği 

hastalarının kan üre ortalamaları 141,7±35,9 mg/dl olarak belirlenmiştir. Akut böbrek 

yetmezliği hastalarında kan kreatinin ortalamaları 2,3±1,1 mg/dl, kronik böbrek yetmezliği 

hastalarında kan kreatinin ortalamaları 8,0±2,5 mg/dl olduğu bulunmuştur. Albümin 

değerlerine bakıldığında ise akut böbrek yetmezliği hastalarında kan albümin ortalamaları 

4,2±0,5 g/dl, kronik böbrek yetmezliği hastalarında kan albümin ortalamaları 3,9±0,3 g/dl 

olarak belirlenmiştir. 

Akut ve kronik böbrek yetmezliği hastalarında üre, kreatinin, glukoz, ürik asit, albümin, 

fosfor, sodyum, potasyum, kalsiyum, kolesterol, LDL, HDL, trigliserid, CRP serum 
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değerlerinin takibi hastalığın tanı ve tedavisinde en önemli biyokimyasal parametrelerdir. 

Akut ve kronik böbrek yetmezliğinin kişiye özgü klinik beslenme tedavisi ile bu 

parametrelerin büyük bir çoğunluğu kontrol altına alınabilmektedir. Bu çalışmada akut ve 

kronik böbrek yetmezliği olan hastaların biyokimyasal parametrelerinde klinik açıdan önemli 

farklılıklar bulunmamıştır. Bunun bir nedeni olarak hastaların beslenme tedavisine iyi uyum 

göstermeleri düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ, KRONİK BÖBREK 

YETMEZLİĞİ, BESLENME 
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P-32 - BARİATRİK CERRAHİ ÖNCESİ VE SONRASI TIKINIRCASINA YEME 

BOZUKLUĞUNUN AĞIRLIK KAYBI ÜZERİNE ETKİLERİ 

 

Poster Bildiri / 

 

Funda IŞIK1 

 
1Kastamonu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Bu derlemenin amacı, bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası tıkınırcasına yeme bozukluğunun 

(TYB) ağırlık kaybına etkilerinin değerlendirilmesidir. 

Bariatrik cerrahi obezite tedavisinde kullanılan etkili bir yöntemdir. Obezite bir yeme 

bozukluğu olarak sınıflandırılmasa da birçok çalışmada yeme bozuklukları ile 

ilişkilendirilmiştir. TYB bariatrik cerrahi için kontrendikasyon olmasa da, postoperatif 

dönemde ağırlık kaybına etkisinden dolayı göz ardı edilmemelidir. Ayrıca postoperatif 

TYB’nin de ağırlık kaybı üzerine etkisi bulunmaktadır. Bariatrik cerrahi hastalarında en sık 

karşılaşılan yeme bozukluğu TYB’dir. DSM-5’e göre TYB, benzer koşullarda ve benzer 

sürede, çoğu kişinin yiyebileceğinden daha fazla besini yeme ile karakterize bir yeme 

bozukluğudur. TYB ile obezite ilişkisi birçok çalışmada gösterilmiştir. Bariatrik cerrahi 

hastalarında tıkınırcasına yeme bozukluğu prevalansı çalışmalarda değişkenlik 

göstermektedir. Bu durum çalışmalardaki metodolojik farklılıklardan kaynaklanmaktadır. 

Post-operatif TYB prevalansı, pre-operatif TYB ile karşılaştırıldığında daha düşüktür. 

Bariatrik cerrahinin tıkınma atakları üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu ve kısa süreliğine 

TYB’yi tamamen düzelttiğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Ancak preoperatif TYB’nin 

ağırlık kaybına etkileri ile ilgili çelişkili sonuçlar vardır. Bu çalışmalarda (<12 ay) zamana 

bağlı olarak diyete uyumdaki azalma değerlendirilmemiştir. Bariatrik cerrahi sonrası hastaları 

2 yıl boyunca takip edildiği bir çalışmada, ilk 12 ayda pre-operatif TYB hastaları ile pre-

operatif yeme bozukluğu olmayan hastalarının ağırlık kayıpları arasında anlamlı bir fark 

bulunmazken; 24. ayın sonunda TYB olmayan hastaların TYB hastalarına kıyasla ağırlık 

kayıplarının anlamlı derecede daha fazla olduğu görülmüştür. Bu sonuç, preoperatif TYB’nin 

uzun vadede ağırlık kayıplarını azalttığını göstermektedir. Ameliyat sonrası anatomik 

değişiklikten dolayı tıkınırcasına yeme fiziksel olarak mümkün değildir. Ancak bir süre sonra 

yemek yerken kontrol kayıpları yaşanabilir. Post-operatif TYB, TYB kriterlerinden fazla 

miktarda besin tüketimi hariç tüm kriterleri sağlamaktadır. Bu durum “Bariatrik TYB” olarak 
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adlandırmışlardır. Çalışmalarda bariatrik TYB’nin düşük ağırlık kaybıyla ilişki olduğu 

bulunmuştur. 

TYB’nin bariatrik cerrahi sonrasında ağırlık kayıplarında önemli bir etkisi vardır. Bu nedenle 

TYB bariatrik cerrahi öncesi ve sonrasında mutlaka takip edilmelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: TIKINIRCASINA YEME BOZUKLUĞU, BARİATRİK 

CERRAHİ, AĞIRLIK KAYBI 
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P-33 - SAĞLIKLI BİREYLERDE GLUTENSİZ DİYETİN ETKİLERİ 

 

Poster Bildiri / 

 

Tuba AYDIN1, Aslı UÇAR1 

 
1Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Bu çalışmada, glutensiz diyetin sağlıklı bireyler üzerindeki etkisinin araştırılması 

amaçlanmıştır. 

Ülkemizde temel besin kaynaklarının çoğu buğdaydan oluşur. Buğdayın ana proteini olan 

gluten; temelde glutenin ve gliadinden oluşmaktadır. Bu nedenle buğdaydan elde edilen 

besinlerin içinde doğal olarak gluten de bulunmaktadır. Gluten tüketimi başta çölyak olmak 

üzere birçok hastalığın mekanizmasıyla ilişkilidir. Glutenin sindirimi ile ilgili herhangi bir 

rahatsızlığı olanlarda tek tedavi yöntemi glutensiz beslenmedir. Günümüzde ise glutensiz 

beslenme çölyak veya benzeri herhangi bir hastalığı tedavi etmek amacı yerine sağlığı 

korumak, ağırlık kaybı sağlamak, nörolojik, psikolojik hastalıklar, kalp hastalığı ve diyabeti 

önlemek gibi nedenlerle de uygulanmaya başlanmıştır. Glutensiz diyetin yaygınlaşması 

glutensiz ürünler için harcanan bütçe de artışa neden olmuştur. Glutensiz beslenmenin diyet 

tedavisi değil yaşam tarzı değişikliği olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilmektedir. 

Glutensiz beslenen bireylerde ortak kanı glutensiz diyetin bireylerin şikayetlerini azaltacağı 

veya ortadan kaldıracağı şeklindedir. Glutensiz diyetin sağlıklı bireylerde uygulanmasının 

olası etkileri netlik kazanmamış olsa da; demir, niasin, folat, selenyum, çinko gibi çeşitli 

vitamin-minerallerin ve özellikle posanın daha az alımına neden olduğu bilinmektedir. Ayrıca 

glutensiz diyette buğday ve ürünleri bulunmadığından, protein alım miktarı düşmektedir. Bu 

nedenle bu kişilerin yumurta, balık, tavuk gibi kaliteli protein kaynaklarını diyetlerinde 

bulundurmaları önerilmektedir. Glutensiz ürünlerin yağ ve sodyum içeriklerinin ve bununla 

birlikte maliyetlerinin yüksek olması tüketimindeki endişeleri artırmaktadır. Buna rağmen 

sağlıklı bireylerde glutensiz diyetin popülaritesinin artması genel sağlık durumu, psikolojik, 

sosyal ve maddi etkilerinin araştırılması gerekliliğini bir kat daha arttırmaktadır. Olumsuz 

sağlık etkilerini önlemek için yeterli besin alımına dikkat edilmelidir. Yeterli besin alımını 

sağlamak için, glutensiz bir diyet uygulayan bireyler beslenme danışmanlığı ve eğitiminden 

yararlanmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: BESLENME, DİYET, GLUTEN, GLUTENSİZ DİYET 
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P-34 - İŞ STRESİNİN BİREYLERİN BESLENME DURUMLARINI ETKİLEME 

ŞEKLİ VE BİREYLERİN STRES DURUMUNDAKİ BESİN TERCİHLERİ 

 

Poster Bildiri / 

 

KADRİYE TOPRAK1, MEHMET FİSUNOĞLU2, EMİNE AKAL YILDIZ3 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi, 2Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Besleme ve Diyetetik 

Bölümü, 3Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 

Bölümü 

Bu çalışma bir medya kuruluşunda çalışan bireylerin beslenme durumlarının iş stresinden 

etkilenme şekillerini değerlendirme ve bireylerin iş stres durumunda daha çok tercih ettiği 

besinleri saptama amacıyla yürütülmüştür. Araştırmaya İstanbul Türkiye Radyo Televizyonu 

Genel Müdürlüğü’nde çalışan ve yaşları 19-65 arasında değişen 59’u erkek, 91’i kadın toplam 

150 gönüllü birey katılmıştır. Bireylerin genel bilgileri, beslenme durumlarının iş stresinden 

etkilenme şekli ve stres durumunda tercih ettikleri besinler anket yöntemi ile sorgulanarak 

kaydedilmiştir. Bunun yanı sıra bireylerin iş stres durumlarını ölçme amacıyla İş Stres Ölçeği 

kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; bireylerin %65.3’ü beslenme durumlarının iş 

stresinden etkilendiğini belirtirken, iş stres puanı yüksek olan bireylerin beslenme 

durumlarının iş yerinde yaşadıkları stresten, iş stres puanı düşük olan bireylere göre daha 

fazla etkilendiği saptanmıştır (p<0.05). Stres durumunda “daha az yeme” en çok saptanan 

etkilenme şekli olarak belirlenmiştir. Bireylerin %54.6’sı stres durumunda daha az yediğini 

belirtirken; daha çok yeme eğilimde olan bireyler katılımcıların %28.9’unu oluşturmaktadır. 

Bireylerin stres durumunda en çok tercih ettiği besinlerin başında kek, pasta, çikolata gibi 

atıştırmalık grubu (%44.7) gelmektedir. Tercih edilen bu besin grubundan sonra bireylerin 

stres durumunda en çok tükettikleri diğer besinler ise sırası ile çay (%36.7), kahve (%32) ve 

kuruyemiş (%24) olarak saptanmıştır. Stresli çalışma hayatına sahip bireylerin beslenme 

alışkanlıkları ve besin tercihleri işten kaynaklanan çeşitli stres faktörlerinden olumsuz 

etkilenmektedir. Stres seviyesi yüksek bir mesleğe sahip olan bireylerin, beslenme ve stres 

durumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, yanlış beslenmeden kaynaklanan 

hastalıkların önlenmesinde ve bireylere çalışma yaşamında sağlıklı beslenme alışkanlıkları 

kazandırılmasında yararlı olabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: İŞ STRESİ, BESLENME,BESİN TERCİHLERİ 
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P-35 - APELİN VE POLİKİSTİK OVER SENDROMU İLE İLİŞKİSİ 

 

Poster Bildiri / 

 

Hatice BÖLÜKBAŞI1, Yasemin AKDEVELİOĞLU1 

 
1Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Apelinin Polikistik Over Sendromundaki önemini değerlendirmek ve apelinin PKOS'un 

değerlendirilmesinde bir belirteç olarak kullanımını belirlemek amaçlanmaktadır. 

Apelin, G protein-bağlı reseptör APJ'nin endojen ligandı olarak sığır mide ekstraktlarında 

tanımlanan bir biyoaktif peptittir. Apelin ayrıca beyin, akciğer, kalp, endotel hücreler, 

gastrointestinal sistem, pankreas ve son zamanlarda visseral ve subkutan adipoz dokulardan 

eksprese edilmektedir. Apelinin; insan, sıçan ve farelerin testis ve ovaryumlarında yoğun 

olarak bulunması üzerine apelinin üreme sistemi üzerinde etkili olabileceği ve bazı 

reprodüktif süreçlerin apelin ve APJ aracılığıyla düzenlenebileceği belirtilmektedir. Polikistik 

over sendromu (PKOS), üreme çağındaki kadınları etkileyen ve en sık görülen endokrin 

hastalıklardan biridir. İnsülin direnci, tip 2 diyabet, obezite, hipertansiyon ve dislipidemi dâhil 

olmak üzere birçok risk faktörleriyle ilişkilidir 

Apelinin, endotel disfonksiyon, hiperinsülinemi, insülin direnci ve kronik inflamatuar durumu 

etkileyerek PKOS patofizyolojisine katkıda bulunabileceği düşünülmektedir. Serum apelin 

seviyesinin PKOS’lu kadınlarda anlamlı derecede düşük olduğunu gösteren çalışmaların yanı 

sıra yüksek olarak belirleyen çalışmalar da bulunmaktadır. Apelinin PKOS üzerine etkisinin 

değerlendirildiği klinik araştırmalar yetersiz olmakla birlikte çelişen sonuçların etnik köken, 

yaş, çalışma tasarımı, örneklem populasyonların büyüklüğü, genetik özellikleri ve 

değerlendirme metodolojisindeki farklılıklardan kaynaklandığı ileri sürülmektedir. Apelin 

düzeyleri sadece PKOS’a bağlı değişmemekte, PKOS'lu kadınlarda BKİ, insülin direnci, lipid 

profili ve hiperandrojenik durum ile pozitif korelasyon göstermektedir. Apelin ile 

apolipoprotein A, TC/HDL, LDL/HDL ve HOMA-IR arasında anlamlı ilişki olduğu tespit 

edilmiştir. Zayıf PKOS hastalarının ve kontrol gruplarının apelin seviyelerinin benzer olduğu 

belirlenmiştir. 

Apelin, PKOS ile ilişkili insülin direncinin patogenezinde rol oynamakta ve PKOS’ta insülin 

direncinin değerlendirilmesinde yeni bir belirteç olarak görülmektedir. Polikistik over 



“ 2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi “ 
 

347 
 
 

sendromu ve BKİ ≥25 olması, apelin seviyelerini etkileyen en iyi belirleyici olarak 

görülmektedir. PKOS’lu kadınlarda metabolik hastalık gelişimini önlemek amacıyla risk 

faktörlerini elimine etmek için ideal vücut ağırlığına ulaşmaları ve korumalarının sağlanması 

önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ADİPOZİTE, APELİN, İNSÜLİN DİRENCİ, POLİKİSTİK 

OVER SENDROMU 
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P-36 - ÇALIŞAN BİREYLERİN YAŞADIĞI STRESİN GASTROİNTESTİNAL 

SİSTEM (GIS) RAHATSIZLIKLARI İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Poster Bildiri / 

 

KADRİYE TOPRAK1, MEHMET FİSUNOĞLU2, EMİNE AKAL YILDIZ3 

 
1SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE 

ARAŞTIRMA HASTANESİ, 2HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ BESLEME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ, 3DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ, 

Bu araştırma, çalışan bireylerin iş yerinde yaşadığı stresin GIS hastalıkları üzerindeki 

etkilerini değerlendirme amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. 

Araştırma bir kamu kurumunda çalışan 19-65 yaş arası 150 katılımcı ile yürütülmüştür. 

Araştırma verileri yüz yüze anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu ankette 

bireylerin hekim tarafından tanı konulan herhangi bir GIS hastalığı varlığı ve stres durumunda 

bireylerde görülen mide rahatsızlıkları sorgulanmıştır. Bununla birlikte bireylerin stres 

durumlarını değerlendirme amacıyla İş Stres Ölçeği kullanılmış, elde edilen ölçek puanları ile 

bireylerin stres durumunda yaşadığı GIS rahatsızlıkları arasında değerlendirmeler yapılmıştır. 

Araştırmaya katılan ve doktor tarafından tanı almış herhangi bir GIS rahatsızlığı bulunan 

bireylerin stres puanları, GIS hastalığı görülmeyen bireylere göre yüksek bulunmuştur 

(p<0.05). Katılımcıların %25,3’ü stres durumunda GIS ile ilgili rahatsızlık yaşadığını 

bildirmiştir. Stres durumunda hazımsızlık ve mide ağrısı yaşayan bireylerin stres puanı diğer 

bireylere göre yüksek bulunmuştur ve hazımsızlık yaşayan bireyler ile diğer bireyler 

arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 

Çalışan bireylerin iş stresi nedeni ile yaşadığı GIS hastalıkları ile ilgili daha fazla çalışma 

yapılmalıdır. İş stresi nedeni ile yaşanan bu hastalıkların bireylerin yetersiz ve dengesiz 

beslenmesine neden olacağı unutulmamalıdır. Bireylerin GIS hastalıkları konusunda ve bu 

hastalıkları önlemede gerekli beslenme düzeni ile ilgili farkındalıklarının arttırılması 

gerekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: İŞ STRESİ, BESLENME, GASTROİNTESTİNAL SİSTEM 

HASTALIKLARI 
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P-37 - ÇALIŞANLARDA İŞ STRES DÜZEYİNİN BAZI ANTROPOMETRİK 

ÖLÇÜMLER ÜZERİNE ETKİSİ 

Poster Bildiri / 

 

KADRİYE TOPRAK1, MEHMET FİSUNOĞLU2, EMİNE AKAL YILDIZ3 

 
1SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE 

ARAŞTIRMA HASTANESİ, 2HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ BESLEME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ, 3DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ, 

Bu araştırmada orta ve yüksek stres düzeyi saptanan erkek ve kadınlarda stres düzeylerinin, 

bireylerin antropometrik ölçümleri üzerine etkilerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, bir medya kuruluşunda çalışan, orta veya yüksek 

stres düzeyi saptanmış 44 erkek ve 84 kadın birey olmak üzere toplam 128 katılımcı 

oluşturmaktadır. Bireyler çalışmaya dahil edilmeden önce stres düzeyleri iş stres ölçeği ile 

saptanmış, her iki cinsiyet de orta ve yüksek stres grubunda aynı sayılarda olacak şekilde 

sınıflandırılmıştır. Bireylerin genel bilgileri yüz yüze anket yöntemi kullanılarak alınmış, 

çeşitli antropometrik ölçümleri uygun ekipman ile saptanıp, anket formuna kaydedilmiştir. 

Bireylerden elde edilen veriler stres gruplarına göre değerlendirilmiştir. 

Her iki cinsiyet grubunda da orta stres düzeyine sahip bireylerin ağırlık, BKİ, bel çevresi, 

kalça çevresi ölçümleri ve bel kalça oranı, yüksek stres düzeyi saptanan gruptan daha yüksek 

olarak bulunmuştur (p>0.05). Bireylerin iş stres ölçeği puanları artıkça, antropometrik ölçüm 

değerlerinin azaldığı saptanmıştır. Kadınlarda BKİ ve bel çevresi ölçümleri ile iş stres ölçeği 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki saptanırken (p<0.05), diğer 

bireylerde saptanan negatif yönlü ilişki önemsiz bulunmuştur (p>0.05). Bu çalışmadan, iş 

stresi düzeyinin, bireylerin bazı antropometrik ölçümlerine etkisinin olabileceği yönünde 

sonuçlar elde edilmiştir. İş stresinin, bireylerin beslenme alışkanlıkları ve aktivite düzeyine 

etki ederek vücut kompozisyonlarına olumsuz etki edeceği unutulmamalıdır. Çalışan 

bireylerin sağlığının korunması ve yükseltilmesi açısından iş stresi ve beslenme alışkanlıkları 

ile ilgili çalışmaların sayısı arttırılmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: İŞ STRESİ, BESLENME,BEDEN KÜTLEİ İNDEKSİ (BKİ), 

İŞ STRES ÖLÇEĞİ 



“ 2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi “ 
 

350 
 
 

P-38 - TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERİN PROBİYOTİK BESİNLER HAKKINDA 

BİLGİ DÜZEYİNİN VE PROBİYOTİK ÜRÜN TÜKETİM DURUMLARININ 

BELİRLENMESİ 

 

Poster Bildiri / 

 

Gülşah KANER TOHTAK1, Gamze ÇALIK1, Gökçe GÜNSEL YILDIRIM2, Elif 

TOPARLAK1 

 
1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, 

İzmir, 2T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs 

Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir, 

Bu araştırma, tip 2 diyabetli bireylerin probiyotik besinler hakkında bilgi düzeyinin ve 

probiyotik ürün tüketim durumlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 

Araştırma, T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi endokrin, dahiliye ve diyet polikliniklerine gelen ve endokrin, 

dahiliye kliniklerinde yatan yaşları 25-83 yıl arasında değişen, 32’si erkek 68’i kadın olmak 

üzere toplam 100 tip 2 diyabetli birey üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında 

bireylere yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak, bireylerin sosyodemografik özellikleri, 

sağlık bilgileri, beslenme alışkanlıkları, probiyotik besinleri tüketim durumları ve probiyotik 

besinlere ilişkin bilgilerini sorgulayan bir anket formu uygulanmış, Dünya Sağlık Örgütü 

sınıflamasına göre Beden Kütle İndeksleri (BKİ) gruplandırılmıştır. 

Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 61,61±11,22 yıl, BKİ ortalaması 30,49±5,26 

kg/m2’dir. Bireylerin %55,0’inin ilkokul ve %5,0’inin üniversite mezunu olduğu 

bulunmuştur. Bireylerin probiyotik besinler hakkında bilgi düzeyleri değerlendirildiğinde; 

%15,0’inin (erkek: %18,8; kadın: %13,2) probiyotik, %3,0’ünün (erkek: %0; kadın: %4,4) 

prebiyotik ve %2,0’sinin (erkek: %3,1; kadın: %1,5) sinbiyotik terimini bildiği belirlenmiştir. 

Bireylerin probiyotik, prebiyotik ve sinbiyotik terimlerini bilme durumları ile cinsiyetler 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05). Bireylerin probiyotik ve 

prebiyotik terimini bilme durumları ile eğitim durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Probiyotik besinlerin ne olduğunu bilen bireylerin 

%50,0’sinin bu besinleri reklamlardan (gazete, dergi, televizyon, broşür) duyduğu 

bulunmuştur. Bireylerin %12,0’sinin (erkek: %12,5; kadın: %11,8) probiyotik besin tükettiği 
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ve probiyotik besin tüketimi ile cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Probiyotik besin tüketen bireylerin en çok tükettiği 

probiyotik besinlerin sırasıyla, probiyotik yoğurt (%75,0) ve kefir (%66,7) olduğu 

saptanmıştır. Ayrıca bireylerin probiyotik besin tüketimi ile BKİ değerleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). 

Araştırmaya katılan tip 2 diyabetli bireylerin büyük çoğunluğunun probiyotik terimini 

bilmediği ve probiyotik besin tüketmediği belirlenmiştir. Eğitim düzeyi yüksek olan 

bireylerde probiyotikler hakkında bilgisi olanların oranının daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Ayrıca bireylerin probiyotik besin tüketimi ile BKİ değerleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark saptanmamıştır. Tip 2 diyabetli bireylerin probiyotik besinler hakkında bilgi 

düzeyinin artırılmasının probiyotik besin tüketimlerini arttırmaya katkıda bulunabileceği 

düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: TİP 2 DİYABET, PROBİYOTİK, PREBİYOTİK, 

SİNBİYOTİK 
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P-39 - ALZHEIMER HASTALIĞINDA BARSAK MİKROBİYOTASI 

 

Poster Bildiri / 

 

Fatma TAYHAN KARTAL1 

 
1Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Bu derlemede barsak mikrobiyotasının Alzheimer hastalığındaki rolü hakkında mevcut 

bilgileri özetlemek ve Alzheimer riskini önleme ve azaltmada barsak mikrobiyota 

hemeostazının etkilerini tartışmak amaçlanmıştır. 

Alzheimer amiloid-beta fibrillerin serabrel birikimi sonucunda bilişsel işlevlerde bozulmayla 

ortaya çıkan bir hastalık olup, demansın en yaygın şeklidir. Barsak mikrobiyotasındaki 

değişikliklerin Alzheimer hastalığının başlangıcı ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. 

Barsak mikrobiyotasındaki bakteriler Alzheimer hastalığının patogeneziyle ilişkili olan 

proinflamatuar sitokinlerin üretiminde ve sinyal yollarının modülasyonunda rol oynayan 

önemli miktarda amiloid ve lipopolisakkarit salgılayabilir. Ayrıca barsak mikrobiyotasındaki 

dengesizlikler barsak ve kan-beyin bariyerinin geçirgenliğinin artmasına yol açarak, 

Alzheimer ve diğer nörodejeneratif hastalıkların ortaya çıkmasında etkili olabilir. Yapılan 

çalışmalar barsak mikrobiyotasının Alzheimer hastalığı patogenezinde rol oynayabileceğini 

göstermektedir. Ayrıca Besin öğelerinin barsak mikrobiyotası üzerinde önemli etkileri olduğu 

ve beslenmeyle barsak mikrobiyotasının bileşiminin değiştirilebileceği gösterilmiştir. 

Barsak hemeostazının sağlanmasıyla Alzheimer’ı önlemek veya riskini azaltmak mümkün 

olabilir ancak, bu alanda daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç vardır. 

ANAHTAR KELİMELER: ALZHEIMER, BARSAK MİKROBİYOTASI, BESİN 

ÖĞELERİ 
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P-40 - VENTRAL TEGMENTAL ALAN EŞLİĞİNDE YEME BAĞIMLILIĞI 

 

Poster Bildiri / 

 

BURCU USLU1, BURCU ATEŞ ÖZCAN2, MÜVEDDET EMEL ALPHAN3 

 
1YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE 

DİYETETİK BÖLÜMÜ, 2İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ, 3STANBUL OKAN 

ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK 

BÖLÜMÜ 

Yeme bağımlılığı, son yıllarda gündemde olan ve hakkındaki literatür giderek artan bir 

kavramdır. Özellikle obezitede ve aşırı yiyen kişilerde yeme bağımlılığının olabileceği ileri 

sürülmektedir. Ancak yeme bağımlılığın neden oluştuğu henüz tam olarak açıklanmamıştır. 

Bu derleme yeme bağımlılığının oluşumunu ventral tegmental alanın işleyişi ile inceleme 

amacıyla yazılmıştır. 

Diagnosticand Statistical Manual of Mental Disorders V (DSM V)'te beslenme ve yeme 

bağımlılığı tanımlanırken; bazı bireylerde özlem ve kompulsif kullanım olması nedeniyle 

yeme bağımlılığı madde bağımlılığına benzetilmiştir. Fazla yiyecek tüketenler üzerinde yeme 

bağımlılığının olabileceği varsayımıyla birlikte yeme bağımlılığının, ilaç bağımlılığıyla 

nörobiyolojik ve davranışsal açıdan benzerlik gösterdiğini belirtilmiştir. 

Ventral ön beyin ile ventral orta beyni birbirine bağlayan bir halkanın, maddelerin 

ödüllendirici etkileri ile yakın bir ilişkisi olduğu iddia edilmektedir. Mediyal ön beyin demeti 

olarak da isimlendirilen, bu yol hipotalamus ve VTA ile septum, NA ve olfaktör tüberkülü 

birbirine bağlar ve genellikle miyelinli liflerden oluşmuştur. Birlikte mezokortikolimbik yolak 

olarak adlandırılan mezokortikal ve mezolimbik dopaminerjik yolaklar, VTAdaki A10 grubu 

hücrelerden başlayarak NA, olfaktör tüberkül, kaudat putamenin ventral striatal bölgeleri ve 

frontal kortekse projeksiyon yapan liflerdir ve psikostimülan ödüllendirme ve pekiştirmede 

önemli bir role sahip olduğu nettir. Alkol, madde, kumar, nikotin, seks, glikoz bağımlılığı, 

aşırı harcama ve kontrolsüz internet kullanımı da içinde olmak üzere birçok bağımlılık, 

beynin mezokortikolimbik sistemi ya da ödül yolundaki dopamin (DA) yolağı ile ilişkilidir. 

Yeme bağımlılığının araştırıldığı araştırmalarda hayvan modelleri madde bağımlılığı için 

kullanılan biyodavranışsal modeller kullanılmaktadır. Yapılan hayvan araştırmalarında 
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saptanan ortak bulgu lezzetli yiyeceklerin (sukrozdan ve glukozdan zengin) tüketilmesi 

sonucunda beyin ödül sisteminin etkinleştiği yönündedir. 

ANAHTAR KELİMELER: VENTRAL TEGMENTAL ALAN, YEME BAĞIMLILIĞI 
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P-41 - GAZİANTEP İLİNDE ÇOCUK ŞENLİĞİNE KATILAN 10-18 YAŞ ARASI 

ADÖLESAN DÖNEMİ ÇOCUKLARIN BOY VE AĞIRLIKLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Poster Bildiri / 

 

Saadet OZEN1, Nezihe OTAY LÜLE1, Meltem DEMİRCİ1, Mevlide TONÇER1 

 
1SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Ve Diyetetik Bölümü 

Bu çalışmada, Gaziantep’te 23 Nisan Çocuk Şenliğine katılan adölesan dönemi çocukların 

boy ve ağırlık ölçümleri yapılarak yaşa göre boy ve yaşa göre beden kütle indeksi eğrilerine 

göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gaziantep ilinde Gaziantep Valiliğinin düzenlediği çocuk şenliğine katılan çocuklar ve 

ailelerden boy ve ağırlık ölçümüne gönüllü olarak katılan çocukların boyları ayakta olarak 

Seca 213 mekanik stadiometre ile ağırlıkları ise 100 grama duyarlı Fakir Terro baskül ile 

ölçülmüştür. Dünya Sağlık Örgütünün yayınladığı çocuk 5-19 yaş arası yaşa göre boy ve 

beden kütle indeksi eğrilerine göre değerlendirme yapılmıştır (1). Beden kütle indeksi (BKİ); 

ağırlık (kg)/boy (m2) formülüyle hesaplanmıştır. BKİ 85-95. persentil arasında olanlar hafif 

şişman ve 95. persentilin üzerinde olanlar ise şişman olarak değerlendirilmiştir. Dağılımı 

normal olan verilerde cinsiyetler arası bir fark olup olmadığına Student’s T testi kullanılarak 

bakılmıştır (2). 

Çalışmaya katılan çocukların %6,38’i erkek, %93,61’i kadındır. Çalışmamızda boy uzunluğu 

3. persentilin altında sadece 1 kadın çocuk saptanmıştır. Erkek çocuklarda en düşük persentil 

değeri 11,40, kadın çocuklarda 1,10 saptanmıştır. Çocukların %72,3’ünün boyu normaldir. 

Cinsiyetlerde de durum benzerdir (Erkek %66,7; Kadın %72,7). Dünya sağlık örgütünün 

belirlediği standartlara göre çok zayıf beden kitle indeksine sahip çocuk saptanmamıştır. 

Erkek çocuklarda şişman ve çok şişman beden kitle indeksine sahip çocuk saptanmamıştır. 

Çocukların çoğunun (%70,2) beden kitle indeksi normaldir. Cinsiyetlerde de durum benzerdir 

(Erkek %66,7; Kadın %70,5). Normal dağılım gösteren verilerde boy uzunluğu ve vücut 

ağırlığında cinsiyete göre farka bakıldığında Student’s T testi yapılarak anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. Bu araştırmaya tamamen sağlıklı çocuklar dâhil edilmiştir. Isparta’da 

yapılmış bir araştırmada, hafif şişman olanlar 12,2; şişman olanların sıklığı ise %11,6 olarak 
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saptanmıştır. Bizim araştırmamızda ise hafif şişman olanlar %14,9; şişman olanlar ise %4,3 

olarak bulunmuştur (3). Manisa’da yapılan başka bir araştırmada çok zayıf kategoride %9,8 

kişi saptanırken, bu araştırmada çok zayıf kategoride çocuk saptanmamış olması sevindiricidir 

(4). 

Gaziantep ilinde çocuk şenliğine katılan gönüllü 10-18 yaş arası çocuklarda rastgele boy ve 

ağırlık ölçümü yapılıp, Dünya Sağlık Örgütünün Büyüme Eğrilerine göre değerlendirme 

yapıldığında çok zayıf çocuklara rastlanmamıştır. Bu malnütrisyon açısından sevindiricidir. 

Hafif şişman %14,9, şişman %4,3 çocuk saptanmıştır. Bu durum ailelerin daha fazla 

bilgilendirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: ADÖLESAN DÖNEM, BÜYÜME EĞRİLERİ, 10-18 YAŞ 
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P-42 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BESLENME BİLGİ DÜZEYİ VE 

ORTOREKSİYA NERVOZA EĞİLİMİ İLİŞKİSİ 

 

Poster Bildiri / 

 

Melis TARHAN1, Ceren GEZER1, 

 
1Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin beslenme bilgi düzeyi ve ortoreksiya nervoza 

eğilimi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. 

Bu çalışma 2017-2018 akademik yılında basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılarak %95 

güven düzeyi ve %5 örnekleme hatası ile belirlenen 376 Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 

ile yürütülmüştür. Bireylerin beslenme bilgi düzeyi “Beslenme Bilgi Düzeyi anketi” ile 

ortoreksiya nervoza eğilimi ORTO-11 ölçeği ile değerlendirilmiştir. Bireylerin vücut ağırlığı 

0.1 kg duyarlı tartıyla, boy uzunluğu, bel ve kalça çevresi esnemeyen mezura ile tekniklerin 

uygun olarak ölçülmüştür. Beden kütle indeksi <18.5 zayıf, 18.5-24.9 normal, 25.0-29.9 

kilolu ve ≥ 30.0 kg/m2 obez olarak, bel çevresi erkekler için ≥94 cm ve kadınlar için ≥80 cm 

riskli, erkekler için >102 cm ve kadınlar için >88 cm yüksek riskli olarak Dünya Sağlık 

Örgütü sınıflamasına göre değerlendirilmiştir (1). Bel/boy oranı ise Türk yetişkinler için 

kesim noktası 0.5 olarak değerlendirilmiş olup ≥0.5 artmış kardiyovasküler hastalık riskini 

ifade etmektedir (2). 

ORTO-11 puanları cinsiyete göre farklılık göstermezken erkek öğrencilerin BBA puanları 

kadın öğrencilere kıyasla daha düşüktür (p<0.05). Bel/boy oranı düşük olanların BBA-DHİ, 

BBA-T ve ORTO-11 puanları yüksek olanlara kıyasla daha yüksektir (p<0.05). BKİ ≥30.0 

kg/m2 olanların BBA-DHİ puanları <18.5 ve 18.5-24.9 kg/m2 olanlara kıyasla daha düşüktür 

(p<0.05). Öğrencilerin BBA puanları ile ORTO-11 puanları arasında aynı yönlü zayıf bir 

ilişki saptanmıştır (r=0.130, p=0.012). 

Öğrencilerin ortoreksiya nervoza eğilimi cinsiyete göre farklılık göstermezken kadın 

öğrencilerin beslenme bilgi düzeyi erkek öğrencilere kıysal daha yüksektir. Obez öğrencilerin 

diyet hastalık ilişkisi bilgi düzeyi normal ve zayıf öğrencilere kıyasla daha düşüktür. 

Kardiyovasküler hastalık riski yüksek öğrencilerin diyet hastalık ilişkisi ve genel beslenme 
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bilgi düzeyi, kardiyovasküler hastalık riski düşük öğrencilere kıyasla daha düşüktür. 

Kardiyovasküler hastalık riski düşük öğrencilerin yüksek öğrencilere kıyasla ortoreksiya 

nervoza eğilimi düşüktür. Öğrencilerin beslenme bilgi düzeyi artışı ortoreksiya nervoza 

eğilimindeki azalışla ilgilidir. Bu konuda daha geniş örneklem büyüklüğüne ve farklı 

özelliklerdeki örneklemlerle müdahale çalışmaları yapılması ve besin tüketim kayıtlarının 

alınması beslenme bilgi düzeyi ve ortoreksiya nervoza ilişkisinin desteklenmesi ve 

açıklanmasında yararlı olabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: BESLENME BİLGİ DÜZEYİ, ORTOREKSİYA NERVOZA 
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P-43 - GAZİANTEP İLİNDE ÇOCUK ŞENLİĞİNE KATILAN 2-5 YAŞ ARASI OKUL 

ÖNCESİ DÖNEMİ ÇOCUKLARIN BOY UZUNLUĞU VE VÜCUT 

AĞIRLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Poster Bildiri / 

 

Saadet OZEN1, Mevlide TONÇER1 

 
1SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Bu çalışmada, Gaziantep’te 23 Nisan Çocuk Şenliğine katılan çocukların boy ve ağırlık 

ölçümleri yapılarak büyüme eğrilerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gaziantep ilinde Gaziantep Valiliğinin düzenlediği çocuk şenliğine katılan çocuklar ve 

ailelerden boy ve ağırlık ölçümüne gönüllü olarak katılan çocukların boyları ayakta olarak 

stadiometre ile ağırlıkları ise 100 grama duyarlı bir ağırlık ölçer ile ölçülmüştür. Dünya Sağlık 

Örgütünün yayınladığı Çocuk 0-5 yaş arası yaşa göre boy ve ağırlık büyüme standartları 

eğrilerine göre değerlendirme yapılmıştır. Dağılımı normal olan verilerde cinsiyete göre 

anlamlılık Student’s T testi kullanılarak bakılmıştır. 

Çalışmaya katılan çocukların %32,1’ü erkek, %67,9’sı kızdır. Çalışmamızda boy uzunluğu 3. 

percentilin altında çocuk saptanmamıştır. Çocukların %55,4’ünün boyu normaldir. 

Cinsiyetlerde de durum benzerdir (Erkek %61,1; Kız %52,6). Dünya sağlık örgütünün 

belirlediği standartlara göre şişman çocuk saptanmamıştır. Çocukların çoğunun (%75,0) 

ağırlığı normaldir. Cinsiyetlerde de durum benzerdir (Erkek %72,2; Kız %76,3). Boy 

uzunluğu ve vücut ağırlığında cinsiyete göre farka bakıldığında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. Bu araştırmaya tamamen sağlıklı çocuklar dâhil edilmiştir. TNSA-2008 

sonuçlarına göre 0-5 yaş grubu çocuklarda yaşa göre boyu kısa olan %10,3; yaşına göre çok 

zayıf olan %2,8 çocuk saptanmıştır. TBSA-2010 sonuçlarına göre ise 0-5 yaş grubunda yaşa 

göre boyu kısa olan %11,5; yaşına göre çok zayıf olan %4,1çocuk saptanmıştır. Bu 

araştırmada çok kısa çocuk saptanmamıştır. Bu sevindiricidir. TBSA-2010 sonuçlarında hafif 

şişman çocuk oranı %14,6; şişman çocuk oranı %5,9’dur. Bu araştırmada hafif şişman çocuk 

oranı %32,1 olarak bulunmuştur. 
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Gaziantep ilinde çocuk şenliğine katılan gönüllü 2-5 yaş arası çocuklarda rastgele boy ve 

ağırlık ölçümü yapılıp, Dünya Sağlık Örgütünün Büyüme Eğrilerine göre değerlendirme 

yapıldığında çok zayıf ve çok kısa olan çocuklara rastlanmamıştır. Bu malnütrisyon açısından 

sevindiricidir. 

ANAHTAR KELİMELER: OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARI, BÜYÜMENİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ, 2-5 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLAR 
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P-44 - ÇÖLYAK HASTALIĞINDA BESLENME 

Poster Bildiri / 

 

Merve SEVİM1, Başak COŞKUN ÖNEY1 
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Amaç, çölyak hastalığında beslenmenin önemini vurgulamaktır. Çölyak hastalığı her yaşta 

ortaya çıkabilen ve yaşam boyu devam eden bir hastalıktır. Çölyak hastalığının, genetik bir 

hastalık olduğu ve uygun çevresel koşullar ile ortaya çıktığı bilinmektedir. Hasta gluteni 

hayatından çıkarmadığında iştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı, karında şişlik, kabızlık, 

ishal/cıvık dışkı gibi semptomlar görülmektedir. Ayrıca büyüme ve gelişmenin durması, 

sinirlilik, halsizlik, kilo kaybı ve depresyon da görülebilmektedir. Bağırsaklarda oluşan hasar 

vitamin ve minerallerin malabsorbsiyonuna neden olmaktadır. Bu hastalarda eksikliği görülen 

besin ögeleri demir, karnitin, çinko, selenyum, D vitamini, B12, folikasit ve fosfordur. Çölyak 

hastalığı sekonder laktoz intoleransının oluşmasına neden olmaktadır. Çölyakta tıbbi 

beslenme tedavisi bu hastalığın tek ve en uygun tedavisidir. Yapılan araştırmalar sonucunda 

beslenmenin çölyak hastalığı üzerinde önemli etkiye sahip olduğu ve bu beslenmenin doğru 

yapılması için diyetisyen yardımına ihtiyaç duyulduğu saptanmıştır. Ayrıca hastanın gluten 

içeren besinleri tüketmeye devam etmesi durumunda çok önemli otoimmün sorunlarla 

karşılaştığı ve beslenmedeki bilgi eksikliğinin diyete uyumu zorlaştırdığı tespit edilmiştir. 

Çölyaklı bireylerin, diyete uyumunu kolaylaştırmak için glutensiz beslenmenin önemi bu 

bireylere anlatılmalıdır. Bu hastaların, yağlı yiyeceklere yönelip kilo almalarını engellemek, 

besin ögelerini yeterli ve dengeli aldıklarını kontrol etmek için diyetisyen takibinde olmaları 

önemlidir. Hastaların tanı aldıktan sonraki hayatlarına ve çölyak diyetine uyum sağlamaları 

konusunda, hastalara ve ailelerine glutensiz hayatın önemi hakkında en iyi şekilde eğitim 

verilmelidir. Bu eğitimin diyetisyenler tarafından yapılması gereklidir. Sonuç olarak; Çölyaklı 

bireylerin gluten içeren besinleri tüketmeleri bağırsaklarda hasara yol açar ve bu hasar 

malabsorbsiyona sebep olur. Bunun sonucunda bazı besin ögelerinde yetersizlikler görülür. 

Malabsorbsiyonun en aza indirilmesi ve besin ögeleri eksikliklerinin giderilmesi bu hastalar 

için çok önemlidir. Hastalar gluteni hayatlarından çıkardıktan bir süre sonra bağırsaktaki 

hasar düzelmektedir. Bununla birlikte eksik olan besin ögelerinin takviyesi yapılmalıdır. 

Diyete uyumu kolaylaştırmak için hastaların ve ailelerinin bilgilendirilmeleri gereklidir. 

Hastaların diyetisyen desteği almaları gereklidir. 

ANAHTAR KELİMELER: ÇÖLYAK, GLUTEN, BESLENME, DİYETİSYEN 
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P-45 - TİP 2 DİYABET PATOGENEZİNDE MİKROBİYOTANIN ROLÜ 

 

Poster Bildiri / 

 

ÇAĞLAR AKÇALI1, ASLI UÇAR1 

 
1Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Bu çalışma; Tip 2 diyabet patogenezinde mikrobiyotanın rolünü incelemek amacıyla 

yapılmıştır. 

Küreselleşmeye bağlı olarak meydana gelen yaşam tarzı değişiklikleri obezite prevalansında 

artışa sebep olmuş, bu durum ise tip 2 diyabet (tip 2 DM) prevalansının artışını tetiklemiştir. 

Görülme sıklığındaki artış ve komplikasyonlarının meydana getirdiği ekonomik yük 

nedeniyle, tip 2 DM pandemi olarak nitelendirilmektedir. Genetik yatkınlık, obezite, visseral 

adipozite, kronik inflamasyon, insülin direnci, metabolik sendrom ve β hücre defekti tip 2 DM 

patogenezindeki temel faktörlerdir. Son yıllarda bağırsak mikrobiyotasının da diyabet 

oluşumunda yeni bir komponent olabileceği aynı zamanda obezite ve kardiyovasküler 

hastalıklarda da temel rol oynadığı düşünülmektedir. Tedavisinde kullanılan bazı oral 

antidiyabetik ilaçlar da bağırsak mikrobiyotasını etkilemektedir. Düşük posa, yüksek yağ ve 

şeker içerikli batı tipi beslenme tarzı ise; hem bağırsak mikrobiyotasını hem de lipid 

metabolizmasını değiştirerek hepatik steatoza ve son olarak sistemik inflamasyona yol 

açmaktadır. 

Obez ve diyabetik bireylerde azalan bakteri çeşitliliğinin farklı diyetler, yaşam tarzı veya 

diğer faktörlerle ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Tip 2 DM’de değişen intestinal 

mikrobiyota kompozisyonu sağlıklı grupla karşılaştırıldığında Firmicutes seviyesindeki artış 

diyabetli bireylerde daha az anlamlı görülmüşken, Bacteroidetes ve Proteobacteria daha fazla 

ilişkili bulunmuştur. Diyabetik olmayan bireylerde Bacteroides ve Prevotella bakteri grubu 

daha fazla bulunurken, diyabetik bireylerde Clostridia coccoides ve Escherichia rectale 

anlamlı seviyede daha yüksek oranda bulunmaktadır. Diyabetli bireylerde mikrobiyotanın 

disbiyotik olduğu, etnik köken, beslenme alışkanlıkları ve ilaç kullanımı gibi farklılıklar 

olmasına rağmen tip 2 DM’li bireylerde daha az miktarda bütirat üreten bakteri (Roseburia 

türleri ve Faecalibacterium prausnitzii) bulunduğu gösterilmiştir. 
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Bağırsak mikrobiyotasının obezite, tip 2 DM ve İnsülin direnci üzerinde etkisi olabileceği ve 

mikrobiyotada etkili probiyotiklerin veya prebiyotiklerin diyabetin tıbbi tedavisine destek 

amaçlı kullanımının da gözönünde bulundurulması önerilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: TİP 2 DİYABET, MİKROBİYOTA, BESLENME 
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P-46 - INTRA-UTERİN DÖNEMDE NON-NUTRİTİV TATLANDIRICILARA 

MARUZ KALMA: YAŞAMIN İLERİKİ DÖNEMLERİNDE METABOLİK 

HASTALIKLARIN PROGRAMLANMASINDAKİ ETKİSİ 

 

Poster Bildiri / 

 

ŞEMSİ GÜL YILMAZ1, ASLI UÇAR1, SERKAN YILMAZ2 

 
1Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü  2Ankara 

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ebelik Bölümü 

Bu çalışmada inra-uterin NNT maruziyetinin yaşamın ileriki dönemleri üzerindeki etkisinin, 

metabolik hastalıklar geliştirme riskinin ve potansiyel fetal programlama etkilerinde rol 

oynayan mekanizmaların incelenmesi amaçlanmıştır. 

Embriyonik, fetal ve neonatal gelişim sırasında beslenme ortamı, yavrularda yaşamın sonraki 

dönemlerinde hastalıkların gelişme riskinde önemli bir rol oynamaktadır. İntra-uterin dönem 

gibi kritik gelişim dönemlerinde anormal bir beslenme ortamına maruz kalmak, fetusun 

yaşamının ileriki dönemlerinde Metabolik Sendrom (MS) gelişmesi riskini programlamada 

büyük bir etkiye sahiptir. Epidemiyolojik ve klinik araştırmalarda, fruktoz ve sukroz gibi 

nutritiv tatlandırıcılar veya şeker bakımından zengin bir diyet tüketiminin, insanlarda 

gözlenen metabolik sendromun (MS) prevalansındaki artış için muhtemel bir sebep olduğu 

belirtilmektedir. Nutritiv tatlandırıcıların tüketiminin sağlığı olumsuz etkilemesi nedeniyle, 

non-nutritiv tatlandırıcılar (NNT) bunlara alternatif olarak önerilmiştir. NNT, diyet ve diğer 

bazı besinlere (içecekler, yoğurtlar, şekerler ve fırınlanmış ürünler gibi) tatlı tat ve lezzet 

vermek amacıyla eklenen, özellikle kalori alımında artış, ağırlık kazanımı, hiperglisemi ve 

diğer ilgili metabolik çıktılara neden olmadığı iddia edilen gıda katkı maddeleridir. 

NNT’nın uzun süreli alımlarının güvenirliği, intra-uterin dönemden başlayarak incelenmiş, 

kayda değer sayıda çalışma tarafından sorgulanmıştır. Hali hazırda, yedi NNT'nın besinlerde 

kullanımına, hamile ve emziren kadınlar da dahil olmak üzere tüketimine onay verilmiştir. 

Bunlar: aspartam, asesülfam-K, sakkarin, sukraloz, neotam, stevia ve advantam’dır. Bunların 

arasında aspartam ve asesülfam-K, besinlerde en yaygın kullanılan tatlandırıcılardan olup, 

çocuk ve adölesan dönemde tüketimleri oldukça artmaktadır. Inra-uterin dönemde maruziyeti 

sonucunda; bağırsak glukoz emilimindeki artış, bağırsak mikrobiyatasındaki değişiklikler, 

oksidatif stresin indüklenmesi ve iştah ve ödül mekanizmasındaki düzensizliklere neden 
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oabileceği görülmektedir. Konuyla ilgili yapılan hayvan çalışmaları, intra-uterin dönemden 

itibaren NNT’ya (özellikle aspartam) uzun süreli maruziyetin, yavrularda obezite ve ileriki 

yaşam dönemlerinde metabolik hastalıkların gelişmesine neden olan bir fenotipi indüklediği 

gösterilmiştir. 

Bu çalışmada, hamile ve emzikli kadınlarda NNT tüketimine ayrıca dikkat gösterilmesi 

gerektiği ve iyi planlanmış, uzun süreli randomize klinik çalışmalarla daha fazla araştırma 

yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: BESLENME, FETAL PROGRAMLAMA, METABOLİK 

HASTALIKLAR, TATLANDIRICILAR 
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P-47 - DÜŞÜK KARBONHİDRATLI KETOJENİK DİYETLERİN DIABETES 

MELLITUS TEDAVİSİNDEKİ YERİ 

 

Poster Bildiri / 

 

Kezban ŞAHİN1, İsmail Mücahit ALPTEKİN1 

 
1Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Bu çalışmada; diyabetli bireylerin mikro ve makrovasküler komplikasyon gelişim risklerini 

minimize etmeyi hedefleyen, düşük karbonhidratlı ketojenik diyetlerin metabolik etkilerinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. 

Diyabet, pankreasın  hücrelerinden salgılanan kan şekerini regüle eden hormonlardan biri 

olan insülinin sekresyonundaki, etki mekanizmasındaki veya her ikisindeki bozukluk sonucu 

ortaya çıkan, kan şekerinin yükselmesiyle karakterize, karbonhidrat, lipid ve protein 

metabolizmasının bozulduğu kronik metabolik bir hastalıktır. Kontrol edilmediği takdirde 

çeşitli mikro ve makrovasküler komplikasyonlara neden olmaktadır. Bu nedenle diyabet 

tedavisindeki amaç; uygun medikal tedavi ve tıbbi beslenme tedavisiyle dejeneratif 

komplikasyon gelişim riskinin azaltılması ve bireyin yaşam kalitesinin artırılmasıdır. 

Beslenme tedavisi, diyabet komplikasyonların önlenmesi ve tedavi edilmesinde genel tedavi 

protokolünün vazgeçilmez bir bileşenidir. Genel olarak, bireylerin kan glukoz düzeyinin 

kontrol edilmesi, kan lipid profillerinin iyileştirilmesi, vücut ağırlığının denetiminde 

bireyselleştirilmiş hedef oluşturulması, kişilerin besin seçimlerinde bireysel özelliklerinin, 

kültürlerinin göz önünde bulundurulması ve sağlıklı beslenmenin yaşam tarzı haline 

getirilmesi hedeflenmektedir. Diyabetin önlenmesi ve tedavisindeki kilit noktanın tıbbi 

beslenme tedavisi olduğu bilinmesine rağmen, en etkin beslenme stratejisi konusunda henüz 

ortak ve kesin bir karar bulunmamaktadır. Akdeniz tarzı beslenme, DASH diyeti, vegan, 

vejeteryan beslenme, düşük yağ ve düşük karbonhidrat içeren diyetler, yağ ve karbonhidrat 

oranı değişken olmakla birlikte ketojenik diyetler uygulanan diyetler arasındadır. 

Yapılan çalışmalarda düşük karbonhidratlı ketojenik diyetlerin; glisemik kontrolü sağladığı, 

HbA1c seviyesini düşürdüğü, HDL düzeyini artırdığı, vücut ağırlığı üzerine olumlu etkileri 

olduğu ve bireylerin ilaç kullanım sıklığını azalttığı yönünde mevcut kanıtlar bulunmaktadır. 
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Bununla birlikte; yapılan araştırmaların süresi maksimum 2 yıl olup diyabetli bireylerde 

ketojenik diyet uygulamasının uzun dönemdeki etkileri bilinmemektedir. Artmış LDL 

düzeyine bağlı olarak uzun dönemde kardiyovasküler hastalıklarla ilişkisi olabileceğini 

savunan çalışmalar da bulunmaktadır. Diyabet tedavisinde ketojenik diyet uygulanmasının 

diyabetli bireylerde yaratacağı en önemli problem; hipoglisemi sıklığı ile atak sayısını 

artırması ve dislipidemiye neden olması olarak belirtilmiştir. 

Düşük karbonhidratlı ketojenik diyetlerin diyabet tedavisindeki rolüne ilişkin yapılan 

çalışmalar yetersiz olup bu tür diyetlerin etkinliğinin ve güvenilirliğinin sorgulandığı, daha 

fazla uzun süreli randomize kontrollü çalışmaya gereksinim vardır. 

ANAHTAR KELİMELER: DIABETES MELLITUS, KETOJENİK, DİYET, BESLENME, 

KARBONHİDRAT, TEDAVİ 
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METABOLİK SENDROMDA BESLENME TEDAVİSİ 

Doç. Dr. Hilal Yıldıran 

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Metabolik sendrom insülin direnciyle başlayan abdominal obezite, glukoz intoleransı veya 

diabetes mellitus, dislipidemi, hipertansiyon ve koroner arter hastalığı (KAH) gibi sistemik 

bozuklukların birbirine eklendiği ölümcül bir endokrinopatidir. Metabolik sendrom ayrıca 

insülin direnci sendromu, sendrom X, polimetabolik sendrom, ölümcül dörtlü ve uygarlık 

sendromu gibi farklı terimlerle de tanımlanmaktadır. Metabolik sendrom, insülin direnci 

zemininde gelişen pek çok farklı faktör bir arada bulunduğu heterojen bir hastalıktır.. 

Genetik, yaşam tarzı (diyet, fiziksel aktivite vb), obezite ve insülin direnci metabolik sendrom 

oluşumunda temel rol oynamaktadır.   

Metabolik sendrom prevelansı; yaş, cinsiyet, etnik yapıya göre oldukça farklılık 

göstermektedir. O nedenle metabolik sendrom sıklığını; bölgesel ve yaşa göre sınıflandırma 

yaparak değerlendirmek gerektiği pek çok araştırmada vurgulanmıştır. Prevalans yaş ile 

artmakta, 20-29 yaş gurubunda % 6.7, 60-69 yaş gurubunda ise % 43.5 oranında 

görülmektedir. Türk Erişkinlerinde Kalp Hastalıkları ve Risk Faktörleri (TEKHARF) 

çalışmasına göre, 2000 yılı itibariyle Türkiye genelinde 30 yaş ve üzerindeki 9.2 milyon 

kişide metabolik sendrom mevcuttur ve kardiyovasküler hastalık gelişen bireylerin % 53'ü 

aynı zamanda metabolik sendrom hastasıdır. Türkiye genelinde yapılan Metabolik Sendrom 

Araştırması (METSAR)’na göre, 20 yaş üstü nüfusun %35’i metabolik sendrom sorunuyla 

karşı karşıya bulunmaktadır.  

Metabolik sendrom için farklı tanı kriterleri tanımlanmıştır. İnsülin direncini de içeren 1999-

Dünya Sağlık Örgütü metabolik sendrom tanı kriterleriyle, insülin direncini içermeyen fakat 

daha sıkı metabolik eşik değerler hedefleyen 2001-NCEP ATP III tanı kriterlerinden 

oluşturulan bir tanı kılavuzu vardır. Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) 2005 yılında 

yeni bir metabolik sendrom tanımlaması yapmış ve abdominal obezitenin metabolik sendrom 

tanısında olmazsa olmaz bir kıstas (abdominal obezite ve ona eşlik eden en az iki kıstas) kabul 

etmiştir.  

Metabolik sendrom tedavi hedefleri; insülin direncine neden olan risk faktörlerinin yaşam 

şekli değişiklikleri ile kontrol altına alınması ve gerekli koşullarda klinik hedeflere ulaşmak 

amacıyla ilaç tedavisinin başlanmasıdır. Metabolik sendromda klinik tabloyu düzeltmek için 
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sağlıklı beslenmek, fiziksel aktiviteyi artırmak, alkol ve sigaradan uzak durmak temelde 

yapılması gereken yaşam tarzı değişiklikleridir. İlaç tedavisi; insülin direnci, hipertansiyon ve 

hiperkolesterolemi durumları değerlendirilerek gerekli görülen ilaç tedavisi protokollere 

uygun tercih edilebilir. 

Metabolik sendromun beslenme tedavisinde ise temel yaklaşım bireysel olmakla beraber 

insülin direncine yönelik beslenme önlemleri diğer metabolik sendrom bileşenleri için de 

faydalı olacaktır. Abdominal obezite de ön planda olduğu metabolik sendromda uygulanacak 

diyet tedavisinde ilk hedef hastanın vücut ağırlık kaybını sağlayacak enerji kısıtlamasının 

yapılmasıdır. Vücut ağılığının %10’luk kaybı ile metabolik sendrom risk faktörlerinin 

birçoğunda olumlu değişiklikler gözlenir. Diyet enerji kısıtlamasının yanında davranış 

değişikliği ile doğru beslenme alışkanlıklarının kazandırılması hedeflenirken, fiziksel aktivite 

düzeyindeki artış ile birlikte enerji harcamasını artırmak ağırlık kaybını destekleyen yaşam 

modifikasyonlarıdır.  Bunların yanında karbonhidrat-yağ-protein arasında bir denge 

oluşturularak dengelenmiş beslenme modeli hem obeziteyi azaltacak hem de insülin direncini 

kontrol edecektir. Diyetin makro besin ögelerinin miktar ve kompozisyonunda yapılacak olan 

düzenlemeler hastanın metabolik göstergelerine yönelik olmalıdır. Diyetin toplam yağ, 

doymuş yağ ve trans yağ adisi içeriği azaltılmalıdır. Enerjinin toplam yağdan gelen oranı 

%35’i, doymuş yağ oranı ise %7’yi geçmemeli ve diyet en fazla %1 oranında trans yağ 

içermelidir. Diyette karbonhidratının miktarı kadar türü de önemlidir. Enerjinin % 45-60’ı 

karbonhidratlardan sağlanırken basit şeker tüketimi azaltılmalı, rafine edilmemiş ve 

işlenmemiş, posası yüksek ve düşük glisemik indeksli karbonhidrat kaynakları tercih 

edilmelidir. Proteinlerin ise enerjiye katkı oranı %15-20 olmalı ve doymuş yağ ve kolesterol 

içeriği yüksek olan hayvansal protein kaynakları yerine bitkisel protein kaynakları 

artırılmalıdır. Metabolik sendrom risk faktörlerinin kontrol altına laınmasında önemli yeri 

olduğu düşünülen D vitaminin hastanın serum düzeyine göre gerekiyorsa desteği sağlanmalı, 

diyetin diğer vitamin-mineral içeriği gereksinmeleri karşılayacak düzeyde olmalıdır. Kan 

basıncına olası etkileri nedeni ile diyetin sodyum içeriğine dikkat edilerek hastanın kan 

basıncına göre kısıtlama yapılmalıdır. Tüm bu diyet ilkleri çerçevesinde hazırlanan diyette 

öğün saatlerinin düzenli olması ve hastanın öğün atlamaması da önemli bir noktadır. 
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