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ÖNSÖZ
Yüksek öğretim kurumlarının temel amaçlarından biri de bireylere doğru bilgiler
vererek yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıkları kazanmasında eğitmek, destek olmak ve
yönlendirmektir. Bu kapsamda, toplumun neredeyse %60’ını oluşturan anne ve çocukların
beslenmesiyle ilgili politika, hedef ve hizmetlere yönelik beslenme bilincinin geliştirilmesi
amacıyla kitle iletişim araçlarıyla eğitim programı hazırlanmıştır.
Anne ve çocuk beslenmesi kitabında; farklı yaş ve altyapısı bulunan bireylere yol
göstermesi, beslenmeyle ilgili kaynakların etkin kullanılması amacıyla detaylı bir literatür
taraması sonucu öğrenmeyi pekiştiren sorular, kıyas yaparak öğrenmeyi kolaylaştırması
açısından tablolar ve okunması önerilen kaynaklar bulunmaktadır.
Konuların açıklanmasında etkileşimli yöntemlerle çarpıcı bir “giriş” yapılarak sağlıklı
ve bilinçli beslenme konusunda öğrenim hedeflerine en iyi ulaşmayı sağlayacak konu
açıklaması yapılmıştır.
Anne ve çocuk beslenmesi konusunda farkındalık oluşturacak nitelikteki bu ayrıntılı
rehber, ülke düzeyinde topluma yönelik olarak verilecek beslenme eğitimlerinde nitelik ve
niceliği sağlamak açısından önem taşımaktadır. Bu amaçla bilgilerin beslenme bilimindeki
temel bilgiler olmasına ve akıcı üslup ile akılda kalacak şekilde hazırlanmasına özen
gösterilmiştir.
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KISALTMALAR
BKİ: Beden Kütle İndeksi
BMH: Bazal Metabolizma Hızı (Basal Metabolic Rate)
DFE: 1 mcg folat = 0.6 mcg folik asit
dL: Desilitre
DSÖ: Dünya Sağlık Örgütü
DHA: Dokosahekzaenoik asit
EPA: Eikosapentaenoik asit
g: gram
HDL: yüksek yoğunluklu lipoprotein (High Density Lipoprotein)
IQ: Zeka puanı (Intelligence Quotient)
IU: Uluslararası Ünite (International Unit)
EQ: Duygusal zeka (Emotional Quotient)
kkal: kilokalori
L: Litre
LDL: düşük yoğunluklu lipoprotein (Low Density Lipoprotein)
mg: miligram
MUFA: Tekli Doymamış Yağ Asitleri
n-3: Omega 3
n-6: Omega 6
NE: Niasin eşdeğeri
PUFA: Çoklu Doymamış Yağ Asitleri
TÜBER: Türkiye Beslenme Rehberi
µg (mcg): mikrogram
α TE: α tokoferol
RE: 1 mcg retinol
VLDL: Çok düşük yoğunluklu lipoprotein (Very Low Density Lipoprotein)
V

YAZAR NOTU
Günümüzde yeterli ve dengeli beslenmeyen insan nüfusunun önemli bir bölümü,
yanlış beslenme sonucunda meydana gelen hastalıklara karşı maddi ve manevi mücadele
vermektedir. Diğer taraftan, aşırı ve dengesiz beslenme sonucu oluşan obezite ve onunla
birlikte ortaya çıkan pek çok hastalık, birçok insan için önemli bir sağlık sorunu olmayı
sürdürmektedir.
Yeterli ve dengeli beslenme, her yaş grubu birey için çok önemlidir. Yanlış beslenen
bireylerde bedensel, ruhsal ve zihinsel sorunlar artmaktadır. Bu durum ülke ekonomisine de
ciddi zararlar vermekte ve beslenmeyle ilgili sağlık sorunlarının tedavisi ağır ve uzun zaman
almaktadır.
Türkiye’deki çocukların önemli bir yüzdesi besinlere erişimde güçlük ve eğitimsizlik
nedeniyle yanlış beslenmeye maruz kalmakta, başta demir ve iyot gibi mikrobesin
eksiklikleriyle ilişkili sağlık sorunları ve riskleriyle yaşamaktadır. Bu durum, çocuklara bakan
kişilerin diyet ve beslenme konularındaki ihmal veya bilgisizliklerinin bir göstergesi olduğu
kadar çocuk yoksulluğunu, sosyal koruma sistemlerinin yetersizliği, anne ve çocuk
beslenmesi konusunda eğitime ihtiyacın fazla olduğunu da göstermektedir. Bu bakımdan
ulusal beslenme politikalarının geliştirilmesi, bilinçli beslenme hakkında topluma bilgi
verilmesi ve beslenme ile ilgili farkındalık geliştirilmesi son derece önemlidir.
Bireylere verilen etkili ve nitelikli beslenme eğitimleri sayesinde bireylerin sağlık
bilinci, beslenme tutum ve davranışları olumlu yönde etkilenmektedir. Bilinçli beslenen ve
sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanan bireyler sağlıklarını koruyabilir, geliştirebilir, ülke
ekonomisine katkı ve katılımda bulunabilirler. Bu kapsamda, ülke düzeyinde yürütülen
uzaktan eğitim sistemiyle toplumun beslenme eğitimlerinde kullanılmak üzere “Anne ve
Çocuk Beslenmesi Kitabını” hazırlamaktan onur duyuyorum.
Bu beslenme eğitim rehberinin toplumun sağlığının geliştirilmesine ve sağlık
göstergelerine olumlu katkı sağlayacağına inanıyorum.

Prof. Dr. Nurhan ÜNÜSAN
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Giriş
“Besin/gıda/yiyecek” terimleri, yediğimiz ve vücudu besleyen ürünleri ifade eder.
Katı, yarı katı ve sıvı olabilir. Beslenmek ve karın doyurmak aynı anlamlarda kullanılamaz.
Bu nedenle, bir nesne besin olarak adlandırıldığında:
(i)
(ii)

Yemeye değer olmalı, yani 'yenilebilir' olmalıdır.
Vücudu beslemelidir.

Besinlerin önemli işlevleri vardır:
Sosyal İşlev: Besinin insanlarla paylaşımı sosyal kabul anlamına gelir. Yemek,
dünyanın her yerinde ritüellerin önemli bir parçasıdır. Bir çocuğun doğumu, evlilik veya
doğum günleri gibi belirli durumlar ve bayramlar yemeklerle kutlanır. Besinler, dinî
bağlamda da özel önem ve anlama sahiptir.
Psikolojik İşlev: Hepimizin güvenlik ihtiyacı, sevgi ve şefkat gibi duygusal ihtiyaçları
vardır. Besinler, bu ihtiyaçların karşılanmasının bir yoludur (Tek-Ermumcu, 2016).
Fizyolojik İşlevleri:
A. Organlarımız kendi işlevleri için enerjiye ihtiyaç duyarlar ve besinler bu enerjiyi
sağlar.
B. Yeni hücrelerin yapımı ve onarımı için besinler gereklidir.
C. Besinler vücut süreçlerini düzenler ve hastalıklara karşı koruma sağlar (Brown vd,
2017).
1.1. Beslenmenin Tanımı
Beslenme kelimesi ilk olarak 1551'de Latince “nutrire” kelimesinden türemiştir ve
“beslemek” anlamına gelir. Beslenme, besinin vücut tarafından alındığı ve kullanıldığı bir
süreçtir. Beslenme; büyüme ve gelişme, yaşamın sürdürülmesi, sağlığının iyileştirilmesi ve
korunması dolayısıyla yaşam kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla besin ögeleri ile biyoaktif
bileşenlerin çeşitli besinlerle alınması ve vücutta kullanılmasıdır (UNICEF, 2019).
BESLENME = Yeme→ Sindirim→ Emilim→ Taşınma→ Kullanım→ Atılım
Yeterli beslenmede, besin öğeleri bireyin ideal ağırlığa uygun ve sağlığı koruyacak
yeterlilikte alınmalıdır. Dengeli beslenmede, her grup besinden belirli porsiyonlarda günlük
tüketilmelidir.
Beslenme bilimi, organizmanın besin ögelerini nasıl metabolize ettiği ve tüm yaşam
süreçlerini destekleyen multidisipliner bir daldır (Lanham-New vd, 2010). Yaşamın sağlıklı,
mutlu ve başarılı bir şekilde sürdürülmesi için kişinin yaşı, cinsiyeti, fiziksel aktivitesi ve
6

fizyolojik durumuna göre, ihtiyacı olan enerjiyi ve besin öğelerini yeterli ve dengeli
miktarlarda vücuda alması gereklidir. Bu besin ögelerinden herhangi birinin gereğinden az
veya çok alınması halinde büyüme ve gelişmede gerilik görülür ve sağlık olumsuz etkilenir
(Şaşmaz, 2017).
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlığı, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hali
olarak tanımlamaktadır. Sosyal yönden tam iyilik hali, sağlığın toplumsal yönünün de
olduğunu vurgulamaktadır. Hastalık bir organizmanın sağlığını etkileyen anormal durum
olarak tanımlanır ve spesifik belirti ve semptomlarla karakterizedir (UNICEF, 2019).
1.2. Besin Ögeleri
Besinlerin yapısında bulunan organik ve inorganik ögeler besin ögeleri olarak
adlandırılır. Bazı besinler besin öğeleri açısından zenginken sağladıkları enerji değerleri
düşüktür. Örneğin, 220 g dondurma 350 kalori enerji verirken, 220 ml süt 85 kalori enerji
verir ancak dondurmanın iki katı kalsiyum içerir.
Bireylerin günlük enerji gereksinimi yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite düzeyi, fizyolojik
durum (gebelik ve emziklilik), hastalık durumu, genetik yapı ve çevre koşullarına göre
farklılık gösterir. Besinlerle alınan ve harcanan enerji eşit olduğunda vücutta enerji dengesi
sağlanır; yani vücut ağırlığının yaş ve boy uzunluğuna göre orantılı olması ve
değişmemesidir. Vücüda ihtiyaçtan fazla enerji alımı kilo alımına, az alımı ise kilo kaybına
neden olur (Arthur, 2015).
Günlük diyetle fazla miktarda alınan karbonhidratlar, yağlar ve proteinler makro besin
ögeleri olarak tanımlanır. Tablo 1’de makro besin ögelerinin fonksiyonları ve kaynakları
verilmektedir.
Tablo1. Makro besin ögelerinin fonksiyonları ve kaynakları
Karbonhidratlar
Fonksiyonları












1 g’ı 4 kkal enerji verir.
Enerji depolama molekülleri olarak görev yaparlar.
Hücre duvarının yapısında yer alırlar.
Vücutta lipitlerin, bazı aminoasitlerin, glikolipitlerin,
glikoproteinlerin ve proteoglikanların ön maddesidir
(Polisakkaritler).
Karbonhidratlar eklemleri kayganlaştırırlar ve hücreler arası
yapışmayı sağlarlar (hyalüronik asit).
Hücre membranına bağlı bulunan karbonhidratlar, hücrelerarası
haberleşmede ve hücrenin tanınması olaylarında görev
yapmaktadırlar.
Su ve elektrolitlerin vücutta tutulmasına yardımcıdır.
Nefeste aseton kokusu ile de hissedilen, kanda alkaliliğin azalması
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Bitkisel
kaynaklar







Hayvansal
kaynaklar




ve asitliğin artmasıyla ortaya çıkan ketozisi önler.
Silindirilmeyen karbonhidratlar diyet lifi olarak beslenmede
yararlıdır.
Besinlerde tatlandırıcı, jel yapıcı, kıvam arttırıcı ve kalori azaltıcı
gibi fonksiyonları da vardır.
Meyveler ve sebzeler
Tahıllar
Kurubaklagiller
Sert kabuklu meyveler
Şeker
Glikojen (kas ve karaciğer)
Süt ve türevleri

Proteinler


1 g’ı 4 kkal enerji verir.
Proteinler biyolojik işlevlerde çok fazla çeşitlilik gösterirler:










Katalitik proteinler (enzimler)
Yapısal proteinler (kollojen, kreatin, elastin)
Düzenleyici proteinler (hormonlar)
Taşıyıcı proteinler (hemoglobin, myoglobin, transferrin)
Depo proteinleri (ovalbumin, kazein, gliadin, zein)
Koruyucu proteinler (toksinler, alerjenler)
Hareket etmeyi sağlayan proteinler (myosin, aktin)
Antikorlar



Aşırı tüketilirse yağ olarak depolanırlar.

Bitkisel
kaynaklar





Tahıllar
Kurubaklagiller
Sert kabuklu meyveler

Hayvansal
kaynaklar





Kırmızı ve beyaz et
Süt ve süt ürünleri
Yumurta





1 g’ı 9 kkal enerji verir.
Vücut ısısının denetimini sağlarlar.
Organların etrafı adipoz doku ile çevrilerek dış etkenlerden
korunur.

Fonksiyonları

Yağlar
Fonksiyonları
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Miyelinleşmiş sinir liflerinin etrafını sararak sinir uyarılarının
taşınmasını sağlar.
Elzem yağ asitleri ve yağda eriyen vitaminler yağlarla alınır.
Elzem yağ asitlerinden hormon benzeri maddeler olan
eikosonoidler yapılır.
Midenin boşalmasını geciktirerek tokluk sağlarlar.
Hücre membranlarının yapısal bileşenidirler (Hücre zarı ve
mitokondri zarında). Besin öğelerinin ve metabolitlerinin hücre
içine taşınmasında rol alır.
Yağda eriyen vitaminlerin emilimi için gereklidirler.

Bitkisel
kaynaklar



Bitkisel yağlar

Hayvansal
kaynaklar








Balık yağı
Tereyağı
Kuyruk yağı
Süt ve süt ürünleri
Et ve et ürünleri
Yumurta






Vücutta işlevleri çok önemli olmasına rağmen az miktarlarda gereksinim duyulan
vitaminler ve mineraller ise mikro besin ögeleridir (Ünüsan, 2005). Tablo 2’de mikro besin
ögelerinin fonksiyonları ve kaynakları verilmektedir.
Tablo2. Mikro besin ögelerinin fonksiyonları ve kaynakları
Vitaminler
Fonksiyonları

Bitkisel
kaynaklar








Enzim aktivitesinde “koenzim” olarak görev alırlar.
Metabolizmayı düzenlemede yardımcıdırlar.
Karbonhidrat, yağ ve proteinlerin enerjiye dönüşümünde
görev alırlar.
Doku yapılarına katılmazlar.
Enerji vermezler.
Antioksidan özellik gösterirler.






Meyveler ve sebzeler
Tahıllar
Kurubaklagiller
Sert kabuklu meyveler
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Et ve et ürünleri
Süt ve süt ürünleri
Yumurta

Fonksiyonları












Elektrolit dengesini sağlar.
Asit-baz dengesini sağlar.
Sıvı dengesini sağlar.
Sinir ve kas aktivitesinden soumludur.
Metabolizmayı düzenler.
Kemik vb. bazı dokuların yapısına katılır.
Enzimlerin çalışması için gereklidir.
Kan basıncını düzenler.
Büyüme ve bilişsel performans üzerinde etkilidir.
Antioksidan özellik gösterir.

Bitkisel
kaynaklar






Meyveler ve sebzeler
Tahıllar
Kurubaklagiller
Sert kabuklu meyveler

Hayvansal
kaynaklar




Et ve et ürünleri
Süt ve süt ürünleri
Yumurta

Hayvansal
kaynaklar

Mineraller



1.3. Metabolizmanın Tanımı
Sağlıklı bir yaşam için çeşitli besinlerdeki besin ögelerinin yeterli ve dengeli alınması
gerekir. Besinlerin doğru üretilmemesi, tüketime kadar saklanması ve uygulanan ısıl
yöntemler bazı besin ögelerinin kaybına neden olabilir. Besinler tüketilerek, sindirilir ve
sindirim sisteminde en küçük yapı taşı olan besin ögelerine kadar ayrılarak ince
bağırsaklardan emilir ve kan yoluyla dokulara ve organlara taşınır. Solunum yoluyla alınan
oksijen ile besin ögelerinden ihtiyaç duyulan enerji üretilir (Levy, 2009). Ayrışan küçük
parçalar gereksinim duyulduğunda tekrar başka yapılarda biraraya gelir ve yeni dokuların
yapımını, onarılmasını ve hastalıklara karşı savunma işlevini sağlarlar (Givens, 2015). Bu
olaylara “metabolizma”, besinlerin veya dokuların yıkılıp en küçük ögelere ayrılmasına
“katabolizma”, en küçük ögelerin birleşerek yeni yapılar oluşturmasına ise “anabolizma”
denir. Bütün bu olaylar vitaminler, mineraller, enzimler ve hormonlarla gerçekleşir (Coşkun,
2018; Köse-Ölmez, 2016).
Günlük su gereksinimi, içecekler, besinler ve besinlerden enerji elde edilirken oluşan
metabolik sudan karşılanır. Su, mikroorganizmalar da dahil olmak üzere metabolik olaylar
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için en elzem olan besin ögesidir. Besinlerin sindirimi ve oluşan besin ögelerinin dokulara
taşınması, metabolik olaylardan sonra hücrelerde oluşan zararlı maddelerin atılması ve ayrıca
vücut ısısının düzenlenmesi için su gerekir. Vücut suyu bebeklerde %80 iken yetişkinlerde
ortalama %65 ve ileri yaşlarda ise %55’e düşer. Vücutta yağ oranı arttıkça su miktarı azalır.
Kadınların vücudundaki su miktarı erkeklerden daha azdır. Vücut suyunun %10 kaybı ölümle
sonuçlanır (Saudubray-Charpentier, 2001).

Uygulamalar
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Obezite, Diyabet ve Metabolik
Hastalıklar Daire Başkanlığı tarafından Türkiye Beslenme Rehberi 2015 (TÜBER)
(https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/10915,tuber-turkiye-beslenme-rehberipdf.pdf)
hazırlanmış ve bastırılmıştır. Bu rehber toplumumuza yeterli ve dengeli beslenme konusunda
bilgi vermek ve beslenme ile ilgili tüm koşulları açıklamak amacıyla oluşturulmuş bir dizi
öneriyi içermektedir. Her ülkenin beslenme rehberi vardır ve farklılıklar gösterir, okunması
kesinlikle tavsiye edilmektedir. Besinler içerdikleri besin ögelerine göre aşağıdaki gibi
gruplandırılmıştır:
Süt ve ürünleri: İnek, koyun, keçi, mandadan sağlanan süt ile yoğurt, peynir, kefir,
dondurma vb. sütlü tatlılar ve süttozu gibi sütten yapılan ürünlerdir. Süt ve ürünleri yüksek
kalitede protein, kalsiyum, fosfor, çinko, B1 (tiamin), B2 (riboflavin), B6, B12 ve niasin olmak
üzere birçok besin ögesi için önemli kaynaktır. A, D, E ve K vitaminleri süt yağında bulunur.
Süt yağına sarımsı rengini veren içerisindeki karotenoidler ve floresan rengini veren
riboflavindir. Süt yağı azaldıkça yağda çözünen vitamin içeriği de azalır.
Et ve ürünleri, yumurta ve kuru baklagiller ile sert kabuklu yemişler/ yağlı tohumlar:
Bu grupta et, tavuk, balık, yumurta, kuru fasulye, nohut, mercimek gibi yiyeceklerin yanı sıra
ceviz, fındık, fıstık gibi sert kabuklu yemişler/yağlı tohumlar yer alır. Sert kabuklu
yemişler/yağlı tohumlar diğer yiyeceklere göre fazla yağ içerdiklerinden tüketim miktarlarına
dikkat etmek gerekir. Kırmızı et ve tavuk eti, balık, yumurta, sert kabuklu yemişler/yağlı
tohumlar, kuru baklagiller iyi kaliteli protein, demir, çinko, fosfor, magnezyum gibi
mineraller ile B1, B6, B12 ve A vitamini kaynağıdır. B12 vitamini ise sadece hayvansal kaynaklı
besinlerde bulunur. Kurubaklagiller aynı zamanda iyi posa (lif) kaynağıdır.
Sebze ve meyveler: Bitkilerin her türlü yenebilen kısmı sebze ve meyve grubu altında
toplanır. Bileşimlerinin önemli kısmı sudur. Bu nedenle sebze ve meyveler günlük enerji, yağ
ve protein gereksinmesine çok az katkıda bulunurlar. Bununla beraber mineraller ve
vitaminler bakımından özellikle folat (folik asit), A vitaminin ön ögesi olan beta-karoten, E,
C, B2 vitamini, kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum, posa ve diğer antioksidan özellikte
olan bileşiklerden zengindir. Vücuttan bazı zararlı maddelerin atılmasına içerdikleri bu
maddeler yardımcı olur.
Ekmek ve tahıllar: Tahıl grubu ekmek, pirinç, makarna, erişte, kuskus, bulgur, yulaf, arpa ve
kahvaltılık tahılları içerir. Bu yiyecekler buğday, yulaf, pirinç, çavdar, arpa ve mısır gibi
tahıllardan yapılır. Tahıllar insan beslenmesinde özellikle ülkemizde önemli yer tutar. Tahıl
tüketimi başlıca un şeklinde olur. Un deyince öncelikle buğday unu anlaşılır, diğer unlar elde
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edildikleri tahılın adı ile anılır. Tahıl tanesi kabuk, rüşeym ve endospermden oluşur. Tam tahıl
ifadesi tahıldaki bu üç bileşeni belirtir. Tam tahıllar demir, magnezyum, selenyum, B
vitaminleri ve diyet posası (lifi) gibi besin öğelerinin kaynağıdır. Tam tahıl tüketiminin kalpdamar hastalığı, bazı kanserlerin riskini ve tip II diyabet sıklığını azaltabilmekte düşük vücut
ağırlığı ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Diyet posası (lifi) yüksek olan tam tahılların
seçiminin ek sağlık yararları da vardır. Tam tahıllar, işlenmemiş bir tek tahılda (karabuğday,
kahverengi pirinç), işlem görmüş bazı yiyeceklerde (bulgur, yulaf ezmesi) veya yiyecekler
içinde katkı maddesi olarak (ekmek, kraker vb. içinde) bulunur. Rafine tahıllar, tahıl tanesinin
öğütülerek kabuğu (kepeği) ve rüşeyminin ayrılmış halidir. Öğütme işlemi (rafine) ince bir
doku vermek ve raf ömrünü artırmak için yapılmakta ve posa (diyet lifi), demir ve birçok B
vitaminlerini azaltmaktadır.
Besin gruplarından tüketilmesi önerilen miktarları ve besinlerin standart porsiyon ölçüleri
aşağıda verilmektedir:
Süt, Yoğurt, Peynir Grubu, 1 Standart Porsiyon: Yaklaşık 150 kkal
ÖLÇÜ
Süt
Yoğurt
Yoğurt (ev yapımı)
Kefir
Ayran
Beyaz peynir
Kaşar peyniri

MİKTAR
240 ml (1 kupa)
200 ml (1 kupa veya 1 küçük kase)
240 ml (1 kupa veya 1 küçük kase)
240 ml (1 kupa)
350 ml (1.5 kupa veya 1 büyük bardak veya 1 büyük
hazır ayran)
60 g (3 parmak veya 2 kibrit kutusu)
40 g (2 parmak)

Et, Tavuk, Balık, Yumurta, Kurubaklagil, Yağlı Tohum, Sert Kabuklu Yemiş Grubu, 1
Standart Porsiyon: Yaklaşık 150-200 kkal
ÖLÇÜ
Yumurta
Kırmızı et (pişmiş)
Tavuk eti (pişmiş)
Balık (pişmiş)
Hamsi vb. küçük balıklar (pişmiş)
Ton balığı konserve
Karides ve diğer deniz ürünleri (pişmiş)
Nohut, fasulye, barbunya, iç bakla, börülce
(haşlanmış)
Fındık
Ceviz
Badem
Yer fıstığı
Kaju
Ayçiçeği çekirdeği (kabuklu)
Kabak çekirdeği (kabuklu)
Antep fıstığı (kabuklu)

MİKTAR
100 g (2 küçük boy)
80 g (3-4 adet ızgara köfte veya 1 adet Adana köfte veya
10- 14 adet İnegöl köfte veya 2 hamburger köfte veya 1 el
ayası kadar et veya 1 adet büyük pirzola)
80 g (1 orta boy baget veya 1 el ayası kadar et)
150 g (1 el büyüklüğünde ince bir dilim veya bir el ayası
kadar kalın bir dilim)
150 g (12-13 adet)
Suyu süzülmüş 100 g
100 g (12-15 adet küçük)
130 g (3/4 kupa veya 2 küçük kepçe veya 8-10 yemek
kaşığı)
30 g (28-30 adet veya 1 avuç)
30 g (4-5 adet büyük boy veya 6-7 adet orta boy veya 1012 adet küçük boy ceviz içi veya 1 avuç)
30 g (24-26 adet veya 1 avuç)
30 g (27-30 adet veya 1 avuç)
30 g (18-20 adet veya 1 avuç)
60 g (1 kupa veya 5 avuç)
40 g (1/2 kupa veya 2.5 avuç)
60 g (2 avuç)
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Ekmek, Tahıl Grubu, 1 Standart Porsiyon: Yaklaşık 150 kkal
ÖLÇÜ
Ekmek
Pide-bazlama-lavaş
Simit
Hamburger ekmeği
Bulgur (pişmiş)
Pirinç (pişmiş)
Makarna (haşlanmış)
Çorba çeşitleri, tahıl, kurubaklagil, sebze vb.
Galeta veya grissini
Buğday/pirinç gevreği
Yulaf ezmesi/müsli
Mısır gevreği
Yufka
Patlamış mısır

MİKTAR
50 g (2 ince dilim)
50 g (1/4 adet küçük veya 1/8 adet büyük)
50 g (1/2 adet)
1 küçük boy veya ¾ orta boy veya 2/3 büyük boy
90 g (1/2 kupa veya 1 silme orta kepçe veya 4-5 yemek
kaşığı)
90 g (1/2 kupa veya 1 silme orta kepçe veya 4-5 yemek
kaşığı)
75 g (1/2 kupa veya 1 silme orta kepçe veya 4-5 yemek
kaşığı)
180 ml (¾ kupa veya 1.5 orta kepçe veya1 küçük kase)
30 g
30 g (½ kupa veya 1 silme çok küçük kepçe
30 g (1/4 kupa veya 1 silme çok küçük kepçe)
30 g (1 kupa veya 2 silme orta kepçe)
50 g (1/3 yufka)
25 g (3 kupa veya 1 büyük kase)

Sebze Grubu, 1 Standart Porsiyon: 25-85 kkal
ÖLÇÜ
Koyu Yeşil Yapraklı Sebzeler
Ispanak, pazı, semizotu, karalahana, asma yaprağı
(pişmiş)
Kıvırcık, marul, ıspanak, semizotu maydanoz, tere,
roka, nane, kuzu kulağı, reyhan, dereotu, radika,
kıvırcık-hindibağ gibi Akdeniz/salata yeşillikleri,
(söğüş doğranmış veya salata olarak)
Diğer Yeşil Sebzeler
Brokoli, bamya, taze fasulye, taze bakla taze bezelye,
yeşil kabak, enginar, kuşkonmaz, brüksel lahanası
(pişmiş)
Sivri veya dolmalık biber çeşitleri, salatalık
(doğranmış, çiğ)
Iceberg marul (doğranmış söğüş veya salata
Kırmızı-Turuncu-Mavi-Mor Sebzeler
Domates, havuç (çiğ veya pişmiş)
Kırmızı biber, turp, bal kabağı, pancar, patlıcan, kırmızı
lahana (doğranmış, çiğ veya pişmiş)
Beyaz Sebzeler
Soğan, kereviz, lahana, karnabahar, pırasa mantar, yer
elması, şalgam (doğranmış, çiğ veya pişmiş)
Nişastalı Sebzeler
Patates
Taze mısır
Sebze suları

MİKTAR
1 kupa veya 1 yumruk veya 5-6 yemek kaşığı
veya 2 orta kepçe veya 10-25 asma yaprağı
2 kupa veya 2 yumruk veya 1 büyük kase

1 kupa veya 1 yumruk veya 5-6 yemek kaşığı
veya 2 orta kepçe
1 kupa veya 1 yumruk veya 1 küçük kase
2 kupa veya 2 yumruk veya 1 büyük kase
1 orta boy veya 1 kupa veya 1 yumruk
1 kupa veya 1 küçük kase veya 5-6 yemek
kaşığı veya 2 orta kepçe
1 kupa veya 1 yumruk veya 2 orta kepçe3
veya 5-6 yemek kaşığı
½ orta boy veya 1 bilgisayar faresi büyüklüğü
½ kupa doğranmış veya püre veya 6-10 cm
uzunluğunda kesilmiş 8-10 adet
½ kupa haşlanmış veya ½ adet 20-22 cm
uzunluğunda büyük bir koçan
150 ml
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Meyve Grubu, 1 Standart Porsiyon: 50-100 kkal
ÖLÇÜ
Elma, portakal, şeftali, nektarin
Armut, ayva
Mandalin
Limon
Kivi
Muz
Trabzon hurması
Karpuz, kavun

Kiraz, vişne
Çilek
Üzüm çeşitleri
Böğürtlen, ahududu, dut
Yaban mersini
Nar
Kayısı
İncir
Yenidünya
Ananas
Erik
Kuru kayısı, erik, incir
Kuru üzüm
Hurma

MİKTAR
1 orta boy; 7 cm çapında veya 1 yumruk
büyüklüğünde
1 küçük boy veya 1 kg’a 5 adet giren büyüklükte 2
orta boy; 6 cm çapında
2 büyük; 6.5 cm çapında
2 orta boy; 5 cm çapında
1 el uzunluğu veya dilimlenmiş 2/3 küçük kase
2 yemek kaşığı dolusu
Kibrit kutusu büyüklüğünde 4-5 dilim veya 3 parmak
genişliği ve uzunluğunda 2 dilim veya 9 cm x 6 cm x
2 cm boyutlarında 3 üçgen dilim veya 8 kg’lık
karpuzun 1/16’sı
13-15 iri boy veya 1 küçük kase
7-8 iri veya 15 orta boy
20 iri veya 25-30 küçük taneli veya 1 küçük kase
50-60 adet veya 1 küçük kase
1 küçük kase
10 cm çapında yarım veya tanelenmiş 1 küçük kase
4 büyük veya 7-8 küçük
2 adet; 6.5 cm çapında
8 büyük veya 12 küçük boy
1 parmak -1,5 cm kalınlığında 2 ince dilim
1 büyük veya 3-5 küçük
3-4 adet
30 g (20-30 adet)
1 büyük veya 3 adet küçük

Günlük tükettiğiniz besinleri miktarlarıyla kaydederek günlük tükettiğiniz besin ögelerini
araştırınız.
Ülkemizde üretilen ürünlerin, besin öğeleri bileşimlerinin ve enerji değerlerinin yer
aldığı Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı’nı (http://www.turkomp.gov.tr/main)
incelemeniz önerilmektedir.
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Uygulama Soruları
1.

Besinin tanımını yapınız.

2.

Beslenmenin tanımını yapınız.

3.

Besinlerin işlevlerini anlatınız.

4.

Anabolizma ve katabolizmanın tanımlarını yapınız.

5.

Besin ögelerinin herbirinin fonksiyonları hakkında bigi veriniz.

6. Bir öğünde yediğiniz besinlerin listesini çıkararak hangisinde karbonhidrat,
protein, mineral olduğunu sıralayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özet
Günlük diyetle fazla miktarda alınan karbonhidratlar, yağlar, proteinler ve su makro;
vitaminler ve mineraller is mikro besin ögeleridir. Sağlıklı bir yaşam için çeşitli besinlerden
besin ögelerinin yeterli ve dengeli alınması gerekir. Besinlerin doğru üretimi, tüketime kadar
saklanması ve uygulanan ısıl yöntemler bazı besin ögelerinin kaybına neden olabilir. Günlük
su gereksinimi; su, besinler ve içeceklerdeki sudan ve besinlerden enerji elde edilirken oluşan
metabolik sudan karşılanır. Vücut suyu bebeklerde %80 iken yetişkinlerde ortalama %65 ve
ileri yaşlarda ise %55’e düşer. Vücutta yağ oranı arttıkça su miktarı azalır. Kadınların
vücudundaki su miktarı erkeklerden daha azdır. Vücut suyunun %10 kaybı ölümle sonuçlanır.
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Bölüm Soruları
1) Bir çocuğun doğumu, evlilik veya doğum günleri gibi belirli durumlar bayramlar
ve lezzetler sunarak kutlanılır. Besinler, dinî bağlamda da özel önem ve anlama sahiptir. Bu
durum besinlerin hangi işlevi ile ilgilidir?
a) Fizyolojik
b) Psikolojik
c) Sosyal
d) Anatomik
e) Ekonomik
2) Besinlerin sevgi ve şefkat gibi duygusal ihtiyaçları karşılaması besinlerin hangi
işlevi ilgilidir?
a) Fizyolojik
b) Psikolojik
c) Sosyal
d) Anatomik
e) Ekonomik
3) Aşağıdakilerden hangisi beslenme sürecinin aşamalarından değildir?
a) Sindirim
b) Emilim
c) Taşınma
d) Kullanım
e) Isıtma
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4) Aşağıdakilerden hangisi besin ögesi değildir?
a) Ekmek
b) Karbonhidrat
c) Yağ
d) Protein
e) Vitamin
5) Besinlerin veya dokuların yıkılıp en küçük ögelere ayrılmasına ne denir?
a) Katabolizma
b) Metabolizma
c) Anabolizma
d) Solunum
e) Boşaltım
6) Vücutta en küçük ögelerin birleşerek yeni yapılar oluşturmasına ne denir?
a) Katabolizma
b) Metabolizma
c) Anabolizma
d) Solunum
e) Boşaltım
7) Vücut suyunun yüzde kaçının kaybedilmesi ölümle sonuçlanır?
a) %1
b) %5
c) %10
d) %15
e) %20
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8) Aşağıdaki meyvelerden hangisi yağ kaynağı olarak örnek verilebilir?
a) Avokado
b) Muz
c) Çilek
d) Elma
e) Ananas
9) Aşağıdakilerden hangisi depo proteinlere örnektir?
a) İnsülin
b) Ferritin
c) Miyozin
d) Glukagon
e) Opsin
10) Midenin boşalmasını geciktirerek tokluk hissi veren besin ögesi hangisidir?
a) Karbonhidrat
b) Yağ
c) Protein
d) Vitamin
e) Su

Cevap Anahtarı:
1.C
2.B
3.E

4.A

5.A

6.C

7.C

8.A

9.B

10.B
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2. KARBONHİDRAT KİMYASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Karbonhidratların tanımı
2.2. Karbonhidratların görevleri
2.3. Mono, di, oligo ve polisakkaritlerin yapıları ve kaynakları
2.4. Çözülebilir ve çözülemeyen posa
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Glikoz vücut için neden önemlidir?

2.

Neden posa tüketmeli?

3.

Karbonhidratları diyetten çıkararak kilo kontrolü yapmak doğru mudur?

4.

Satın alınan besinlerde hangi karbonhidrat çeşitleri var?

5.

Dirençli nişasta nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Karbonhidratların Görevleri

Karbonhidrat tüketiminin
önemi

İlgili kaynakları okuyarak

Karbonhidratların Kimyasal
Yapısı

Mono, di, oligo ve
polisakkaritler hakkında
bilgilenmek

Tüketilen besinlerin
içeriklerinin araştırılması

Posanın diyetteki gerekliliği

Hastalıklara karşı koruyucu
olduğunu kavrama

Günlük tüketilen besinlerin
posa içeriklerinin
araştırılması

Glikojen ve nişasta
arasındaki fark

Hayvansal ve bitkisel
kaynaklı olduğunu anlama

Tüketilen besinlerin
içeriklerinin araştırılması ve
ilgili kaynakları okuyarak
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Anahtar Kavramlar


Karbonhidrat



Posa



Karbonhidrat kaynakları



Karbonhidrat çeşitleri

25

Giriş
Karbonhidratlar yeşil bitkiler ve alglerce fotosentez sonucu oluşurlar. Karbondioksit
ile su, güneş enerjisinin yardımıyla glikoz ve oksijene dönüşür. Karbonhidratlar karbon (C),
hidrojen (H) ve oksijen (O)’den oluşurlar. Diyetteki miktarı total enerji alımının %55-65’i
arasında değişir. İlk kez Fransız kimyacılar tarafından analiz edilerek karbonhidratların kendi
karbon atom sayısı kadar su molekülüne sahip olduğu bulunmuştur. Karbonhidratların genel
formülü Cn(H2O)n ‘dır. Karbonhidratlardan glikoz, sakkaroz, nişasta ve selüloz en çok
bilenen organik bileşiklerdir. Ayrıca kimyasal özellikleri nedeniyle pektinler, alginatlar,
amino şekerler ve şeker alkolleri de karbonhidratlara dahildirler (Carter vd, 2001).
Karbonhidratların günlük olarak diyetle alınması önem taşır. Beyin sinir hücreleri ile
gelişmekte olan kırmızı kan hücrelerinin sentez ve fonksiyonları için enerji kaynağı olarak
glikoz gereklidir. Günlük 2000 kalori enerji alan bireyin yaklaşık olarak 280-300 gramını
karbonhidratlardan karşılanması uygundur (Monro-Shav, 2008). Enerji diyette sadece
yağlardan gelirse söz konusu hücrelerin fonksiyonları gerçekleşmez. Proteinlerin enerji için
kullanımını önleyerek asıl görevlerinin yapılmasını sağlar (Tablo 1). Doğrudan tüketimi
yanında, gıdalarda tatlandırıcı, jel yapıcı, kıvam arttırıcı gibi fonksiyonları da vardır. Ağır işte
çalışanlar ve profesyonel sporcular, spor yapan çocuklar günlük diyetin %70 kadarını
karbonhidrat olarak almalıdır (Walker vd, 2000).
2.1. Karbonhidratların Kimyasal Yapısı
Monosakkaritler
Monosakkaritler basit şekerlerlerdir. Hidrolizle daha basit şekerlere parçalanmazlar.
Glikoz (üzüm şekeri) doğada yaygın olarak bulunur. Organizmanın başlıca enerji kaynağıdır.
Beyin, glikozu kullanamazsa fonksiyonlarını sürdüremez. Düşük plazma glikoz seviyeleri
bilinç bulanıklığı, bayılma ile kendini göstermektedir. Plazma glikozunun 45mg/dL’den
düşük olduğu durum olarak tanımlanan hipogliseminin devamı halinde, bu semptomlar bilinç
kaybı ve koma şeklinde ilerler ve hipoglisemi durumunun daha fazla sürmesi halinde ise
ölümle sonuçlanabilir. Disakkaritlerin ve polisakkaritlerden nişasta, glikojen ve selülozun
bileşeni olan glikoz, büyük öneme sahiptir. Glikoz, asit hidrolizi yardımıyla mısır ve patates
nişastasından elde edilir. Glikoz, sakkarozun ¾’ü kadar tatlıdır. Bu nedenle tatlandırmada ve
ayrıca besinlerin saklanmasında yararlanılmaktadır. Fruktoz (meyve şekeri) serbest formda
glikozla tatlı meyvelerde, balda, çiçek nektarlarında ve bitkilerin tatlı kısımlarında bulunur
(Akşit, 1991).
Monosakkaritler glikozidik bağlarla bağlanarak di, oligo ve polisakkaritleri
oluştururlar. Oligosakkaritler kendini oluşturan monosakkarit sayısına göre adlandırılır.
Doğada yaygın olarak bulunan oligosakkaritlerin başlıca yapı taşları genelde glikoz, galaktoz
ve fruktozdur. Doğada en çok rastlanan oligosakkaritler disakkaritlerdir (Ochihai vd, 2006).
Beslenmemizde önemli olan karbonhidratlar molekül büyüklüğüne göre Tablo 3’de
verilmektedir.
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Tablo 3. Molekül ağırlıklarına göre beslenmede önemli karbonhidratlar

Şeker ünitelerinin sayısı Alt Grup

Ana Bileşenleri

Monosakkaritler

Glikoz, fruktoz, galaktoz

Disakkaritler

Sakkaroz, laktoz, maltoz, trehaloz

Polioller (şeker alkolleri)

Sorbitol, mannitol, laktitol,
ksilitol, eritritol, izomalt, maltitol

Oligosakkaritler

Maltooligosakkaritler (αglukan)

Maltodekstin

(Kısa Zincirli
Karbonhidratlar)

Galaktooligosakkaritler

Rafinoz, stakiyoz, verbaskoz

Fruktooligosakkaritler

İnülin

Nişasta

Amiloz, amilopektin, modifiye
nişastalar

Nişasta olmayan
Polisakkaritler

Selüloz, hemiselüloz, pektin, βglukan, glukomannanlar, gumlar,
lignin, kitin

Şekerler

Polisakkaritler

Disakkaritler
Fotosentezle yapraklarda üretilen karbonhidratlar bitkinin diğer kısımlarına genelde
sakkaroz (çay şekeri/sükroz) olarak taşınmaktadır. Sakkaroz, 1 molekül glikoz ve 1 molekül
fruktozun glikozid bağıyla (birleşen monosakkaritler arasında oluşan bağın adı)
birleşmesinden meydana gelir (Enander vd, 2012). En az 2 monosakkarit birleştiğinde
aralarında 1 adet glikozid bağı oluşur. Şeker pancarı ve şeker kamışından sakkaroz elde edilir.
Modern rafinasyon metotları ile elde edilen rafine şekerler %99,7 veya daha fazla sakkaroz
içerir. Kahverengi şeker ise ticari olarak rafine edilmiş beyaz şeker kristallerinin şeker kamışı
melası ile kaplanmasından elde edilir. Şeker kamışı melasının aksine, şeker pancarı melası
istenmeyen tat ve kokuya sahip olması sebebiyle kahverengi şeker üretiminde kullanılmaz.
Günlük enerji gereksinimini en fazla %10’u rafine şekerlerden sağlanabilir (Ünüsan, 2016).
Karbonhidratların tatlılık derecesini değerlendirmede sakkaroz referans alınmaktadır
ve tatlılık derecesi 100 kabul edilmiştir. Sakkaroz mikroorganizmaların gelişmesini önleyici
etkisi nedeniyle marmelat, reçel, jöle vb. yapımında kullanılır.
Maltoz (malt şekeri), 2 glikoz molekülünün glikozid bağıyla bağlanmasından
oluşmuşur. Başlıca kaynağı polisakkarit olan nişastadır. Ayrıca özellikle arpanın
çimlendirilip, kurutulup, kavrulmasıyla elde edilen malt ekmekçilikte ve tatlı ürünlerde
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kullanılır Mannoz, sakkarozdan daha az tatlıdır. Bu şeker portakal kabuklarında,
keçiboynuzunda bulunur (Karaağaoğlu-Samur, 2017).
Laktoz, meme bezlerinin bir ürünü olarak sütte bulunur. Glikoz ve galaktoz
monosakkarit birimlerinden meydana gelmiştir. Laktoz suda ağır (yavaş) çözündüğü için,
laktozun sütteki miktarı memelinin cinsine göre değişim gösterir ve %2-6 arasında bulunur.
Anne sütü ise %7 oranında laktoz içerir. Anne sütünde bulunan karbonhidratın yaklaşık
%90’nı laktoz, geri kalan kısmı ise oligosakkaritlerden (Fukosilolaktoz) oluşmaktadır. Laktoz
mayalarla direkt olarak fermentasyona uğratılır. Kefir bakterilerinin enzimleri, laktozu
kullanarak alkol fermantasyonu oluşturabilir ve düşük miktarlar etil alkol oluşur. Laktozun
laktik asit bakterileriyle fermantasyonuyla laktik asit oluşur. Sütün ekşimesi fermente süt
ürünlerinin yapımının temelini oluşturur. Laktozun alkol fermentasyonuna diğer şekerler
kadar kolay uğramaması daha az bağırsak rahatsızlıklarına sebep olmasından dolayı çocuk
beslenmesinde önemlidiri. Asitlerle laktozun hidrolizi sakkaroza göre çok daha yavaş
olduğundan sindirimi de yavaştır. Bu şekilde bağırsakta daha uzun süre kalabilen laktoz, hafif
asitli bir ortam sağladığından kalsiyumun daha çok emilimini sağlar (Metin, 2015).
Laktoz süt ürünleri üretim artıklarından elde edilir. Ticari olarak peynir endüstrisinin
yan ürünü olan peynir altı suyundan üretilir. Aynı zamanda diyet ürünleri, şekerleme ve
çikolata yapımında da kullanılmaktadır. Laktoz ve türevlerinden fonksiyonel gıda
uygulamalarında yararlanılmaktadır. Tatlılık derecesi düşüktür ve enerji değeri 2 kcal
(kilokalori)/g olup diyet ürünlerin formülasyonlarında yer alır. Gıda sanayiinde çeşitli
yöntemlerle elde edilen laktuloz bebek mamalarında ve prebiyotik olarak gıda sanayiinde
kullanılmaktadır. Laktuloz laksatiftir (Balcı-Göynümer, 2015).
Trehaloz, 2 glikoz molekülünden oluşur. Kemik erimesinin önlenmesi üzerine etkili
olduğundan trehaloz içeren gıda ürünlerinin tüketilmesi gerekliliği çeşitli çalışmalarda yer
almaktadır (Walker, 2000).
Şeker alkolleri
Glikozdan sorbitol, mannozdan mannitol, galaktozdan da dulsitol meydana gelir.
Besinlerin üretiminde sorbitol önemlidir. Şeker alkolleri tabiatta sadece bitkilerin bileşiminde
bulunurlar. Özellikle armut, elma, kiraz, erik, kayısı ve şeftalide %5–10 oranında bulunur.
Şeker alkolleri sindirildikten sonra fruktoza dönüşür ve yavaş absorbe edilirler (Metin, 2015).
Sindirim ve metabolik özelliklerinden dolayı bazı şeker alkollerinin kalori değerleri 1-3,3
kcal/g arasında değişim göstermektedir. Bu yüzden şeker alkolleri sakız, diş macunu ve
diabetik ürünlerin yapımında kullanılmaktadırlar. Şeker alkollerinin tatlılık dereceleri
sakkarozdan daha azdır (Veech, 2003).
Oligosakkaritler
3-10 arası monosakkarit birimi bulunur ve prebiyotikler olarak adlandırılır.
Bağırsaklarda patojen bakterilerin çoğalmasını engelleyen bifidobakterilerin artmasını sağlar.
Maltodekstrin ve izo maltozlar dışında sindirilmeden kalın bağırsağa geçtikleri için bakteriler
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tarafından fermente edilirler. Anne sütünde bulunur. Hastalıklara karşı koruyucudur.
Galaktooligosakkaritler; galaktoz, glikoz ve fruktoz dan oluşur. En çok baklagillerde bulunur.
Baklagillerin kuru ağırlığının %4-5’ini oluşturur (Enander vd, 2012).
Fruktooligosakkaritler (inülin) değişik sayıda fruktoz ve glikozdan meydana gelir.
Soğan, sarımsak, muz, yer elması, çavdar, buğday da bulunur. Kısmen sindirilir. İnülin su ile
karıştırıldığında 9 kcal/g enerji veren yağın yerine kullanımı ile düşük kalorili ürün eldesi
sağlar. Yaygın olarak yoğurt, peynir, margarin, tereyağı, salam, sosis, çikolata ve krema
yapımında kullanılır. İnülinin kalınbağırsaktaki fermantasyon sonucu 1 kcal/g oluşur (Metin,
2015). Dekstrin ise yapışkan yapıdadır ve maltozla beraber bebek mamalarında kullanılır
(Ünüsan, 2016).
Polisakkaritler
Doğada bulunan karbonhidratların geniş bir sınıfını oluştururlar. Monosakkarit
molekülünden meydana gelen makro moleküllerdir. Polisakkaritlerdeki monosakkarit sayısı
çok geniş bir aralık göstermektedir. Bu değer 100’ün altında olabileceği gibi selüloz gibi
büyük moleküllü polisakkaritlerde ise 15000’e ulaşır. Bitkilerde şekerler monosakkaritler
halinde değil ancak polisakkaritlere çevrilerek depolanır. Glikoz polisakkaritlerde en çok
bulunan monosakkarittir. Polisakkaritler tatlı değildirler, suda çözünmezler (Husby, 2012).
Nişasta tatsız, kokusuz ve beyaz bir toz görünümündedir. Nişasta depolanabildiği için
belirli bitki kısımlarında örneğin tohum, yumru, kök ve hatta gövde, yaprak, meyve gibi
kısımlarda bulunur. Nişasta, en önemli bitki bileşenidir. Nişasta içeren gıdalar önemli enerji
kaynaklarıdır. Bitkisel gıdaların yapısına sudan sonra en fazla oranda giren nişastadır.
Tahıllardan buğday %60- 70, baklagiller %40-50, patates %20-24 kadar nişasta içerir. Nişasta
bitkilerin yedek karbonhidratını oluşturur. Bitkilerde fotosentez ile üretilen glikoz
yapraklardan bitkinin diğer kısımlarına sakkaroz disakkariti halinde taşınır ve ihtiyaç fazlası
şekerler nişasta olarak depolanır. Nişasta bitkilerde fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden
farklı amiloz ve amilopektin olarak isimlendirilen iki polisakkaritten oluşmaktadır. Tahıl
nişastalarında yaklaşık olarak %20-25 amiloz ve %75-80 amilopektin bulunmaktadır.
Sindirilebilme özelliklerine göre nişasta hızlı ve yavaş sindirilebilen ile dirençli nişasta olarak
üçe ayrılır. Nişasta gıda endüstrisinde bilhassa kalınlaştırıcı, jelleştirici yağ ikame edici olarak
kullanılmaktadır.
Glikojen glikoz moleküllerinden meydana gelmiştir ve organizmamızın depo
karbonhidratıdır. Bitkisel hücrelerde bulunmaz (Uzdil-Özenoğlu, 2015). Karaciğer %8
(yetişkinlerde 90-100 gram) ve çizgili kas dokusu %1 (140-150 gram) oranında glikojen
içerir. Kas kütlesi arttıkça depolanan glikojen miktarı artar. Bununla birlikte kas kütlesi
arttıkça kullanılan glikojen miktarı da artar. Fazla karbonhidrat karaciğerde depo edilir ve
ihtiyaç durumunda amilaz enzimiyle glikoza dönüştürülür. Kas glikojenini paylaşmaz,
kendine saklar! Enerji ihtiyacı olduğunda, karaciğerde depo edilen glikojen molekülünden
glikoz molekülleri birer koparılarak kana verilir. Kas dokusunun glikojeni sadece kas
tarafından kullanılır. Kan glikozuna karaciğer destek verir (Enander vd, 2012)
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Selüloz da glikoz moleküllerinden meydana gelmiştir. Bitkisel besinlerde bulunur ve
hücre duvarlarının bileşeni olarak iskelet yapısını oluşturur. Sellüloz, hemisellüloz ve lignin
suda çözünmez posa türleridir ve insan vücudu tarafından değerlendirilemez. Çünkü insan
selüloz içindeki bağlarını çözebilecek selülaz gibi herhangi bir enzime sahip değildir (Husby,
2012). Suda çözünmeyen posa, suyu yapısında tutar ve sindirilmeyen artık maddelerin
bağırsak içerisindeki hareketini artırır. Çözünmeyen posalar, dışkıya yumuşaklık ve hacim
kazandırır. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayarak kabızlığı önlerler.
Selülozdan sonra tabiatta en çok bulunan hemiselüloz vücutta sindirilemediği için
diyet lifi özelliği göstermektedir. Hemiselüloz, suda eriyen ve çözünmeyen formlara sahiptir.
Suda çözünmeyen hemiselülozun en önemli özelliklerinden biri ağırlığının yaklaşık 10 katı
kadar su bağlamasıdır. Dolayısıyla dışkı hacim artışı sağlar. Suda çözünenler ise viskozite
üzerine etkilidir (Akşit, 1991).
Posası yüksek besinlerin yağ ve enerji miktarları da düşüktür. Posa su bağlama
kapasitesi yüksek ve enerjisi düşük olmasından dolayı enerji alımını azaltır. Bunun yanısıra
çiğnemeyi uyarır ve yağ asitleri ile safra tuzlarının emilimini azaltır ve insülin düzeyini
düşürür. İlave olarak bağırsak hareketlerini ve geçiş hızını arttırır. Posadan zengin diyetle
beslenme gaz, şişkinlik, bulantıya neden olabileceği gibi vitamin ve mineral emilimi de
azaltır. Özellikle insülin kullananlarda hipoglisemi gelişebilir. Karaciğerde kolesterol sentezi
için gerekli öncü ögelerin konsantrasyonunu da azaltarak kan kolesterolünün düşürülmesine
de yardımcıdır. Yetişkinler için 25-30 g/gün veya 10-13g /1000 kalori önerilir. Günlük diyet
posası alımı 50 g’dan fazla olmamalıdır. 2 yaş üzeri çocuklar için yaş + 5 g/gün önerilir
(Enander vd, 2012).
Dirençli nişasta (sindirime dirençli) ince bağırsakta enzimatik hidrolize uğramaz.
Yararlı mikroorganizmaların gelişimine imkân sağlarlar. İnsan sindirim sisteminin geniş bir
yüzey alanına (takriben 150-200 m2) sahip olması ve kolonda kompleks mikrobiyal ekosistem
nedeniyle dirençli nişastanın varlığı önemlidir. Dirençli nişastanın fizyolojik fonksiyonları
besinsel life benzerdir. İnce bağırsakta sindirilemeyen nişasta kolona geçtiğinde bakteriler
tarafından sindirilir ve dışkıyla atılır (Husby, 2012).
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Uygulamalar
Aşağıda verilen yayınların okunması tavsiye edilmektedir:
T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve
Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanlığı tarafından bastırılan Diyet posası ve beslenme
(https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/B%2011.pdf)
T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve
Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanlığı tarafından bastırılan Kan şekerini etkileyen besinler
(https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/t68.pdf)
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Uygulama Soruları
Karbonhidratların tanımını yapınız.
Neden karbonhidrat içeren besinler günlük olarak alınmalı, yazınız.
Glikozun vücut için önemini vurgulayınız.
Çözülebilir ve çözülemeyen posanın faydaları hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Karbonhidratlar yeşil bitkiler ve algler tarafından fotosentez sonucu oluşurlar.
Karbonhidratların düzenli miktarda günlük olarak diyetle alınması önem taşır.
Karbonhidratların mono, di, oligo ve polisakkarit olmak üzere çeşitleri vardır. Yeterli ve
dengeli beslenmede günlük ortalama %60 karbonhidrat içeren besinlerin tüketilmesi önerilir.
Aşırı karbonhidrat tüketimi şişmanlığa neden olabilir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi karbonhidratlar ile ilgili doğrudur?
a) Bağırsak hareketlerini azaltır
b) Gıdalarda tatlandırıcı, jel yapıcı fonksiyonları vardır
c) Proteinlerin enerji için kullanımını artırır
d) Su ve elektrolitlerle ilişkili görevi bulunmaz
e) Hiçbiri
2) Aşağıda belirtilen hangi grup, günlük diyetin yaklaşık %70 kadarını karbonhidrat
olarak almalıdır?
a) Ağır işte çalışanlar ve profesyonel sporcular
b) Bebekler ve çocuklar
c) Gebeler ve emzirenler
d) Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar
e) Hepsi
3) Kandaki plazma glikoz miktarı ne kadar miktarın altına inerse vücutta hipoglisemi
belirtileri başlar?
a) 15 mg/dL
b) 25 mg/dL
c) 35 mg/dL
d) 45 mg/Dl
e) 55 mg/dL
4) “Meyve şekeri” diye adlandırılan karbonhidrat hangisidir?
a) Glikoz
b) Laktoz
c) Sakkaroz
d) Fruktoz
e) Sukroz
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5) Aşağıdakilerden hangisi polisakkarit grubuna dahildir?
a) Polioller
b) Nişasta
c) İnülin
d) Maltodekstin
e) Sorbitol
6) Aşağıdakilerden hangisi “çay şekeri” olarak adlandırılan bir disakkarittir?
a) Glikoz
b) Fruktoz
c) Sakkaroz
d) Galaktoz
e) Hiçbiri
7) Aşağıdakilerden hangisi ticari olarak rafine edilmiş beyaz şeker kristallerinin
şeker kamışı melası ile kaplanmasından elde edilmektedir?
a) Kahverengi şeker
b) Çay şekeri
c) Meyve şekeri
d) Malt şekeri
e) Süt şekeri
8) Isıtma sırasında bazı disakkarit türevlerinin kahverengi renge dönüşmesine ne ad
verilir?
a) Erime
b) Karamelizasyon
c) Sanitasyon
d) Rafinasyon
e) Hidrojenizasyon
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9) Aşağıdakilerden hangisi süte özgü bir disakkarittir?
a) Glikoz
b) Fruktoz
c) Sakkaroz
d) Laktoz
e) Maltoz
10) Aşağıdakilerden hangisi posadan zengin diyetle beslenme konusunda doğrudur?
a) Sindirimi kolaydır
b) Gaz, şişkinlik, bulantı oluşmaz
c) Vitamin ve mineral emilimini azaltır
d) İnsülin kullananlarda hiperglisemi gelişebilir
e) Hepsi

Cevaplar
1-B 2-A

3-D

4-D

5-B

6-C

7-A

8-B

9-D

10-C
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3. KARBONHİDRAT METABOLİZMASI VE HASTALIKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Karbonhidratların sindirim ve emilimi
3.2.Karbonhidrat metabolizması
3.3.Glisemik indeks
3.4. Karbonhidrat metabolizması bozuklukları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Karbonhidratların sindirim ve emilimi nasıl gerçekleşir?
Glisemik indeks nedir?
Karbonhidrat metabolizması bozukluklarıyla ilgili hastalıkları sıralayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Karbonhidratların sindirim
ve emilimi

Besin çeşitlerine göre
karbonhidratların sindirim
ve emiliminin önemi

İlgili kaynakları okuyarak

Karbonhidrat metabolizması

Besinlerin vücutta ne şekilde
yararlanıldığını ve vücuttan
atılımını kavrama

Tüketilen besinlerin
içeriklerinin araştırılması

Glisemik indeks

Beslenmedeki ve vücut
ağırlığındaki önemini
kavrama

Günlük tüketilen besinlerin
glisemik indekslerinin
araştırılması

Karbonhidrat metabolizması
bozuklukları

Genetik veya sonradan
edinilen nedenlerle
karbonhidratların vücutta
yaptığı değişimleri anlama

Metabolizma
bozukluklarının araştırılması
ve ilgili kaynakları okuyarak
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Anahtar Kavramlar


Karbonhidrat metabolizması



Glisemik indeks



Karbonhidrat metabolizması bozuklukları

42

Giriş
Karbonhidratlar vücudumuzda sindirilip emildikten sonra metabolizmada görev alır.
Vücut için en ekonomik ve en hızlı enerji kaynağı olduklarından acil durumlarda kan şekerini
düzenleyerek enerji gereksinmesini karşılar. Bu bölümde karbonhidratların sindirim ve
emilimlerine etki eden faktörler ile kalıtsal veya sonradan oluşan metabolik hastalıklar
üzerinde durulacaktır (Enander vd, 2012).
3.1. Karbonhidratların Sindirim ve Emilimi
Polisakkaritlerin sindirimi ağızda başlar, midede durur ve incebağırsakta tekrar devam
eder (Tablo 4). Tükürük bezlerinden günde yaklaşık 1 litre tükürük salgılanır. Tükürük αamilazı glikozid bağlarını rastgele parçalayarak kısa zincirli polisakkarit ve oligosakkaritlerin
oluşmasını sağlar.
Besinler mideye geldiğinde asidik pH’ın etkisiyle karbonhidrat sindirimi durur.
Besinler duodenuma geçtiğinde pankreastan salınan ve bikarbonat (HCO3) ile pankreas αamilazı içeren pankreas özsuyunun etkisi ile sindirilmeye devam eder. Günde 1,5 litre
pankreas özsuyu duodenuma salgılanır. Tükürük α-amilazı, pankreas α-amilazı ve ince
bağırsak glikozidazı etkisiyle ince bağırsak lümeninde disakkaritler ile monosakkaritler
oluşur. Disakkaritler, ince bağırsak epitel hücresi zarında yerleşik enzimler tarafından
monosakkaritlere ayrılırlar. Maltaz, sakkaraz ve laktaz, ince bağırsak epitel hücrelerinin
fırçamsı kenarında yerleşmiş olarak bulunan enzimlerdir (Ünüsan, 2016).
Glikozun ince bağırsak lümeninden ince bağırsak epitel hücresi içine geçişi Nabağımlı transport sistemi ile gerçekleşir. Taşıyıcı proteinin iki bağlanma yeri vardır;
bunlardan birine Na + diğerine glikoz bağlanır. Pankreas sıvısı içeriğinde bağırsak lümenine
gelen Na +, taşıyıcı proteine bağlanır; daha sonra besinlerden gelen ve ince bağırsak
lümeninde bulunan glikoz da taşıyıcı proteine bağlanır. En son olarak Na + ve glikoz taşıyıcı
protein tarafından ince bağırsak epitel hücresi sitoplazmasına verilir. Bağırsak lümeni içindeki
glikoz ve galaktoz aktif transportla, fruktoz ve diğer monosakkaritler ise kolaylaştırılmış
difüzyonla ince bağırsak epitel hücresi içine alınırlar (Johnson, 2015)
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Tablo 4. Karbonhidratların sindirim ve emilimleri
Gastrointestinal Sistem Bölümleri
Ağız
Sindirim Türü
Enzimler
Sindirim Sonucu
Oluşan ürünler

Fiziksel + kimyasal
α-amilaz (pityalin)

-

Nişasta  Maltoz + Dekstrin

Mide
Sindirim Türü

Fiziksel

Enzimler
Sindirim Sonucu
Oluşan ürünler

İnaktif amilaz
Karbonhidratların kimyasal
sindirimi gerçekleşmez.

-

İnce Bağırsak
Sindirim Türü

Enzimler

Sindirim Sonucu
Oluşan ürünler

Fiziksel + kimyasal
Pankreatik
α-amilaz
(pityalin)
Maltaz
Laktaz
Sakkaraz
Dekstrinaz
Nişasta= Maltoz + Dekstrin
Maltoz = Glikoz + Glikoz
Laktoz = Glikoz + Galaktoz
Sakkaroz = Glikoz + Fruktoz
Dekstrinaz= Glikoz + glikoz
+…

Glikoz ve galaktoz aktif
transportla, fruktoz basit
difüzyonla ince bağırsak
lümeninden epitel hücrelerine
geçer.

Kalın Bağırsak
Sindirim gerçekleşmez

Sindirilmeyen karbonhidratlar
kalın bağırsakta fermentasyona
uğrar.

3.2. Karbonhidrat Metabolizması
Vücuttaki bütün hücreler glikozu kullanır. Diğer monosakkaritlerin kullanılabilmeleri
için karaciğerde gikoza çevrilmeleri gerekir. Sağlıklı bir yetişkinde 8- 12 saatlik açlıktan
sonra enzimatik yöntemlerle ölçülen serum glikoz düzeyi %60-100 mg (60-100 mg/dL) veya
2,5-5,3 mmol/L kadardır (Metin, 2015). Yüksek karbonhidratlı bir yemekten sonra kan
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glikozu yükselir ve yemekten sonraki 30 dakika ile 1 saat arasında 120- 140 mg/dL (8 mM)
düzeyine ulaşır. Yemek sonrası kan şekerinde görülen artışın hızı ve miktarı diyetin
örüntüsüne göre farklılık gösterir. Karbonhidrat emilimi tamamlandıktan iki saat sonra normal
seviyesine döner (Walker vd, 2000). Kompleks karbonhidratlar basit karbonhidratlara oranla
kan şekerini daha yavaş yükseltirler. Kan şekerinin düzenlenmesinde esas organ karaciğerdir.
Kan glikoz düzeyini düşüren etkenler ile kan glikoz düzeyini yükseltenler karbonhidrat
metabolizmasını oluştururlar. Kan şekerinin yüksek oluşuna “hiperglisemi”, düşük oluşuna
ise “hipoglisemi” adı verilmektedir (Metin, 2015).
Reaktif hipoglisemiler genellikle doğumdan sonraki ilk 6 ay içinde gözlenir ve 6
yaşından sonra düzelir. Doğumsal galaktoz-fruktoz intoleransında bazı enzim eksiklikleri
nedeniyle galaktoz ve fruktoz yıkılımlarının olamayışına bağlı hipoglisemi gelişir
(Rosensweig-Herman, 1998).
Çocukluk dönemi hipoglisemileri, insülin yüksekliği ve glikojen depolarının
yetersizliği nedeniyle neonatal dönem hipoglisemileri, erken bebeklik dönemi hipoglisemileri,
bebeklik dönemi hipoglisemileridir. Diyabetli anneden doğan bebeklerde glikoz desteği
ortadan kalktığı için hipoglisemi gelişebilir (Walker vd, 2000).
Gebelikde östrojen, büyüme hormonu ve kortizol salgılanmasının artmasıyla glikozun
emilimi de artar. Progesteron da insülini antagonize edebilmektedir. İnsülin hormonunun
hedef organları karaciğer, iskelet kası ve yağ dokusudur. Pankreas Langerhans adacıklarının β
hücrelerince üretilir (Alphan, 2005). Glikozun yağ ve kasa alınımını uyararak depolanmak
üzere glikojen ya da yağa çevrilmesini sağlar. Sağlıklı kişilerde yüksek karbonhidratlı
yemekten sonra kan glikoz ve insülin düzeyleri artar, glukagon düzeyi ise düşer. Glukagonın
görevi karaciğerde glikoz üretimini uyarmaktır. Epinefrin ise glikojen parçalanmasını
uyararak glikoz kullanımını azaltır, böylece kan glikoz konsantrasyonunu arttırır. Pankreastan
glukagon sekresyonunu uyarır ve insülin sekresyonunu inhibe eder. Büyüme hormonu
glikozun hücre içine girişini önler. Kortizol ise hiperglisemik etki oluşturur. Somatostatin ise
pankreastan glukagon ve insülin sekresyonunu inhibe ederek bu iki hormon arasındaki
karşılıklı ilişkiyi düzenler (Altınışık, 2010).
3.3. Glisemik İndeks
Glisemik indeks (GI); karbonhidratlı bir besini tükettikten belirli bir süre sonunda kan
şekerini yükseltebilirliğini ifade eder. Besinlerin glisemik indeksi kan şekerinin yavaş veya
hızlı yükselmesini etkilemektedir. Glisemik indeks 50 gram karbonhidrat içeren test
yiyeceğinin 2 saat içerisinde oluşturduğu kan glikozunun artış alanının, aynı miktarda
karbonhidrat içeren referans besinin oluşturduğu kan artış alanına kıyaslanmasıdır. Düşük GI
0 – 55, Orta GI 56 – 69 ve Yüksek GI>70’dır (Ünüsan, 2016). (Tablo 5).
Kan şekerini düzenlenmesi, kan lipidlerini düşürmesi, obezitenin önlenmesine
yardımcı olması, kalp hastalıkları riskini azaltmasından dolayı sağlıklı beslenmede düşük
GI’li besinlerin olması önerilir. Amilozun hidrolizi sonucu daha az sayıda glikoz
oluştuğundan besinde GI’i düşürmektedir. Örneğin baklagillerde amiloz oranı yüksektir,
dolayısıyla GI düşüktür. Buğdaydaki nişasta granüllerinin çevresi proteinle kaplıdır. Protein
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ağının ince bağırsak lümeninde nişasta emilimini azaltacağı ileri sürülmektedir. Sindirim ve
emilim daha yavaş olacağından yavaş yemek GI’i düşürebilir (Metin, 2015).
Emilim ve sindirim oranı arttıkça GI yükselir, 2 gram karbonhidratın emilimi oranı,
ekmek için %27, mercimek için %15, soya fasulyesi için %6’dır. Taneli besinler, tanesiz veya
sıvı besinlere göre daha düşük GI yanıt oluşturur. İyi pişmiş nişastalı besinlerin GI’i az
pişmişlerden daha yüksektir. Piştikten sonra bekleyen besinlerin GI’i düşer. Diyetin GI
değerini düşürmek için günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmenin yanında tam
taneli tahıl ürünleri, pirinç yerine bulgur, beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği, meyve
suyu yerine meyve ve kurubaklagiller haftada 2-3 kez tercih edilmelidir (Walker, VD, 2000).
Tablo 5. Besinlerin GI değerleri
Glisemik indeks
Düşük
Makarna
Bulgur
Şehriye

Orta
Buğday gevreği
Çavdar ekmeği
Pancar

Yulaflı bisküvi
Nohut
Mercimek
Barbunya
Havuç
Taze bezelye
Elma
Kayısı
Muz
Portakal
Üzüm
Süt
Yoğurt (az yağlı)
Portakal suyu
Früktoz
Bal
Çikolata

Kola
Meyveli gazlı içecek
Şeker

Yüksek
Mısır gevreği
Pirinç-beyaz
Baget (beyaz, yuvarlak
ekmek)
Tam buğday ekmeği
Kraker
Patates
Bal kabağı

3.4. Karbonhidrat Metabolizması Bozuklukları
Karbonhidratların sindiriminde etkili olan enzimler karbonhidratlara özeldirler.
Karbonhidrat metabolizması bozuklukları; emilim bozuklukları, dönüşüm bozuklukları,
depolanma bozuklukları, kullanım bozuklukları olmak üzere dört sınıfa ayrılır (Enander vd,
2012).
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Doğumsal glikoz-galaktoz malabsorpsiyonu, laktoz intoleransı ile doğumsal glikozgalaktoz malabsorpsiyonu karbonhidrat emilim bozuklukları içinde yer alır. Tablo 6’da
karbonhidrat emilim bozuklukları nedenleri, belirtileri ve beslenme tedavileri verilmektedir.
Ülkemizde laktoz intoleransı görülme sıklığı %70-80 arasındadır. Bu nedenle süt içemeyen ya
da süt tüketmekten hoşlanmayanlar için, laktoz içermeyen süt üretilmektedir. Laktoz
içermeyen süt, inert (aktif olmayan) bir zemine bağlanmış olan laktaz enziminin süte
katılması ile elde edilir. Bu durumda sindirimi daha kolay olan glikoz ve galaktoz meydana
gelir. Laktaz eksikliğinde, süt rahatsızlık verir ancak yoğurtta laktoz hidrolize edildiğinden
tolere edilir (Walker vd, 2000).
Tablo 6. Karbonhidrat emilim bozuklukları
Laktoz intoleransı
Nedeni
Primer

Laktazın konjenital olarak olmaması veya miktarının
yetersiz salgılanması

Sekonder

İnce bağırrsak emilim yüzeyinin bir nedenle azalması
ya da bağırsak mukozasının hasarlanması

Onkojenik

Azalan süt ve türevleri tüketimi nedeniyle laktaz
enziminin genetik olarak azalması

Belirtileri

Laktoz alımından 30 dk-2 saat sonra şişkinlik,
bağırsakta gaz oluşumu ve karın ağrısı, diyare

Beslenme tedavisi

Laktozsuz diyet

Uygun miktarlarda laktoz tüketimi tolere edilebilir.
Bireylerde intoleransın geliştiği doz tanımlanmalı
Doğumsal Glikoz-galaktoz malabsorpsiyonu
Nedeni

Absorbe edilemeyen
glikoz ve galaktozun bağırsak lümeninde birikimi

Doğuştan (primer)
Sekonder
Belirtileri

Enfeksiyonlar, inek sütüne hassasiyet, diyare, ağır
malnütrisyon gibi durumlar
Doğumdan sonra şiddetli ishal

Diyetten laktoz ve glikoz çıkarılır. Karbonhidrat
kaynağı fruktoz ve mannoz olmalıdır.
Doğumsal sakkaroz-izomaltaz yetersizliği
Beslenme tedavisi
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Nedeni

Disakkaridaz yetersizliği

Belirtileri

Sulu ishal, kilo kaybı, karın şişliği ve kramplar

Beslenme tedavisi

Sakkaroz ve izomaltoz birkaç ay süre ile diyetten
çıkarılır. Tedavinin esası %2’den az sakkaroz bulunan
besinlerin verilmesine dayanır. Şeker, meyve ve
sebzeler diyetten çıkarılır.

Kalıtsal fruktoz intoleransı, galaktozemi ve glikojen depo hastalıkları karbonhidrat
metabolizması hastalıkları içinde yer alır (Metin, 2015) (Tablo 7). Kalıtsal fruktoz intoleransı
görülen bebeklerde erken dönemlerdeki bulgular galaktozemideki bulgularla benzerlik
gösterir. Okul çağında okuma güçlüğü çeken ve nörolojik bozukluğu olan çocuklarda
galaktozemi düşünülmelidir. Bebeklerde erken dönemlerdeki bulgular galaktozemideki
bulgularla benzerlik gösterir (Johnson, 2015).
Tablo 7. Karbonhidrat metabolizma hastalıkları
Galaktozemi
Nedeni

Galaktokinaz eksikliği, heksoz-1-fosfat
eksikliği veya epimeraz eksikliği

üridil

transferaz

Belirtileri

Yeni doğan bebeklerde uzamış sarılık, siroz, karaciğer ve dalak
büyümesi, katarakt ve ileri yaşta mental gerilik
Okul çağında okuma güçlüğü ve nörolojik bozukluk

Beslenme tedavisi

Meyve ve sebzelerde bulunan galaktolipidler ve galaktonlar
hidrolize edilebilmektedir. Süt ve süt içeren besinler,
kurubaklagiller, kakao içeren besinler ve fındık gibi yağlı
tohumlar da oligosakkaritlerden zengin olduğu için diyetten
çıkarılmalıdır.
Glikojen depo hastalıkları
Nedeni

Çeşitli enzim eksiklikleri

Belirtileri

Bebek ve çocuklarda hipoglisemi, karında şişlik, morarma,
burun kanamaları ve gelişme geriliği
Yetişkinlerde hipoglisemi

Beslenme tedavisi

Glikoz kısıtlanmalı, bebek ve çocuklarda hipoglisemi sık
görüldüğünden az ve sık besleme önerilir. Yenidoğanın anne
sütü alamadığı durumlarda sakkarozsuz ve laktozsuz
formlarının verilmesi önerilir.
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Kalıtsal fruktoz intoleransı
Nedeni

Aldolaz eksikliği ve fruktokinaz eksikliği

Belirtileri

Früktoz alındıktan sonra kan şekerinde düşme, mide bulantısı,
kusma, titreme ve konvülsiyonlar

Beslenme tedavisi

Fruktoz diyetten çıkarılır. Bebeklerde ve 2-3 yaşına kadar olan
küçük çocuklarda diyete sıkı biçimde uyulması gereklidir.
İlerleyen yaşla birlikte, fruktoz toleransının biraz artması
mümkün olduğundan fruktoz alımı az da olsa bireysel olarak
uyarlanabilir.

Diabetes mellitus (DM) karbonhidrat kullanım bozukluğudur (Tablo 8). DM mutlak
veya göreceli insülin yetersizliğine bağlı olarak oluşan hiperglisemi ve glikozüri ile
karakterize karbonhidrat, lipid ve protein metabolizma bozukluklarını içeren bir sendromdur
(Metin, 2015). DM tanısı için idrarda ve kanda test yapılır. Kontrolsüz diyabetik gebelerde en
sık görülen doğumsal anomaliler nöral tüp defekti ile böbrek ve kalp hastalıklarıdır. Bu
dönemde oral antidiyabetik ilaçlar fetusun gelişimine olumsuz etki yapacağından
kullanılmamalıdır, insulin tedavisi tercih edilmelidir. Gestasyonel diyabeti olan anneden
doğan bebeklerdeki komplikasyonların çoğu gebelikte görülen hiperglisemiden kaynaklanır
ve gebelikteki en önemli komplikasyon hiperglisemidir. Annenin yüksek kan glikoz düzeyleri
bebekte hipoglisemiye neden olur. Doğumdan sonra diyabet ortadan kalksa da kadınların
diyabet riski açısından izlenmesi gereklidir (Enander vd, 2012).
Tablo 8. DM nedeni, belirtileri ve beslenme tedavisi
Tip 1 DM
Nedeni

İnsülin sentez yetmezliği

Belirtileri

Poliüri, polidipsi, polifaji, kilo kaybı ve yorgunluk olur.

Beslenme tedavisi

Birey obezse enerji kısıtlaması, değilse enerji kısıtlaması
yapılmadan dengeli, lifli bir bir beslenme planı hazırlanmalı.
Karbonhidrat miktarı enerjinin %50’sinin altında olmamalıdır.
Günlük enerjinin %10-20’sinin proteinlerden karşılanmalıdır.

Tip 2 DM
Nedeni

İnsülin salım yetmezliği, insülin yapısında bozukluk, insülin
reseptörlerinde azalma ve insülin yapısı bozukluğu.
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Hiperglisemi ve sık hipoglisemi komaları. Kan insülin düzeyi
düşük.
Belirtileri

Komalar görülmez; kan insülin düzeyi normal veya yüksek

Beslenme tedavisi

Kompleks karbonhidratlardan ve posadan zengin basit şeker
ve doymuş yağ içeriği sınırlı diyet

Pregestasyonel DM
Gestasyonel DM
Nedeni

Gebelikte glikoz intoleransının başlaması ya da saptanması

Belirtileri

Hiperglisemi

Beslenme tedavisi

Basit şeker içeren besinlerden uzak durulmalıdır. Kan şekerini
yavaş yükseltecek glisemik indeksi düşük besinleri tercih
edilmeli.
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Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği ile Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma
Derneği tarafından hazırlanmış Tip 1 Diyabetli Çocukların Erişkin Kliniklerine Geçiş Süreci
(http://temd.org.tr/admin/uploads/tbl_yayinlar/RehberV13S%CC%A7ubat2015.PDF)
Rehberini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
Vücudumuz çalışmak için ne tür bir enerji kullanır?
Hiperglisemi ve hipoglisemi belirtileri nelerdir?
Hiperglisemi ve hipoglisemi belirtileri gösteren bir kişiye neler yapılması gerekir?
‘Türkiye Beslenme Rehberi’nde’ (TÜBER) karbonhidrat metabolizma hastalıkları
hangi bölgelerde daha sık görülmektedir?

52

Bu Bölümde Ne Öğrendik
Karbonhidratlar günlük diyetin büyük bir kısmını oluştururlar. Besinler mideye
geldiğinde midenin asidik pH’ında karbonhidrat sindirimi durur. Kan şekerinin
düzenlenmesinde esas organ karaciğerdir. Kan glikoz düzeyini düşüren etkenler ile kan glikoz
düzeyini yükseltenler karbonhidrat metabolizmasını oluştururlar. Kan şekerinin yüksek
oluşuna “hiperglisemi”, düşük oluşuna ise “hipoglisemi” adı verilir. İnsülin hormonunun
hedef organları karaciğer, iskelet kası ve yağ dokusudur. Pankreas Langerhans adacıklarının β
hücreleri tarafından üretilir. Glikozun yağ ve kasa alınımını uyararak, depolanmak üzere
glikojen ya da yağa çevrilmesini sağlar. Kan şekerini düzenlenmesi, kan lipidlerini
düşürülmesi, obezitenin önlenmesine yardımcı olması, kalp hastalıkları riskini azaltmasından
dolayı sağlıklı beslenmede yer alan karbonhidratlı besinlerin GI değerlerinin düşük olması
önerilir. DM karbonhidrat kullanım bozukluğudur. Gestasyonel diyabeti olan anneden doğan
bebeklerdeki komplikasyonların çoğu gebelikte görülen hiperglisemiden kaynaklanır ve
gebelikteki en önemli komplikasyon hiperglisemidir.
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Bölüm Soruları
1) Günlük diyetin büyük kısmı hangi besin ögesinden karşılanmaktadır?
a) Yağlar
b) Proteinler
c) Karbonhidratlar
d) Vitaminler
e) Mineraller
2) Karbonhidratların sindirimi vücudun hangi bölgesinde başlar?
a) Ağızda
b) Midede
c) Karaciğerde
d) İnce bağırsaklarda
e) Hiçbiri
3) Sağlıklı bireyde açlık kan şekeri miktarı ne kadardır?
a) 2-40 mg/dL
b) 60-100 mg/dL
c) 150-180 mg/dL
d) 200-250 mg/Dl
e) Hiçbiri
4) Kan şekerinin düzenlenmesinde esas organ hangisidir?
a) Böbrekler
b) Kalp
c) Bağırsaklar
d) Karaciğer
e) Mide
5) Kan şekerinin yüksek oluşuna ne ad verilir?
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a) Hiperglisemi
b) Hiperlipidemi
c) Hiperkolesterol
d) Hiperkalsemi
e) Hipertroidi
6) Karbonhidratlı bir besin tükettikten bir süre sonra kan şekerini yükseltilebilirliği,
hangi terim ile ifade edilir?
a) Hiperglisemi
b) Glisemik indeks
c) Kortizol inhibizyonu
d) İnsülin sekresyonu
e) Hiçbiri
7) Süt ürünleri alımından kısa süre sonra şişkinlik, bağırsakta gaz oluşumu, karın
ağrısı, ishal gibi belirtilerin görülmesi, hangi hastalığı düşündürebilir?
a) Alerji
b) Psikolojik tepki
c) Laktoz intoleransı
d) Galaktozemi
e) Hiçbiri
8) Süt içemeyen ya da süt tüketmekten hoşlanmayanlar için aşağıdakilerden hangi
besin tüketilmesi önerilir?
a) Laktoz içermeyen süt
b) Laktozlu süt
c) Şeker eklenmiş süt
d) Yağı alınmış süt
e) Sulandırılmış süt
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9) Gebelikte annenin yüksek kan glikoz düzeyi, bebekte en çok hangi
komplikasyona neden olur?
a) Hiperglisemi
b) Hipoglisemi
c) Karaciğer büyümesi
d) Böbrek hasarı
e) Safra kesesi sorunları
10) Yeni doğan bebeklerde uzamış sarılık, karaciğer ve dalak büyümesi, katarakt, ileri
yaşta mental gerilik, okul çağında okuma güçlüğü çeken ve nörolojik bozukluğu belirtilerin
görülmesi, hangi hastalığı düşündürebilir?
a) Alerji
b) Psikolojik tepki
c) Laktoz intoleransı
d) Galaktozemi
e) Hepsi

Cevaplar
1-C 2-A

3-B

4-D

5-A

6-B

7-C

8-A

9-B

10-D
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4. PROTEİN KİMYASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Amino asitlerin kimyasal yapısı
1.2. Proteinlerin sınıflandırılması
1.3. Besinlerin hazırlanması sırasında proteinlerin uğradığı değişiklikler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Amino asitlerin kimyasal yapısı nasıldır?
Proteinler ne şekilde sınıflandırılır?
Besinlerin hazırlanması sırasında proteinlerin uğradığı değişiklikler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Amino asitlerin kimyasal
yapısı

Proteinlerin en küçük
birimini ve özelliklerini
kavrama

İlgili kaynakları okuyarak

Proteinlerin sınıflandırılması

Protein çeşitlerini ve
özelliklerini anlama

Tüketilen besinlerin
içeriklerinin araştırılması

Besinlerin hazırlanması
sırasında proteinlerin
uğradığı değişiklikler

Besin hazırlama tekniklerini
bilme, proteinlerin emilimi
ve sindirimi ile ilgili bilgileri
kavrama

Pişirme, haşlama ve her
türlü besin hazırlama
tekniğinde besinlerdeki
değişimi gözleme ve
inceleme
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Anahtar Kavramlar


Amino asitler



Proteinlerin sınıflandırılması



Besinlerin hazırlanması



Proteinlerin besin hazırlamada uğradığı değişiklikler
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Giriş
Protein kelimesi birinci derecede önemli, ilk önce gelen, üstün anlamındaki proteios
kelimesinden kaynaklanmıştır. Latince karşılığı yaşayan varlıklar için elzem azotlu öğedir.
Proteinler, karbonhidrat ve yağlardan farklı olarak karbon, hidrojen, oksijen, azot ile birlikte
yapısal özelliğine göre kükürt, fosfor, demir ve bakır içerirler (Ünüsan, 2016).
Azot içermesinden dolayı genelde azotlu maddeler olarak da ifade edilirler.
Besinlerde azot içeren bileşikler, genelde protein olarak tanımlanır. Proteinler %45-55
karbon, %6-8 hidrojen, %20-25 oksijen, %15-17 azot, %0-3 kükürt ve %0- 0,8 fosfor
içerebilirler. Protein miktarının analizi yapılırken en basit metot besinlerin %16 azot
içermesine dayanır. Et %15-25, yumurta %12, yumurta sarısı %16, ekmek %6-10, un %1015, süt %3-4 ve patates ve sebzeler: %1-4 protein içerir (Ross vd, 2004).
Bitkiler, proteinleri havadan ve topraktan aldıkları karbondioksit, su ve nitratlardan,
kükürtlü ve fosforlu anorganik bileşiklerden köklerinden ve fotosentez yoluyla yapraklarında
sentezlerler. Bitkilerin yaprak, sap, kök ve yumrularında tohumlara oranla daha az miktarda
protein bulunur. İnsanlar anorganik azot kaynaklarını kullanamazlar. Dolayısıyla bitkiler esas
olarak protein üreticileridir (Lanham-New vd, 2010). İnsan ve hayvan organizmaları
proteinleri bitkilerden ve/veya bitki ile beslenen diğer hayvanlardan aldıkları proteinlerin
sindirim ürünleri ile vücut proteinlerini genlerinin kontrolünde sentezlerler. Her canlı kendine
özgü proteinleri içerir, karbonhidrat ve lipidlerden en önemli farklılıkları da budur. Proteinler
aracılığıyla genetik bilgiler taşınır. Sudan sonra insan vücudunun toplam ağırlığının en büyük
kısmını proteinler oluşturmaktadır. İnsan vücudunda en az 5000 farklı protein sentezinin
yapıldığı tahmin edilmektedir (Ross vd, 2004).
4.1. Amino Asitlerin Kimyasal Yapısı
Proteinler yüksek molekül ağırlıklı organik maddelerdir. Çok karışık ve değişik
özelliklerde olmalarına rağmen, birçok amino asitin peptid (amid bağları) ile
bağlanmalarından oluşurlar. Dolayısıyla tüm proteinlerin yapı taşları amino asitlerdir. Bazı
proteinler ayrıca protein olmayan bileşikleri de içerirler. Böyle proteinler proteid olarak
adlandırılır. Sadece amino asitlerden oluşmuş olanlar protein olarak ifade edilmişlerdir
(Ünüsan, 2016).
Proteinlerin özelliklerini anlayabilmek için amino asitlerin özelliklerinin iyi bilinmesi
gereklidir. Doğada bulunan amino asitlerde amino grubu (-NH3) her zaman karboksil
grubunun (-COO-) bitişiğinde bulunan -karbon atomuna (-Cα) bağlandığından α-amino asit
ismini alırlar. R-yan zincirdir ve amino asitler -R’ye göre birbirinden farklılaşır. Proteinlerin
yapısında sadece bu amino asitler bulunur. Tabiatta az sayıda β-amino asitler bulunmuştur
(örneğin β- alanin) (Egas-Wirth, 2008).
Bugüne kadar proteinlerin yapısında yaklaşık 20 amino asit belirlenmiştir. Proteinlerin
işlevlerinin çok olması 20 amino asitin farklı sayıda ve düzende sıralanmasından
kaynaklanmaktadır. Bir peptid zincirinin zıt uçlarında serbest bir amino grubu ve yine serbest
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karboksil grubu bulunduğundan ikinci bir α- amino asitle peptid bağıyla bağlanarak dipeptidi
oluşturabilir. Bu prensibin ilerletilmesiyle tri-, tetra-, penta- ve devamında oligo-,
polipeptidler, makropeptidler veya peptonlar oluşur. 5-10 amino asitli peptidlere genel bir
terimle oligopeptidler, daha çok sayıda amino asit içerenlere ise polipeptid, 100’ün üzerinde
amino asitten oluşan peptidlere ise makropeptidler veya proteinler denilir (Aquilani vd, 2008).
Polipeptid zincirleri protein molekülünün bel kemiğini teşkil eder. Hem moleküle giren amino
asit sayısının, hem de moleküldeki diziliş şekillerinin değişmesi birbirinden çok farklı
peptidlerin ve proteinlerin oluşumunu sağlar. Hiçbir protein yapısında 20 amino asitin hepsini
içermez. Örneğin insulin 2 farklı zincir halinde 51 amino asitten oluşur. Buna karşın insuline
zıt etki gösteren ve yine pankreatik bir hormon olan glukagon 29 amino asitten oluşan bir
polipeptidtir (Ünüsan, 2016).
İnsan organizması α-amino asitlerden bir kısmını kendisi sentez edebilir. Fakat bazı αamino asitler vücutta sentezlenemez. Bunların günlük olarak besin ile mutlaka alınması
gereklidir (Schlierf vd, 2007). Dolayısıyla amino asitler biyolojik bakımdan elzem amino
asitler (eksojen, esansiyel, vücutta sentez edilemeyenler) ve elzem olmayan amino asitler
(endojen, esansiyel olmayan, vücutta sentez edilebilenler) olarak ayrılırlar. Alanin, aspartik
asit, serin, sistin, sistein, glutamik asit, glisin, trozin, prolin ve hidroksiprolin elzem olmayan
amino asitlerdir. Valin, lösin, izolösin, treonin, metionin, fenilalanin, triptofan ve lizin ise
elzem amino asitlerdir. Ayrıca çocuklar için histidin ve arginin de elzem olarak kabul edilir.
Protein molekülündeki elzem amino asit oranına uygun olarak proteinlerin biyolojik
değerliklerinden söz edilir (Egas-Wirth, 2008).
Elzem amino asitleri çok olan proteinler biyolojik değeri yüksek proteinlerdir, amino
asitlerin metabolizmadaki önemini göstermez. Elzem amino asitleri az olanlar, bitkisel
proteinler gibi biyolojik değeri düşüktür. Fakat bu bitkisel ağırlıklı bir beslenme ile protein
ihtiyacı karşılanamaz demek değildir. Değişik kombinasyonlar ile hazırlanmış bir öğünde
vejetaryenler elzem amino asitlerin çoğunluğunu alabilir. En uygun diyet hayvansal ve
bitkisel proteinleri birlikte alarak proteinlerin biyolojik değerlerini daha da arttırmaktır.
Örneğin patates ve yumurta karışımının biyolojik değeri yumurta proteininden daha yüksektir
(Lanham-New vd, 2010).
Karbonhidratlar D-konfigürasyonuna sahip oldukları halde, proteinler Lkonfigürasyonuna sahiptirler ve bazı istisnalarla birlikte vücut sadece L-izomeri kullanır. Damino asitler doğal olmayan (atipik) amino asitler olarak bilinir. D-amino asitler bakterilerin
hücre duvarlarında ve mikroorganizmaların metabolizma ürünlerinde (bazı peptit
antibiyotiklerde) bulunur. D-amino asitlerin sindirim sisteminde emilmesi çok zor olduğu gibi
bu amino asitler vücut proteinlerinde de kullanılamaz (Otten vd, 2006).
4.2.Proteinlerin Sınıflandırılması
Proteinler bitkisel ve hayvansal kaynaklıdır. Proteinler biyolojik işlevlerde çok fazla
çeşitlilik gösterirler (Tablo 1). Kimyasal yapıları bakımından ise basit ve bileşik proteinler
olarak ayrılır. Basit proteinler sadece esas yapı taşları olan amino asitlerinden oluşmaktadır:
Albuminler, globulinler, prolaminler (gliadinler), glutelinler, skleroproteinler, histonlar,
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protaminler. Bileşik proteinler de amino asitlerin yanında başka organik veya inorganik yapı
taşlarını içerirler: inorganik asitler, karbonhidratlar, renk maddeleri vb. (Ross vd, 2004).
Proteinler konfigürasyonlarına göre kollajen, saç, tüy, deri, boynuz, tırnakta bulunan
kreatin, bağ dokuda bulunan elastinde bulunan fibröz (çubuk şeklindeki) ve antikorlar,
enzimler, hemoglobin, hormonların dahil olduğu globüler proteinler olarak ikiye ayrılırlar.
4.3. Besinlerin hazırlanması sırasında proteinlerin uğradığı değişiklikler
Denatürasyon; sıcaklık, pH değerinin değişmesi, ışınlama, konsantre tuz çözeltisi gibi
faktörlerin etkisiyle peptid zincirlerinin çözülmesiyle meydana gelir ve çoğunlukla geri
dönüşümsüzdür. Örneğin yumurta akı proteini ısı ile denature olur. Ancak et olgunlaşması
olayında olduğu gibi denatürasyon olayı tersinir yani dönüşümlüdür (Alphan, 2005).
Kesimden sonra pH değerinin 7,0-7,2’den 5,4- 5,8’e düşer yani etin protein molekülü
denatüre olur. Canlılığın kaybolmasından sonra soğumayı takiben pH’nın yaklaşık 6,3
civarında bulunduğu sırada et olgunlaşması başlar. Kas proteini ve bağ doku enzimatik
olaylarla arzu edilen şekilde gevşer (Baysal vd, 2008).
Denatürasyonun sonucu proteinler enzimatik olarak en iyi şekilde parçalanabilirler.
Denatüre protein ürünü, pıhtılaşmış, topaklaşmış veya koagüle olmuş protein olarak
tanımlanır. Proteinlerin çökmesi her zaman bir denatürasyon değildir. Besin üretiminde
denatürasyon besinlerde arzu edilen durum değişikliğidir. Denatüre protein hem kolay
sindirilebilir hem de en iyi şekilde işlenir. Besinlerde hem ısıtma hem de dondurma sırasında
protein denatürasyonu gerçekleşir. Baklagillerdeki tripsin inhibitörleri ısıl işlem ile denatüre
olarak baklagil proteinlerinin sindirilebilirliği ve biyolojik değeri önemli düzeyde artar.
Dondurulduktan sonra balığın elastikiyetini yitirmesinin nedeni denatürasyondur. Süt kazein
miselleri ısıtmaya dayanıklıdır ancak dondurma sonucunda denatüre olur yani çökelirler.
Sütün kaynatılmasıyla pıhtılaşma oluşur. Sütün üstünde ve pişirme kabının tabanında koagüle
olmuş protein tabakası gözlenir. Süt proteininin asıl kısmi ısının etkisiyle denatüre olmayan
kazeinden meydana gelmektedir. 55–75°C aralığında çoğu protein denatüre olur (süt kazeini
hariç). Pastörizasyon ve sterilizasyon, mikroorganizmaların yapısında bulunan proteinlerin
denatüre olması ve dolayısıyla uygun konserve sıcaklıklarında yıkımlanmalarına
dayanmaktadır (Otten vd, 2006).
Maillard reaksiyonunda akrilamid, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, heterosiklik
aminler gibi toksijenik, mutajenik ve kanserojenik bileşikler oluşur. Besinlerdeki proteinler
alkali pH’da ısıl işleme maruz bırakıldıklarında L-amino asitler D-amino aside çevrilir.
Rasemizasyon denilen bu olay sonucu proteinlerin besleyici özellikleri kayba uğramaktadır.
Besinlere 200-250 °C de ısıl işleme uygulandığında proteinlerden mutajenik ve kanserojenik
maddeler oluşur (Egas-Wirth, 2008). Proses sırasında bazı etkilerle çeşitli enzimlerin inaktive
olması besin maddesinde renk, tat ve koku değişimlerine neden olabilir (Bakınız 3. Bölüm).
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Uygulamalar
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Obezite, Diyabet ve Metabolik
Hastalıklar Daire Başkanlığı tarafından Türkiye Beslenme Rehberi 2015 (TÜBER)
(https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/10915,tuber-turkiye-beslenme-rehberipdf.pdf)
hazırlanmış ve bastırılmıştır. Bu rehber toplumumuza yeterli ve dengeli beslenme konusunda
bilgi vermek ve beslenme ile ilgili tüm koşulları açıklamak amacıyla oluşturulmuş bir dizi
öneriyi içermektedir. Her ülkenin beslenme rehberi vardır ve farklılıklar gösterir, okunması
tavsiye edilmektedir.
Ülkemizde üretilen ürünlerin, besin öğeleri bileşimlerinin ve enerji değerlerinin yer
aldığı Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı’nı (http://www.turkomp.gov.tr/main)
incelemeniz önerilmektedir.
Aşağıdaki belgesellerin izlenmesi önerilmektedir:
-Günlük hayatta tüketilen gıdaların genetik yapısına ilişkin ROTTEN (Gıda Suçları)
belgeseli
-Ketojenik beslenme ve faydalarına ilişkin THE MAGIC PILL (Mucize İlaç) belgeseli
-Beslenme ve hastalıklar arasındaki ilişki inceleyen FORKS OVER KNIVES (Çatal
Bıçaktan Üstündür) belgeseli
-Beslenme ve sağlık arasındaki ilişkiyi inceleyen WHAT THE HEALTH (Sağlık
Komplosu) belgeseli
-Dünyadaki beslenme kaynakları ve çevreye verilen zararlara ilişkin olarak
COWSPIRACY: SUSTAINABILITY SECRET (Sürdülebilirliğin Sırrı) belgeseli
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Uygulama Soruları
Hangi gıdalarda protein bulunduğunu sıralayınız.
Bir öğünde tükettiğiniz besinler içerisindeki protein oranlarının ne kadar olduğuna
ilişkin araştırma yapınız, oranları en yüksekten düşüğe doğru sıralayınız.
Etleri, sebzeleri ve sütü pişirme esnasında oluşan besin kayıpları ne kadardır?
Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Besinlerde azot içeren bileşikler, genelde protein olarak tanımlanır. Bitkilerin yaprak,
sap, kök ve yumrularında tohumlara oranla daha az miktarda protein bulunur. İnsanlar
anorganik azot kaynaklarını kullanamazlar. Her canlı kendine özgü proteinleri içerir,
karbonhidrat ve lipidlerden en önemli farklılıkları da budur. Proteinler çeşitli sayıda ve
değişik amino asitlerin birleşmesiyle oluşan, molekül ağırlıkları büyük, uzun zincirli
bileşiklerdir. Proteinler aracılığıyla genetik bilgiler taşınır. Sudan sonra insan vücudunun
toplam ağırlığının en büyük kısmını proteinler oluşturmaktadır. Proteinlerin özelliklerini
anlayabilmek için amino asitlerin özelliklerinin iyi bilinmesi gereklidir. Amino asitler
biyolojik bakımdan elzem amino asitler (eksojen, esansiyel, vücutta sentez edilemeyenler) ve
elzem olmayan amino asitler (endojen, esansiyel olmayan, vücutta sentez edilebilenler) olarak
ayrılırlar. Basit proteinler sadece esas yapı taşları olan amino asitlerinden oluşmaktadır.
Proteinler konfigürasyonlarına göre kollajen, saç, tüy, deri, boynuz, tırnakta bulunan kreatin,
bağ dokuda bulunan elastinde bulunan fibröz (çubuk şeklindeki) ve antikorlar, enzimler,
hemoglobin, hormonların dahil olduğu globüler proteinler olarak ikiye ayrılırlar. Besinlerde
hem ısıtma hem de dondurma sırasında protein denatürasyonu gerçekleşir.
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Bölüm Soruları
1) İnsan vücudunun toplam ağırlığının en büyük kısmını aşağıdakilerden hangisi
oluşturur?
a) Proteinler
b) Karbonhidratlar
c) Yağlar
d) Vitaminler
e) Mineraller
2) Proteinlerin yapısında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) karbon
b) hidrojen
c) azot
d) magnezyum
e) Hiçbiri
3) Aşağıdakilerden hangisi proteinler ile ilgili doğrudur?
a) Her canlıda yapısal olarak aynı protein içeriği bulunur
b) Bitkilerde protein bulunmaz
c) Bitkiler protein üreticileridir
d) Proteinler, genetik bilgi taşınmasında rol almaz
e) Hiçbiri
4) Proteinlerin yapı taşı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Azot
b) Aminoasit
c) Karbonat
d) Kükürt
e) Sodyum
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5) Protein molekülünün bel kemiğini teşkil eden madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Polipeptid zincirleri
b) Metionin
c) Tirozin
d) Lizin
e) Sistein
6) Aşağıdakilerden hangisi taşıyıcı proteinler arasında değildir?
a) hemoglobin
b) myoglobin
c) ovalbumin
d) transferrin
e) Hiçbiri
7) Aşağıdakilerden hangisi besinlerin hazırlanması sırasında proteinlerin yapısal
olarak değişmesine etki etmez?
a) Konsantre tuz çözeltisi
b) Sıcaklık
c) pH değerinin düşmesi
d) Su miktarı
e)

pH değerinin artması

8) Proteinlerin besleyici özelliklerinin kayba uğraması aşağıdakilerden hangisidir?
a) Denatürasyon
b) Rasemizasyon
c) Kontaminasyon
d) Sterilizasyon
e) Pastörizasyon
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9) Aşağıdakilerden hangisi çocuklar için elzem aminoasitlerden biridir?
a) Histidin
b) Aspartik asit
c) Metionin
d) Fenilalanin
e) Lizin
10) Aşağıdakilerden hangisinde protein oranı en fazladır?
a) Yumurta
b) Ekmek
c) Kırmızı et
d) Patates
e) Bulgur

Cevaplar
1-A 2-D

3-C

4-B

5-A

6-C

7-D

8-B

9-A

10-C
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5. PROTEİN METABOLİZMASI VE HASTALIKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Proteinlerin sindirim ve emilimleri
5.2. Metabolizma hastalıklarında beslenme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Proteinlerin sindirimi nasıl gerçekleşir?
Proteinlerin emilimleri nerede gerçekleşir?
Protein metabolizması hastalıkları nelerdir?
Amino asit ve protein metabolizması hastalıklarında beslenme tedavisi nasıldır?
Protein emilim bozukluğu hastalıkları hangileridir? Özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Proteinlerin sindirimi

Proteinlerin sindiriminin
diğer besin ögelerinden
farklı olduğunu kavrama

Gözlem ve okuyarak

Proteinlerin emilimi

Protein emilimi
mekanizmasını anlama

Gözlem ve okuyarak

Amino asit ve protein
metabolizması hastalıkları

Protein metabolizma
hastalıklarını ayırt edebilme,
besin tedavilerini kavrama

Gözlem ve okuyarak

Protein emilim bozukluğu
hastalıkları

Protein emilim bozukluğu
hastalıklarını ayırt edebilme,
besin tedavilerini kavrama

Gözlem ve okuyarak
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Anahtar Kavramlar


Proteinlerin sindirimi



Proteinlerin emilimi



Protein metabolizması hastalıkları



Amino asit ve protein metabolizması hastalıkları



Protein emilim bozukluğu hastalıkları
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Giriş
Proteinler doğal besinlerimizin değişmez parçalarından biridir. Sindirim sırasında
proteinler, yapı taşları olan aminoasitlere bölünür ve vücut tarafından emilir veya diğer
enzimler vasıtasıyla işlenir. Kırmızı ve beyaz etler kaliteli protein kaynağıdır.
70 kg ağırlığında bir erişkin insan için günde yaklaşık 75 g kadar protein
gerekmektedir. Hayvansal gıdalar ve baklagiller gibi bitkisel gıdalarla alınan proteinler,
midede ısı ve HCl etkisiyle denatüre olurlar (Ross vd, 2004). Sindirim kanalında besinsel
proteinlerin hidrolitik enzimlerin etkisiyle tamamen parçalanması sonucu amino asitler oluşur.
5.1. Proteinlerin Sindirim ve Emilimleri
Yumurtadaki proteinin insan vücudunun protein örüntüsünün neredeyse aynısı olması
nedeniyle yumurta proteini örnek protein kabul edilir. Diğer besinlerdeki proteinlerin
değerlendirilmesi yumurtaya göre yapılır. Bir yumurta tüketerek aldığımız 6-7 gram protein
sindirim, emilim ve metabolizma süreçlerinde kayba uğramadan doku proteinine dönüşür. 1
adet yumurta protein değeri açısından yaklaşık 35-40 gram ete eş değerdir. DSÖ’nün
önerisiyle sağlıklı bireylerde günlük protein ihtiyacı kilogram başına 0,8–1,1 gram olarak
hesaplanır. Ancak yaş, vücudun kas oranı, fizyolojik durum, fiziksel aktivite gibi faktörlere
göre protein ihtiyacı farklılıklar gösterir. Fazla karbonhidrat ve yağlar vücutta depolandığı
halde proteinlerin ihtiyaç fazlası depolanmaz ve yağa çevrilerek depolanır. Proteinlerin
parçalanmasıyla oluşan üre ve ürik asit atımı böbrekler ve idrar yolu iledir. Bu durum sıvı
kaybına neden olur (Egas vd, 2008). Ayrıca fazla protein alımı, böbreklerin üzerine aşırı yük
binmesine neden olur (Schlierf vd, 2007; Şengül-Kanat, 1991).
Hayvansal ve bitkisel besinlerle alınan proteinler, midede ısı ve HCl etkisiyle denatüre
olurlar. Sindirim kanalında proteinler, hidrolitik enzimlerin etkisiyle tamamen parçalanarak
amino asitler oluşur (Ünüsan, 2016). Tablo 9’da proteinlerin sindirim ve emilimleri
verilmektedir. Amino asitlerin çoğunluğu ince bağırsağın orta kısmındaki villuslerce
emilirler ve portal yolla kana geçerek karaciğere taşınırlar.

Tablo 9. Proteinlerin sindirim ve emilimleri
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Ağız
Çiğneme besinleri tükürük ile karıştırır.
Mide
Enzimler
Substrat
Eylem ve sonuç
ürünü
Emilen son ürün
Duedonum

Pepsin (Hidrolklorik asit varlığında pepsinojeden aktive olur)
Protein
Küçük polipeptitler
-






Tripsin (Tripsinojenin aktif formu)
Kimotripsin (Kimotripsinojenin aktif formu)
Karboksipeptidaz (Prokarboksipeptidazın aktif formu)
Elastaz






Proteinler ve polipeptidler
Protein ve peptidler
Polipeptidler
Fibröz protein (elastin)





Polipeptidleri oluşturmak için interior peptid bağlarının
hidrolizi
Polipeptidleri oluşturmak için interior peptid bağlarının
hidrolizi
Aminoasitleri oluşturmak için terminal peptid bağlarının
(karboksil bitiş) hidrolizi
Peptid ve aminoasitleri oluşturmak için hidroliz




Aminoasitler
Az miktarda peptid

Enzimler




Enterokinaz
Aminopeptidaz ve dipeptidaz

Substrat




Tripsinojen
Polipeptidler

Eylem ve sonuç



Tripsini aktive eder

Enzimler

Substrat


Eylem ve sonuç
ürünü

Emilen son ürün



İnce bağırsak
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ürünü



Proteinlerin aminoterminuslarından (N-terminus) veya peptid
substratlarından amino asitlerin ayrılması

Emilen son ürün




Dipeptidler ve tripeptidler
Amino asitler

5.2.Metabolizma hastalıklarında beslenme
Genlerdeki sorunlar nedeniyle nadiren de olsa bazı enzimler doğuştan hatalı olabilir.
Bunun sonucunda enzim eksikliği/yokluğunda önlem alınmazsa, ilgili aminoasitin kandaki
miktarı artar ve bu durum fiziksel ve zihinsel hasarlara neden olur (Ersin-Beyhan, 2001).
Hastalıkların çoğu otozomal resesif geçişlidir ve taşıyıcı anne ve babada hastalık oluşma riski
ise %25’dir. Akraba evliliğinin hasta çocuk doğma riskini arttırdığı bilinmektedir (Altınışık,
2010).
Metabolize olmayan besin öğelerinin diyetten çıkarılması veya miktarının kısıtlanması
ile hastalık tedavi edilebilir. Metabolik hastalığı olan bebekler doğduklarında normaldir ancak
ilerleyen günlerde vücut sıvı ve dokularında yüksek düzeylerde biriken metabolitlerin toksik
etkileri veya sentezi azalan ürünün eksikliği nedeniyle hastalık belirtileri ortaya çıkar
(Schlierf, 2007). Hangi enzim veya aminoasit söz konusu ise buna bağlı olarak protein
metabolizma hasarları da farklılık gösterir. Bazı metabolizma hasarlarında özel ilaçlar
kullanılır (Lanham-New vd, 2010). Tablo 10’da protein emilim bozuklukları nedenleri,
belirtileri ve beslenme tedavileri verilmektedir.
Tablo 10. Protein emilim bozukluğu hastalıkları
Gluten Enteropatisi (Çölyak)
Geçici Gluten İntoleransı
(Belirtiler kaybolana kadar çölyak gibi düşünülür)

Nedeni






Belirtileri




Buğday, yulaf, arpa, çavdar gibi tahılların içinde bulunan
gluten proteininde emilim bozukluğu
Spesifik peptidaz enzim yetersizliği
Bağırsak villuslarında kısalma
Emilim yüzeyinde azalma
Enzim konsantrasyonlarında azalma sonucu diğer besin
ögelerinin emiliminde bozulma, sekonder laktoz intoleransı
gelişimi
Karın şişliği
Mide bulantısı
Kusma
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Beslenme
Tedavisi





Konstipasyon
Istemsiz ağırlık kaybı
Büyüme geriliği
Sık, miktarı fazla ve kötü kokan dışkı
Çomak parmak
Sekonder anemi
Kemik ağrıları (kalsiyum yetersizliği), steatore
Yaşam boyu devam eden glutensiz diyet uygulanır
İshal nedeniyle yağ sınırlaması olan çocuklarda diyete MCT
(orta zincirli yağ asitleri) eklenir
Sekonder laktoz intoleransı gelişmiş bireylerde belirtiler
azalana kadar laktozsuz diyet verilir
Nişasta kurabiyeleri enerji alımını arttırmak için diyete
eklenebilir.
Demir, folik asit ve B12 vitamini suplementasyonu önerilebilir
Mısır, pirinç ve patatesten elde edilen unlarla birlikte glutensiz
unlar kullanılabilir. Karabuğday, kinoa, amarant, akdarı ve
sorgum glutensiz tahıl çeşitlerindendir. Çölyak için üretilmiş
özel ürünler diyete eklenir.

Protein Kaybeden Enteropati

Nedeni

Belirtileri

Beslenme
Tedavisi








Alerjik gastroenteritler
Çölyak hastalığı
Kistik fibrozis
Inek sütü proteini alerjisi
A-β-lipoproteinemi
Bazı paraziter hastalıklar








Dışkı ile yüksek miktarda protein kaybı
Bağırsakta ülserasyonlar
Aşırı hücre harabiyeti
Malnutrisyon
Ödem
Vitamin eksiklikleri



Yüksek enerji ve biyolojik değeri yüksek protein içerikli diyet
Orta zincirli yağ asitleri içeriği yüksek olan ürünler



İnek Sütü Proteinine Duyarlı Enteropati

Nedeni

Doğumdan hemen sonra inek sütü verilen bebeklerde özellikle
β-laktoglobuline karşı gelişen intolerans
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Belirtileri

Beslenme
Tedavisi

Belirtiler, doğumdan 6 hafta- 12 ay arası görülür ve 2 yaşına doğru
kaybolur:
 Sık kusmalar
 İshal
 Karın ağrısı
 Gastrointestinal sistem kanamaları
 Dışkıyla protein atımı




İnek sütü ve süt bazlı mamalar diyetten çıkarılır.
Soya bazlı ve whey proteini ağırlıklı orta zincirli yağ asitleri
içeren mamalar kullanılabilir.
Anne sütü alan bebeklerde temel besin anne sütüdür.

Hasar zamanında saptanır ve katı bir diyet uygulanırsa, metabolizma hasarıyla
dünyaya gelen bir çocuk da tamamen sağlıklı bir şekilde büyüyebilir. Temel olarak diyet
tedavisinde merkezi sinir sisteminin korunması, fiziksel gelişimin sağlanması, biyokimyasal
parametrelerin düzeltilmesi, yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması, hastanın diyeti
uygulamayı kabul etmesi ve ailelerin hastalık ve beslenme tedavisi açısından bilgilendirilmesi
gereklidir (Saudubray-Charpentier, 2001; Sperner-Unterweger, 2015). Tablo 11’de amino asit
ve protein metabolizması hastalıkları verilmektedir.
Tablo 11. Amino asit ve protein metabolizması hastalıkları
Fenilketonüri (PKU)
Nedeni

Belirtileri

Karaciğerden salgılanan fenilalanin hidroksilaz enziminin yetersizliği
ya da azlığı.








Beslenme
Tedavisi






İdrarda ve terde küf kokusuzekâ geriliği
Büyüme ve gelişme geriliği
Yürüme ve oturmada sorun
Mikrosefali
Saç, deri ve gözlerde açık renk, cilt sorunları ve deri
döküntüleri, hiperaktivite
Havale ve kusma.
Kan fenilalanin düzeyini 2-6 mg/dL arasında tutacak,
hiperfenilalaninemiye neden olmayacak, büyüme ve gelişme
için yeterli fenilalanin, protein ve enerji sağlanmalıdır.
Et, yumurta, süt ve süt ürünlerinin tüketimi genellikle
yasaklanır, yağlı tohumlar, tahıllar ve kurubaklagillerin
tüketimi ise sınırlıdır.
Protein ve fenilalanin içeriği düşük olan özel ürünler kullanılır.
Aspartam içeren bütün yiyecek ve içecekler diyetten çıkarılır.
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Akçaağaç Şurubu İdrar Hastalığı (MSUD)

Nedeni




Valin, izolösin ve lösin metabolizması bozukluğu
Dallı zincirli ketoasit dehidrogenaz enzim kompleksi
aktivitesinde bozukluk

Belirtileri




İdrarda akçaağaç şurubu
Zekâ geriliği
Büyüme ve gelişme geriliği






Beslenme
Tedavisi





Akut kriz ataklarında periton diyalizi ya da hemodiyaliz ile
dallı zincirli aminoasitler ve metabolitleri vücuttan
uzaklaştırılır.
Plazma seviyeleri normale dönene kadar dallı zincirli amino
asit içermeyen ürünler kullanılmalıdır.
Uzun süreli beslenme tedavisinde özellikle kan lösin düzeyini
200-700 mol/L arasında tutacak şekilde az miktarda doğal
proteine ek MSUD için geliştirilmiş özel ürünlerin kullanılması
önerilir.
Doğal protein kaynakları tahıl ürünleri, sebze ve meyvelerdir,
hayvansal gıdaların tüketimi önerilmez.

Tirozinemi
Nedeni

Belirtileri



Fumarilasetoasetik hidroksilaz enzimi eksikliği








Ağır karaciğer, böbrek ve merkezi sinir sistemi bozuklukları
Zekâ geriliği
Rikets
Büyüme ve gelişme geriliği
Sarılık
Kusma
Ishal




Beslenme
Tedavisi






Kan tirozin düzeyi 10 mg/dL altında tutulacak şekilde diyette
fenilalanin ve tirozin kısıtlanmalıdır.
Hastalığın ilk evrelerinde metionin ksıtlanması gerekebilir.
Özel tirozin ve fenilalanin içermeyen ürünler kullanılır.
Katabolizma, stres ve hastalık durumlarında enerji arttırılır.
Rikets tedavisi için folik asit, D vitamini preparatı, bikarbonat
ve potasyum desteği yapılabilir.

Hawkinsüri
Nedeni



4-hidroksifenilpiruvat dioksijenaz enzim kompleksindeki
enzimlerde eksiklik
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Belirtileri






Beslenme
Tedavisi





Belirtiler sadece süt çocukluğunda görülür:
İdrarda yüzme havuzu kokusu
Ciddi metabolik asidoz, ketozis
Nadiren mental gerilik
Proteinden, tirozinden ve fenilalaninden kısıtlı diyet
Yüksek C vitamini suplementasyonu
Bir yaşından sonra diyet tedavisi gerekmez.

Homosistinüri
Nedeni

Belirtileri

Beslenme
Tedavisi



Sülfür içeren aminoasitlerden olan metionin metabolizması
bozukluğu












Büyüme geriliği
Mental gerilik
Konvülsiyon
Ten, saç ve tırnakta açık renk
Osteoporoz
Katarakt
Körlük
Trombosit anomalisi
Pıhtılaşma bozuklukları
Beyin kanaması



Yenidoğan dönemde metionin içermeyen ürünlerle birlikte
kısıtlı metionin içerikli diyet verilir.
Katabolizmayı engellemek için yüksek enerji içeriği özel enerji
modüllerinden, yağlardan ve karbonhidratlardan elde edilir.



Organik Asidemiler: Metilmalonik Asidemi, Propiyonik Asidemi, Glutarik Asidüri
tip I, tip II
Nedeni



Çeşitli enzim yetersizlikleri

Belirtileri








İştahsızlık
Kusma
Besin reddi
Malnutrisyon
Uykuya eğilim
Hipoglisemiye eğilim



Atak sırasında hipoglisemi görülebilir, yüksek glikoz
konsantrasyonu ile birlikte insülin verilebilir.
Hastalığa sebep olan aminoasidi içermeyen hastalığa özgü
ürünlerle birlikte yaşa göre alması gereken doğal protein diyete
eklenir.

Beslenme
Tedavisi
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Üre Siklus Enzim Defektleri
Nedeni

Belirtileri

Beslenme
Tedavisi




Ornitin transkarbamilaz eksikliği
Üre siklusunda görevli enzimlerin eksikliği











Emmede azalma
İştahsızlık
Büyüme geriliği
Dehidratasyon
Irritabilite
Solunum düzensizliği
Kusma
Beyin ödemi
Koma



Akut atak döneminde periton diyalizi ve hemodiyaliz
uygulamasıyla birlikte proteinsiz diyet verilir.
Elzem aminoasit karışımı verilebilir.
Kaslarda protein katabolizmasını engellemek için enerji alımı
yağ ve karbonhidrat yoluyla artırılır.
İlgili enzimlerin eksikliğinde arginin elzem aminoasit haline
gelir ve intravenöz olarak verilir. Arginaz eksikliği varsa
arginin ve sitrülin verilmemelidir.
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Uygulamalar
T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve
Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanlığı tarafından bastırılmış olan Metabolik Hastalıklarda
Beslenme (https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/t56.pdf) kitabını inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
Protein emilim bozukluğu hastalıkları hangileridir? Beslenmede temel ilkeler nelerdir?
Amino asit ve protein metabolizması hastalıkları hangileridir? Beslenmede temel
ilkeler nelerdir?
Protein sindirimi ne şekilde gerçekleşir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Yumurtadaki proteinin insan vücudunun protein örüntüsünün neredeyse aynısı olması
nedeniyle yumurta proteini örnek protein kabul edilir. Ancak yaş, vücudun kas oranı,
fizyolojik durum, fiziksel aktivite gibi faktörlere göre protein ihtiyacı farklılıklar gösterir.
Genlerdeki sorunlar nedeniyle nadiren de olsa doğuştan bazı enzimler hatalı olabilir. Bunun
sonucunda enzim eksikliği/yokluğunda önlem alınmazsa, ilgili aminoasit kandaki doğal
yoğunluğunun birkaç katına kadar birikebilir. Metabolize olmayan besin öğelerinin diyetten
çıkarılması veya miktarının kısıtlanması ile tedavi edilebilir. Temel olarak diyet tedavisinde
merkezi sinir sisteminin korunması, fiziksel gelişimin sağlanması, biyokimyasal
parametrelerin düzeltilmesi, yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması, hastanın diyeti
uygulamayı kabul etmesi ve ailelerin hastalık ve beslenme tedavisi açısından bilgilendirilmesi
gereklidir.
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Bölüm Soruları
1) Fazla protein alımı, hangi organın üzerine aşırı yük binmesine neden olur?
a) Karaciğer
b) Böbrekler
c) Kalp
d) Pankreas
e) Hiçbiri
2) Örnek protein olarak kabul edilebilecek besin aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yumurta
b) Kurubaklagiller
c) Kırmızı et
d) Tavuk eti
e) Balık eti
3) Yaş, vücudun kas oranı, fizyolojik durum, fiziksel aktivite gibi faktörler dikkate
alınarak, DSÖ’nün önerdiği günlük protein ihtiyacı kilogram başına ne kadar hesaplanır?
a) 0,2-0,4 gram
b) 0,5-0,8 gram
c) 0,8–1 gram
d) 08,1,5gram
e) Hiçbiri
4) Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin depolanmasıyla ilgili doğrudur?
a) Proteinlerin tamamı protein olarak depolanır
b) Proteinlerin fazlası vücuttan atılır
c) Proteinler, karbonhidrata çevrilerek depolanır
d) Proteinler yağa çevrilerek depolanır
e) Hepsi
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5) Sindirim kanalında besinsel proteinler, aşağıdakilerden hangisinin etkisiyle
parçalanır ve amino asitler oluşur?
a) hidrolitik enzimler
b) Lipolitik ajanlar
c) Lipaz
d) Karbonat
e) Hiçbiri
6) Aminoasitlerin ince bağırsakta kana karıştığı bölümlere ne ad verilir?
a) Ganglion
b) İnfindibulum
c) Villus
d) Mukoza
e) Hiçbiri
7) Buğday, yulaf, arpa, çavdar gibi tahılların içinde bulunan gluten proteininde
emilim bozukluğu olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tirozinemi
b) Enteropati
c) Fenilketonüri
d) Çölyak
e) Hiçbiri
8) Karaciğerden salgılanan fenilalanin hidroksilaz enziminin yetersizliği sonucu olan
hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tirozinemi
b) Enteropati
c)

Fenilketonüri

d) Çölyak
e) Hiçbiri
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9) Protein Kaybeden Enteropati
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

durumunda

beslenme

tedavisiyle

ilgili

a) Yüksek protein içerikli diyet
b) Yaşam boyu devam eden glutensiz diyet
c) İnek sütü verilmez
d) hayvansal gıdaların tüketimi önerilmez
e) Hiçbiri
10) Metabolizma hastalıklarında beslenmeyle ilgili hangi ilke yanlıştır?
a) Diyet tedavisinde merkezi sinir sistemi korunur
b) Fiziksel gelişim sağlanır
c) Biyokimyasal parametreler düşürülür
d) Beslenme tedavisi açısından bilgilendirilir
e) Hiçbiri

Cevaplar
1-B 2-A

3-C

4-D

5-A

6-C

7-D

8-C

9-A

10-C
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6. YAĞ KİMYASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Yağ asitleri
6.2. Yağlarda Hidrolitik ve Oksidatif Bozulmalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Yağ asitleri nelerdir?
Doymuş yağ asitlerinin özellikleri nelerdir?
Doymamış yağ asitlerinin özellikleri nelerdir?
Yağlarda hidrolitik ve oksidatif bozulmalar ne şekilde gerçekleşir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yağ asitleri

Yağ asitlerinin özelliklerini
kavrama

İlgili kaynakları okuyarak

Doymuş ve doymamış yağ
asitleri

Doymuş ve doymamış yağ
asitlerinin özelliklerini
bilme, farklılıklarını ayırt
edebilme

Yağlarda hidrolitik ve
oksidatif bozulmalar

Hidrolitik ve oksidatif
bozulmaları kavrama

İlgili kaynakları okuyarak,
doymuş ve doymamış yağ
bulunan besinleri
örneklendirerek
İlgili kaynakları okuyarak
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Anahtar Kavramlar


Yağ asitleri



Doymuş yağ asitleri



Doymamış yağ asitleri



Yağlarda hidrolitik ve oksidatif bozulmalar
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Giriş
Yağların içerdikleri yağ asitlerinin oranları ve kompozisyonu hem fiziksel ve kimyasal
özellikleri belirler hem de sağlığımız açısından önemlidir. Erkeklerde vücut yağ oranı %15,
kadınlarda %25’dir (Onurlubaş-Kızılaslan, 2007). Birey harcadığından çok besin tükettiğinde
vücudun yağ oranı artar, harcadığından az yediğinde azalır. Enerji kaynağı olmadığında ise,
vücuttaki yağ deposu kullanılır. Tablo 1‘de yağların fonksiyonları ve kaynakalrı
verilmektedir. Proteinlerle birleşerek lipoproteinleri oluşturmaları ve ayrıca sağlık üzerindeki
etkileri nedeniyle günlük yağ tüketiminin toplam enerji ihtiyacının %30’unu aşmaması
gerektiği vurgulanmaktadır (Ünüsan, 2016).
6.1. Yağ asitleri
Yağ asitleri (R-COOH) serbest halde veya gliserol (C3H3(OH)3) ile esterleşmiş halde
bulunurlar. Yağ asitleri karbon sayılarına göre; 2-4 karbonlu yağ asitleri (kısa zincirli), 6-10
karbonlu yağ asitleri (orta zincirli), 12-26 karbonlu yağ asitleri (uzun zincirli), 26’dan fazla
karbonlu yağ asitleri (çok uzun zincirli) olarak adlandırılır (Aksoy, 2011).
Hayvansal ve bitkisel tüm yağlarda bulunan gliserol, üç değerli bir alkol olup renksiz,
kokusuz, tatlı, kıvamlı ve sıvı yapıdadır. Yağlarda yağ asitleri ile esterleşmiş olarak gliserid
yapıda yer alır. Bir yağın ortalama olarak yaklaşık %5’i gliserol kaynaklıdır. Besinlerle fazla
miktarda alınan gliserol hücrede ara reaksiyonlarla şekere ve sonra da glikojene
dönüşmektedir.
Yağların fiziksel, kimyasal ve fizyolojik özellikleri yapısındaki yağ asitlerinin cins ve
miktarına bağlıdır. Yağ asitlerinin fiziksel, kimyasal özellikleri ve beslenme açısından önemi,
karbon atomu sayısı, doymuşluk derecesi, karbon atomları arasındaki çift bağ varlığı ve sayısı
ile karbon atomlarına bağlı hidrojenlerin pozisyonu ile belirlenmektedir. Doğal yağların çoğu,
bir çeşit trigliserid molekülü içermez. Doğal yağlar genelde trigliserid karışımıdır yani her
trigliseridde, farklı zincir uzunluğunda ve doymamışlık derecesinde çeşitli yağ asitleri
bulunabilir. Gliserolin esterleşme kabiliyetinde olan üç hidroksil grubu, esterleşen yağ asitleri
ile çok sayıda kombinasyon yapmaktadır (Hamilton, 1991). Böylece trigliserid yapıda yer
alan yağ asitlerinin aynı veya farklı olmasına göre basit ve karışık trigliseridler olarak ayrım
yapılır. Gliserolin her üç hidroksil grubu aynı çeşit yağ asiti ile esterleşmiş trigliseridlere basit
trigliseridler denir (Sarwar vd, 2010).
Yağların tabiatında daha çok karışık trigliseridler bulunur. Bu yapıda, iki adet aynı yağ
asiti, diğeri farklı yağ asiti veya üçü de farklı yağ asitleri bulunabilir. Bu karışık
trigliseridlerin isimlendirilmesi; trigliserid molekülü üzerindeki yağ asiti radikallerinin
yerleşim yerleri belirtilerek yapılmaktadır. Bu arada trigliserid molekülünde bulunan yağ
asitlerinin tamamı doymuş yapıda ise doymuş trigliserid, doymamış yapıda ise doymamış
trigliserid tanımı kullanılır. Trigliserid molekülündeki yağ asitlerinin yerleşim yerleri hem
teknolojik hem de beslenme açısından önem taşımaktadır. Örneğin bitkisel sıvı yağlarda
doymamış yağ asitleri genelde β yerleşimindedir ve emiliminin daha yüksek olduğu
belirtilmektedir. Anne sütündeki palmitik asit içeriğinin %60-70’i trigliserid moleküllerin β
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yerleşimde bulunması nedeniyle anne sütü ile beslenen bebeklerde kalsiyum tuzu sabunu
oluşmamakta ve mineral kaybı engellenmektedir. Bu bağlamda, bebek mamalarının
hazırlanmasında anne sütü yağının yağ asiti bileşimi ve trigliserid yapısının referans olarak
alınması uygundur (Aksoy, 2011).
Doymuş yağ asitleri
Doymuş yağ asitleri zincirlerinde karbon bağlarının hepsi hidrojen ile doyurulmuştur
ve çift bağ bulunmaz. Karbon sayısı 10’a kadar olan doymuş yağ asitleri oda sıcaklığında
sıvıdır. Genel olarak ise doymuş yağ asitlerinden meydana gelen yağların büyük çoğunluğu
oda ısısında katı, doymamış yağ asitlerini içeren yağlar ise sıvıdır. Doymuş yağ asitleri
kandaki yağ oranını yükseltmektedir. Diyet ile alınan doymuş yağ asitleri düşük yoğunluklu
lipoprotein (LDL) kolesterol düzeyini yükseltir ve insülin direncinin oluşumunda etkili olur,
bu nedenle de diyabete eğilimi artırabilmektedir. Kısa zincirli doymuş yağ asiti olan bütirik
asit (C4:0), ruminant hayvanların süt yağında %2–5 oranında bulunur. Anne sütü düşük
düzeyde içerir. Bu yağ asidi oda şartlarında sıvıdır. Serbest halde hoş olmayan bir kokuya
sahiptir, tereyağına ransit tadı verir (Aksoy, 2011). Hayvansal ve bitkisel yağlarda en yaygın
olarak bulunan uzun zincirli doymuş yağ asitlerinden olan palmitik asit (C16:0),
zeytinyağında %10–15, iç yağda %25–30, kakao yağında %25–35 oranlarında bulunur. Anne
sütü yağında %20-25 civarındadır. Bu yağ asidi oda ısısında katı, kokusuz ve renksizdir.
Stearik asit 18 karbon atomu içeren uzun zincirli doymuş yağ asitlerindendir. Süt yağında
%5–15, iç yağında %14–30, kakao yağında %30–35 oranlarında bulunmaktadır. Anne sütü
yağında %5-8 civarındadır. Oda ısısında katı, kokusuz ve renksizdir (Sarwar vd, 2010).
Doymamış yağ asitleri
Zincirde bir (-C=C-) veya daha fazla çift bağ içerir. Bunlardan bir çift bağı olanlar
tekli doymamış yağ asitleri, birden fazla çift bağ içerenler ise çoklu doymamış yağ asitleri
olarak adlandırılırlar. Oda ısısında sıvıdırlar. Doymuş yağ asitleri ve tekli doymamış yağ
asitleri insan ve hayvan vücudunda sentezlenebilir. Yağ asitleri kısa semboller ile de
gösterilebilmektedir. Yağ asidi kaç karbon atomu içeriyorsa C harfinden sonra bu karbon
atomu sayısı ve (:) işareti yazılır. Sonra doymuş yağ asidi ise (0) işareti ile çift bağ
bulunmadığı, doymamış yağ asidi ise çift bağ sayısı yazılır (Çakmakçı-Tahmas-Kahyaoğlu,
2012).
Hidrojen atomları karbon zincirindeki çift bağın aynı tarafında ise cis izomerler, ters
yönde ise trans izomerler oluşur. Trans yağ asitlerinin en önemli özelliği cis formlara göre 2530oC gibi daha yüksek sıcaklık derecelerinde erime değerlerine sahip olmalarıdır. Kısmi
hidrojenasyon prosesinin modifikasyonu ve/veya diğer modifikasyon yöntemlerinin kullanımı
ile günümüzde margarinlerde trans yağ asidi içerikleri %1’in altına düşürülmüştür. Doymamış
yağ asitlerinde meydana gelen trans izomerlerin doymuş yağ asitleri gibi davrandığı
bilinmektedir. Trans yağ asitlerinin elzem yağ asitleri metabolizmasını etkilediği, bazı kanser
türleri oluş derecelerine, plazmadaki trigliserid ve kolesterol düzeylerinin artmasına, koroner
kalp ve damar hastalıklarının meydana gelmesine, tip 2 diyabete, çocuklarda alerji ve astım
oluşumuna etkisi olduğuna dair bilgiler mevcuttur.
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Yapılarında bir çift bağ içeren yağ asitleri tekli doymamış yağ asitleri olarak
isimlendirilir. Besinlerde yaygın olarak bulunan oleik asit (C18:1) molekülünde son metile
göre çift bağ 9. karbondadır. Bu nedenle oleik asit omega-9 (ω–9/n–9) yağ asidi olarak
adlandırılır. Tekli doymamış yağ asitlerinin yüksek yoğunluklu lipoproteni (HDL) artırıcı
etkileri vardır. Hidrojenasyon işlemi (hidrojenle doyurma) sonucunda oluşan trans yağ
asitlerinin yaklaşık %90 oranındaki önemli bir bölümünü trans oleik asit (elaidik asit)
oluşturur (Greenly, 2002).
Linoleik asit (18:2, n–6), elzem yağ asididir. Yağ asidin ikinci çift bağı molekülün son
metil grubundan itibaren 6. karbonundadır (karboksil grubundan itibaren ise 12. ve 13. karbon
atomları arasındadır). 9-10 ve 12-13 karbonlar arasında 2 çift bağın tek metilen bağının
oluşmasıyla konjuge linoleik asit (CLA/KLA) ve izomerleri oluşur. KLA, geviş getiren
hayvanların rumenlerinde bakteri tarafından linoleik asidin biyohidrojenasyonu yoluyla doğal
olarak sentezlenir. Kümes hayvanları ve yumurtada daha az miktarda olsa da KLA kaynağı
olarak değerlendirilmektedir. Hindi eti ise tavuk etine göre daha fazla miktarda KLA
içermektedir. Bitkisel kaynaklı besinlerde KLA miktarı hayvansal kaynaklı besinlere göre çok
düşüktür. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi, kansere karşı koruyucu olması, astım riskini
azaltması, aterosklerozu ve hipertansiyonu önlemesi, yağ depolarının azalması, kas kütlesinin
artması ve diyabete karşı koruyucu etkileri nedeniyle tüketilmelidir. KLA’nın tüketimi
erkekler için 212 mg/gün, kadınlar için ise 151 mg/gün olarak bildirilmiştir (Baysal, 2007).
Alfa (α)-linolenik asit (18:3, n-3) elzemdir. Vücut, elzem olmayan bütün yağ asitlerini
kendi oluşturabilir. Elzem yağ asitleri kan basıncı, hemostaz, kan lipit seviyeleri, bağışıklık ve
enfeksiyona bağlı enflamasyon tepkileri denetleyen prostaglandinlerin yapımı için gereklidir.
Vücutta linoleik asit araşidonik aside (20:4 n-6), α-linolenik asit ise eikosapentaenoik asit
(EPA, 20:5, n-3) ve dokosahekzaenoik (DHA, 22:6, n-3) asitlere dönüşebilmektedir. n-3 yağ
asitlerinin kalp-damar hastalıkları ve kansere karşı koruyucu etkisinden dolayı diğer diyet
takviyelerinden daha önemli gözükmektedir (Çakmakçı-Tahmas-Kahyaoğlu, 2012).
Elzem yağ asitlerinden n-6’ların ana kaynağı, yüksek oranda linoleik asit içeren mısır
ve soya fasulyesi yağlarıdır. n-3 yağ asitleri ise keten tohumu, ceviz ve özellikle planktonlar
ile yağlı balıklarda bol miktarda bulunur. Keten tohumu ve cevizde alfa-linolenik asit, balık
yağlarında ise EPA ve DHA en önemli yağ asitleridir (Baysal, 2007).
Koroner kalp hastalıklarını, damar sertliği ve yüksek tansiyon hastalık riskini artıran
kolesterol, insan vücudunda sentezlenebildiği gibi besinlerle de alınmaktadır. HDL kalp krizi
riskini azalttığı için iyi kolesterol, LDL ve çok düşük yoğunluklu lipoprotein (VLDL) ise kalp
krizi riskini artırıcı etkide bulunmaları nedeniyle kötü kolesterol olarak bilinmektedir.
Doymuş yağ asitlerinin yerine çoklu doymamış yağ asitlerinin tüketilmesinin LDL kolesterol
düzeylerini düşürdüğü, HDL düzeylerini de artırdığı bilinmektedir. n-3 yağ asitleri metabolik
hastalıklar, kanser, felç, inflamatuvar bozukluklar ve kalp-damar hastalıklarına karşı
korunmada etkilidir (Greenly, 2002).
Dokosahekzaenoik asit (DHA) beyin gelişimi, öğrenme yeteneği ve görme
fonksiyonları için çok önemlidir. Yetersiz alımlarında, depresyon, hafıza kaybı, Alzheimer,
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şizofreni gibi problemlerin de ortaya çıkmasına; ayrıca konsantrasyon bozukluğu,
hiperaktiflik de görülebilmektedir (Çakmakçı-Tahmas-Kahyaoğlu, 2012).
Kandaki n-3 ve n-6 yağ asitlerinin oranı önemlidir. İdeal beslenmede besinlerde
bulunması istenilen n-6/n-3 oranın 4:1 ile 10:1 arasında olduğudur. İngiliz Beslenme Vakfı
tarafından diyetteki kalorinin %6'sının n-6 yağ asitlerinden, %1,5'inin ise n-3 yağ asitlerinden
sağlanması gerektiği vurgulanmaktadır. Aşırı n-6 alımının kanı pıhtılaştırmasının yanı sıra
kolesterol plak oluşumunu kolaylaştırıp, alerji ve iltihaba bağlı hastalıkların gelişimine yol
açtığı da bilinmektedir (Baysal, 2007).
6.2. Yağlarda Hidrolitik ve Oksidatif Bozulmalar
Hidrolitik bozulma suyun varlığında ve/veya ortam nemiyle yağın gliserol ve yağ
asitlerine parçalanması şeklinde oluşur. Sıcaklık, ışık ve katalizörler bozulmayı hızlandırır.
Serbest hale geçen yağ asitleri yağın acılaşmasına neden olur. Yağlar besin kaynaklı ve
mikrobiyel enzimlerin etkileriyle de bozulurlar (Givens, 2015). Mikroorganizmalar suya,
temel besin maddesi olarak ihtiyaç duydukları için, su içeren yağlar mikrobiyolojik yolla
bozulmaya maruz kalabilirler. Yağ içeren besinlerin uygun olmayan şartlarda hasat, taşıma
veya depolanmasında, zedelenmeler sonucu enzimler faaliyete geçer (Çakmakçı-TahmasKahyaoğlu, 2012).
Yağlardaki doymamış yağ asitlerinin oksijenle yükseltgenmesi sonucu, hoş olmayan
koku ve tat özelliklerine sahip ürünler meydana gelir. Su aktivitesi ile oksidasyon
reaksiyonları arasında ilişki vardır. Özellikle kuru ve orta derecede kuru besinler oksidasyona
oldukça duyarlıdır. Oksidasyon yağların ve yağ içeren besinlerin depolanmasında
istenilmeyen değişikliklere neden olur. Bu oksidasyon reaksiyonlarına antioksidanlar inhibitör
olarak ilave edilerek serbest radikaller nötr hale getirilir. Antioksidanlar doğal olarak yağda
bulunabileceği gibi yağa sonradan da ilave edilirler. Hayvansal yağlar bitkisel yağlara göre
daha yüksek oranda doymuş yağ asitleri ve az miktarda antioksidanlar içerir.
Antioksidanların, oksidatif reaksiyonları geri döndürme kabiliyetleri yoktur (Altınışık, 2010).
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Uygulamalar
Yağ metabolizması ve kimyası ile ilgili vücutta meydana gelen değişmeleri, yağ
metabolizması hastalığının tedavisi ve beslenme ilkeleriyle ilgili olarak Lorenzo’nun Yağı
filmini izleyiniz.
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Obezite, Diyabet ve Metabolik
Hastalıklar Daire Başkanlığı tarafından Türkiye Beslenme Rehberi 2015 (TÜBER)
(https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/10915,tuber-turkiye-beslenme-rehberipdf.pdf)
hazırlanmış ve bastırılmıştır. Bu rehber toplumumuza yeterli ve dengeli beslenme konusunda
bilgi vermek ve beslenme ile ilgili tüm koşulları açıklamak amacıyla oluşturulmuş bir dizi
öneriyi içermektedir. Her ülkenin beslenme rehberi vardır ve farklılıklar gösterir, okunması
tavsiye edilmektedir.
Ülkemizde üretilen ürünlerin, besin öğeleri bileşimlerinin ve enerji değerlerinin yer
aldığı Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı’nı (http://www.turkomp.gov.tr/main)
incelemeniz önerilmektedir.
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Uygulama Soruları
Doğal yağların özellikleri nelerdir?
Kolesterolün vücuttaki fonksiyonu nedir?
İyi ve kötü kolesterol nedir?
Yağlarda hidrolitik ve oksidatif bozulmalar nasıl gerçekleşir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Yağların içerdikleri yağ asitlerinin oranları ve kompozisyonu fiziksel ve kimyasal
özelliklerini belirler ve sağlığımız açısından önemlidir. Birey harcadığından çok besin
tükettiğinde vücudun yağ oranı artar, harcadığından az yediğinde azalır. Bir yağın ortalama
olarak yaklaşık %5’i gliserol kaynaklıdır. Yağların fiziksel, kimyasal ve fizyolojik özellikleri
yapısındaki yağ asitlerinin cins ve miktarına bağlıdır. Doğal yağlar genelde trigliserid
karışımıdır. Diyet ile alınan doymuş yağ asitlerinin LDL kolesterol düzeyini yükselttiği ve
insülin direncinin oluşumunda etkili olduğu, bu nedenle de diyabete eğilimi artırabilmektedir.
Koroner kalp hastalıklarını, damar sertliği ve yüksek tansiyon hastalık riskini artıran
kolesterol, insan vücudunda sentezlenebildiği gibi besinlerle de alınmaktadır. HDL kalp krizi
riskini azalttığı için iyi kolesterol, LDL ve VLDL ise kalp krizi riskini artırıcı etkide
bulunmaları nedeniyle kötü kolesterol olarak bilinmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Cinsiyete göre vücut yağ oranıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Erkeklerdeki vücut yağ oranı azdır
b) Kadınlardaki vücut yağ oranı azdır
c) Erkeklerde vücut yağı hiç yoktur
d) Kadınlar ve erkeklerdeki vücut yağ oranı eşittir
e) Hiçbiri
2) Aşağıdakilerden hangisi yağ kimyası ile ilgili doğrudur?
a) Birey harcadığından çok besin tükettiğinde vücudun yağ oranı azalır
b) Vücut yağı insanın başlıca enerji deposudur
c) Enerji kaynağı olmadığında vücuttaki protein deposu kullanılır
d) Yağ acıkma hissi verir
e) Hiçbiri
3) Anne sütü ile beslenen bebeklerde kalsiyum tuzu oluşmasını ve mineral kaybını
engelleyen yağ asiti hangisidir?
a) Gliserol
b) Lipoprotein
c) Linoleik asit
d) Palmitik asit
e) Hiçbiri
4) Doymuş yağ asitlerinin kandaki etkisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Yağ oranı düşer
b) Yağ oranı yükselir
c) Proteini parçalar
d) Suda erir
e) Hiçbiri
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5) Kolesterol, aşağıdakilerden hangi hastalığın oluşma riskini artırmaz?
a) Koroner kalp hastalıkları
b) Damar sertliği
c) Kabızlık
d) Yüksek tansiyon
e) Hiçbiri
6) Aşağıdakilerden hangisi iyi kolesterol olarak nitelendirilir?
a) HDL
b) LDL
c) VLDL
d) n-3 yağ asitleri
e) Hiçbiri
7) Beyin gelişimi, öğrenme yeteneği ve görme fonksiyonları için önemli olan yağ
asiti aşağıdakilerden hangisidir?
a) HDL
b) LDL
c) VLDL
d) DHA
e) Hiçbiri
8) Doymuş ve doymamış yağ asitleri ile ilişkili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
a) Doymamış yağ asitlerinin yapısında en az 1 tane çift bağ mevcuttur.
b) Doymuş yağ asitlerinin yapısında 1’den fazla çift bağ vardır.
c) Doymamış yağ asitleri; yapısında bulunan çift bağ sayısına göre tekli doymamış
yağ asitleri ve çoklu doymamış yağ asitleri olarak 2 gruba ayrılmaktadır.
d) Doymuş yağ asitleri oda sıcaklığında katı iken, doymamış yağ asitleri sıvıdır.
e) Bitkisel yağlar genelde doymamış yağ asidi içerirken, hayvansal yağlar genelde
doymuş yağ asidi içerirler.
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9) CLA/KLA hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) KLA insanlar tarafından üretilebilir.
b) Hindi etinde tavuk etine göre daha çok KLA bulunur.
c) Bağışıklık sistemini güçlendirir ve kansere karşı koruyucudur.
d) Linoleik asit (18:2, n–6) izomeridir.
e) Erkekler için 212 mg/gün, kadınlar için ise 151 mg/gün KLA tüketilmelidir.
10) Aşağıdaki yağ asitlerinden hangisinin kaynağı yanlış verilmiştir?
a) n-6 kaynağı: balık yağı, keten tohumu yağı
b) n-6 kaynağı: mısır yağı, soya fasulyesi yağı
c) n-3 kaynağı: balık yağı, keten tohumu yağı
d) Oleik asit kaynağı: zeytinyağı
e) EPA-DHA: margarin, tereyağı

Cevaplar
1-A 2-B

3-D

4-B

5-C

6-A

7-D

8-B

9-A

10-A
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7. YAĞ METABOLİZMASI VE HASTALIKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Yağların sindirim ve emilimleri
7.2. Yağ emilim bozuklukları
7.3. Yağ metabolizması hastalıkları
7.4. Kolesterol metabolizması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Yağların sindirimi ve emilimleri nasıl gerçekleşir?
Yağ emilim bozuklukları hangileridir?
Yağ metabolizması hastalıklarına örnekler veriniz
Kolesterol metabolizması ne şekilde gerçekleşir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yağların sindirimi ve
emilimleri

Yağların sindirimi ve
emilimlerini kavrama, diğer
besin ögeleriyle farklılıkları
anlama

İlgili kaynakları inceleyerek,
besinlerdeki yağ sindirim ve
emilimini gözlemleyerek

Yağ emilim bozuklukları

Yağ emilim bozukluklarını
diğer besin ögeleriyle ilgili
olan durumlardan ayırt
edebilme

İlgili kaynakları inceleyerek

Yağ metabolizması
hastalıkları

Yağ metabolizması
hastalıklarını sıralama, yağ
emilim ve sindirimi ile
ilişkilendirebilme

İlgili kaynakları inceleyerek

Kolesterol metabolizması

Kolesterolün çeşitlerini,
besinlerdeki miktarlarını ve
etkilerini bilme

Kolesterol içeren besin
ögelerini inceleyerek, ilgili
kaynakları inceleyerek
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Anahtar Kavramlar


Yağların sindirim



Yağların emilimi



Yağ emilim bozuklukları



Yağ metabolizması hastalıkları



Kolesterol metabolizması
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Giriş
Yağlar geniş ölçüde hücre fonksiyonlarına katılan çok heterojen moleküllerdir.
Beslenme ile alınan yağ asitlerinden en fazla olan ve bilinenleri; oleik asit, palmitik asit,
linoleik asit, araşidonik asit ve EPA’dır. Diyetteki yağların büyük çoğunluğu trigliserid, az bir
kısmı da fosfolipid, kolesterol ve kolesterol esteridir.
Hiperkolesterolemi ile ateroskleroz ve dolayısıyla koroner kalp hastalığı arasında ilişki
olduğu bilinmektedir. Düz kas hücrelerinde kolesterol esterlerinin birikmesiyle arteriyel
duvarlarda arterosklerotik plaklar gelişir (Altınışık, 2010). Bu bağlamda yağ
metabolizmasının, yağların sindirim ve emiliminin bilinmesi önemlidir.
7.1. Yağların sindirim ve emilimleri
Yağların ince bağırsaktan emilebilmesi için yağ asitleri ve gliserole kadar
parçalanmaları gerekir. Sindirim bağırsak lümeninde bir hidroliz olayı iken, emilim intestinal
epitel hücresinden dolaşıma katılmadır (Tablo 12). Ağızda çiğnenip, ufaltılan besinlere
lingual lipaz etki eder ve trigliseridlerin orta ve kısa zincirli uç yağ asidini parçalar
(hidrolizler) (pH: 2.0-7.5). Bu sindirim kısmen midenin üst kısmında devam eder ve
hidrolizlenen yağ asidleri mide duvarından kana karışabilir. Mideden gelen asit kimus
duedonumda kolesistokinin (Pankreazimin) ve sekretin salgısını uyarır (Meyers vd, 2015).
Tablo 12. Sindirimde lipazların fonksiyonları
Lipazlar

Kaynak

Etki edilen yer

Fonksiyonu

Lingual

Ağız

Mide

Kısa ve orta zincirli yağ
asitlerinden oluşan
trigliseritlerin yıkımı

Gastrik

Mide

Mide

Kısa ve orta zincirli yağ
asitlerinden oluşan
trigliseritlerin yıkımı

Pankreatik

Pankreas

İnce bağırsak
lümeni

Trigliseritlerin yıkımı

Lipoprotein

Ektra hepatik
dokular

Kapiller yüzey

Şilomikron ve VLDL içindeki
trigliseritlerin yıkımı

Hormono duyarlı

Yağ hücreleri

Yağ hücreleri

Depo trigliseritlerin yıkımı

Asit

Dokuların çoğu

Lizozomlar

Yağ asitlerini ayrılması

Hepatik

Karaciğer

Karaciğer

Trigliseritlerin yıkımı
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Kolesistokinin, mide içeriğinin yavaş salınımını, pankreas enzim salınımı ve safra
kesesinin kasılarak salgısının bağırsağa boşalması sağlar. Sekretin ise pankreas sıvısı
içeriğinin konsantre salınımını sağlar. Safra salgısı hafif bazik ortam sağlar ve lipidlerle yağda
eriyen vitaminleri emülsiyonlaştırır. Kolesterolü, toksinleri ve metal iyonlarını atılımını
sağlar. Safra tuzlarının varlığı pankreatik lipazı tetikler.
7.2.Yağ emilim bozuklukları
Karaciğer ve safra kesesi hastalıkları, safra yolları tıkanıklığı sonucu safra salgısı
yetersizliği, pankreas sıvısı yetersizliği veya intestinal mukoza hücresi yapısal bozukluğundan
dolayı yağ emilim bozuklukları görülebilir (Tablo 13). Yağların emilemediğinde dışkı yoluyla
atılmasına steatore denir. Ayrıca yağda eriyen vitaminlerin (A, D, E, K) ve elzem yağ
asidlerinin eksikliği de oluşabilir.
Tablo 13. Yağ Emilim Bozuklukları
Kistik Fibrozis
Nedeni






Belirtileri

1480 aminoasitten oluşan KFTR geninde mutasyon (ailevi
geçiş gösterir)
Genetik bozukluk nedeniyle hücre zarındaki su ve tuz geçişi
etkilenir, solunum yolları, pankreas, mide bağırsak sistemi
ve ter bezleri başta olmak üzere vücudun tüm salgı
sistemlerini etkiler.
Vücutta salgılanan sıvı içeriğinin değişmesi, akciğerlere
dirençli enfeksiyon ajanlarının kolayca yerleşmesine neden
olur. Bu da müzmin bir iltihaba ve akciğerlerde uzun
dönemde hasara yol açar.

Yenidoğan bulguları: mekonyumun içeriğindeki yüksek
yoğunluklu proteinin pankreas enzimlerinin yeteri kadar etki
edememesi sonucunda yoğunluğu artmış safraya bağlı olarak
tıkanma sarılığı görülür.
Süt çocuğu bulguları: Öksürük bebeklerde kusmayı tetikler ve
besin alımı azalarak büyüme geriler. Koyu kıvamlı balgamla birlikte
akciğer enfeksiyonu küçük hava yollarını tıkar ve akciğer
sekresyonu temizlenemez. Sindirim sisteminde pankreas yetersizliği
vardır.
Çocukluk ve adolesan bulguları: uzun ve devam eden öksürükle
nefes darlığı problem görülür. Karaciğer hastalığı ve ilerlemiş
durumlarda insüline bağımlı diyabet de görülebilir.

Beslenme



Kistik Fibrozisli hastaların günlük kalori gereksinimlerini
karşılamak için o yaş için önerilen günlük kalori
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Tedavisi



gereksiniminin %120-150’si verilmelidir. Bu enerjinin %1520’si proteinlerden, %35-45’i yağlardan, kalanı
karbonhidratlardan sağlanmalıdır.
Yiyecekler ile yeterli kalori alamayan ya da ağırlık kaybı
gözlenen vakalarda oral destek ürünleri verilebilir, ancak
bunlar normal beslenmenin yerini almamalıdır. Oral destek
ürünlerine rağmen yeterli kilo alamayan hastalarda ise
nazogastrik sonda veya gastrostomi yolu ile enteral
beslenme desteği verilebilir.

A-β lipoproteinemi (Bassen-Kornzweig Sendromu) (ABL)
Nedeni



MTP geninde mutasyon

Belirtileri



İshal ve yağlı, kötü kokulu dışkı, gelişme gerilği

Beslenme
Tedavisi



Tedavide yağdan kısıtlı diyet steatoreyi azaltır, Protein ve
karbonhidrat emilimini artırır. Başlangıçta günde 5 g’dan
daha az verilen yağ, zamanla hastanın toleransına göre
artırılabilir.
Yeterli enerji alımı için diyetteki karbonhidrat ve proteinler
artırılmalıdır.
Yağda eriyen vitaminler destek olarak verilmelidir.
Beslenmelerinde orta zincirli yağ asitleri içeren ve A, D, E,
ve K vitaminlerinden zengin diyet önerilir.




Akrodermatitis enterohepatica
Nedeni




Çinkonun intestinal emiliminde azalması
Duodenum ve jejenumdaki ince bağırsak mukozasında aktif
çinko transportunda sorun

Belirtileri







Geçmeyen ishal
Kellik
Tırnak deformiteleri
Ağız, göz, burun delikleri, anüs ve genital bölge çevresinde
görülen periorifisyal ve el ile ayaklarda kabarık döküntüler
Mamayla beslenen bebeklerde sulu dışkı



Oral çinko tedavisi




Karaciğerde safra tuzu yapımı ve barsağa akması veya
Ileumdan safra tuzu emilimine ilişkin bozukluklar.

Beslenme
Tedavisi
Safra tuzu yetersizliği
Nedeni
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Belirtileri



Steatore

Beslenme
Tedavisi



Safra tuzu yetersizliğinde yağların ve yağ varlığında absorbe
edilen vitaminlerin malabsorpsiyonu bulunur.
Hastalara orta zincirli yağ asitleri içeren ve A, D, E, ve K
vitaminleri ile safra tuzu bağlayan reçine verilmesi
uygundur.



7.3. Yağ metabolizması hastalıkları
Dislipidemiler (dislipoproteinemiler): Hiperlipidemiler (hiperlipoproteinemiler) ve
hipolipidemiler (hipolipoproteinemiler) olmak üzeredir. Hiperlipoproteinemiler, LDL (
lipoprotein) artışıyla veya HDL (α lipoprotein) artışıyla karakterizedir ve 6 alt sınıfı vardır.
Tip I’de ateroskleroz riski düşüktür. Tip IIA, IIB veIII hiperlipoproteinemi de ateroskleroz
riski yüksektir. Hipolipidemi, plazma lipoprotein düzeylerinde primer (genetik) veya
sekonder (kazanılmış) faktörlere bağlı olarak gelişen düşüklüktür (Mensink-Katan, 1987).
7.4. Kolesterol metabolizması
Kolesterol karaciğer, deri, adrenal korteks, beyin, ince bağırsaklar ve aort da
sitoplazma ve endoplazmik retikulumunda sentezlenir. Diyette trigliseridler, az bir kısım da
fosfolipid, kolesterol ve kolesterol esteri bulunur. Diyetle alınan kolesterol, endojen kolesterol
sentezini etkiler. Ancak diyetle çok yüksek kolesterol alınsa bile endojen sentez devam eder.
Besinlerle gelen kolesterol şilomikronlar içerisinde karaciğere gelir. Yüksek karbohidrat ve
yağ içerikli diyet kolesterol sentezini artırır. Safra asitleri, dışkı sterolleri, steroid hormonlar
ve Vitamin D3 (Kolekalsiferol) kolesterolden sentezlenir.
Günde 30 gr. sentezlenen safra asidlerinin çok azı (%1-2) dışkı ile atılır. Albumine
bağlanarak karaciğere taşınır. Safra salgısında safra tuzları yanında, fosfolipid, kolesterol
bilirübin ve su bulunur. Burda kolesterol / safra tuzu oranı önemlidir. Bu oran artarsa safra
taşı oluşumu (Kolelithiasis) söz konusudur (Wierzbicki, 2012).
7-dehidrokolesterol, kolesterol sentezinde bir ara üründür. Güneş ışığının etkisi ile
deride kolekalsiferole dönüşür (2. halkadaki bağ açılır). Oluşan kolekalsiferol karaciğere
taşınır, 25. karbondan ve sonra böbrekte 1.karbondan hidroksillenir ve 1,25 Kolekalsiferol
(Aktif Vitamin D3) oluşur (Gryn-Hegele, 2015).
Kolesterolün yan zincirinde kısalma, -OH gruplarının eklenmesi gibi basamaklar
mikrozomal Sitokrom P450 bağımlı protein sistemleriyle böbrek üstü bezinde
glukokortikoidler, mineralokortikoidler, testislerde androjenler ve overlerde ise östrojen
hormonları sentezlenir (Çakmakçı-Tahmas-Kahyaoğlu,2012)
Vücudumuzda kolesterol atılımının %50’si safra asidlerine dönüşerek, serbest
kolesterol ise bağırsak bakterileri tarafından dışkı sterollerine dönüştürülerek gerçekleşir.
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Yağların sindirimi ve emiliminden sonra, ince bağırsak mukoza hücresinde serbest
kolesterol (%1), kolesterol esteri (%3), fosfolipidler (%9) ve trigliseridler (%85) biraraya gelir
ve protein tabakasıyla da kaplanarak suda çözünebilir ve transport edilebilir şilomikronları
oluştururlar. Şilomikronlar da lenf sistemi yoluyla dolaşıma katılırlar. Karaciğer
hücrelerindeki reseptörler aracılığıyla şilomikron kalıntıları karaciğer hücresi içine alınırlar
VLDL’ler oluşur ve bunlar da dolaşıma verilirler. Diyette ihtiyaç fazlası yağ asidi veya
karbonhidrat tüketildiğinde de VLDL yapılmakta ve kana verilmektedir. LDL’nin başlıca
görevi kolesterolü çevre dokulara taşımaktır. HDL karaciğer ve ince bağırsakta
sentezlenebilir. Yaklaşık olarak, %50 protein %30 fosfolipid %20 kolesterolden oluşur.
HDL’nin en önemli fonksiyonu hücreleri kolesterolden temizlemektir. Kan total kolesterolü
yemekten 1-2 saat sonra artmaya başlar. 4-5 saat sonra %10-20 oranında artarak maksimal
düzeye erişir, 12-16 saat sonra açlık düzeyine iner (Wierzbicki, 2012).
Hiperkolesterolemi ile ateroskleroz ve dolayısıyla koroner kalp hastalığı arasında
pozitif ilişki vardır. Düz kas hücrelerinde kolesterol esterlerinin birikmesiyle arteriyel
duvarlarda aterosklerotik plaklar gelişir. Serum total kolesterolünün genel olarak 200-240
mg/dL arasında olması orta riski, 250 mg/dL’den yüksek olması yüksek risk olarak
tanımlanır. Yağlı diyet kolesterol emilimini artırırken, bitki sterinleri ise kolesterol emilimini
azaltırlar. Doymuş yağ asitleri plazma kolesterol düzeyini yükselterek ateroskleroza neden
olabilirler. Doymamış yağ asitleri ise kolesterol emilimini ve sentezini azaltıp yıkılımını
artırarak plazma kolesterolünü istenilen sınırlarda tutarlar. İnsülin yetersizliğinde lipoliz
sonucu kanda serbest yağ asitleri artar ve sonuç olarak kan total kolesterol düzeyi artar
(Abifadel, 2003).
Serum LDL-kolesterol düzeyinin %130-160 mg arasında olması orta riski, %160
mg’dan yüksek olması yüksek risk olarak tanımlanır. Serum HDL-kolesterol düzeyinin %3545 mg arasında olması orta riski, %35 mg’dan düşük olması yüksek riski ifade eder.
LDL-kolesterol/HDL-kolesterol oranının 3,3-4 arasında olması orta riski, 4’ten büyük
olması ise yüksek riski ifade eder. Total kolesterol/HDL-kolesterol oranının erkekte 3,8-5,9
arasında kadında 3,1-4,6 arasında olması orta riski, erkekte 5,9’dan kadında 4,6’dan büyük
olması yüksek riski ifade eder (Wierzbicki, 2012).
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Uygulamalar
Yağ metabolizması ve kimyası ile ilgili vücutta meydana gelen değişmeleri, yağ
metabolizması hastalığının tedavisi ve beslenme ilkeleriyle ilgili olarak Lorenzo’nun Yağı
filmini izleyiniz.
Türkiye Endokronoloji ve Metabolizma Derneği tarafından hazırlanan Lipid
Metabolizma Bozuklukları Tanı ve Tedavi Kılavuzu (2016) kaynağını inceleyiniz.
T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve
Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanlığı tarafından bastırılmış olan Metabolik Hastalıklarda
Beslenme (https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/t56.pdf) kitabını inceleyiniz.

119

Uygulama Soruları
Beyaz et ve kırmızı etlerdeki yağ oranını karşılaştırınız.
Kolesterolü yüksek hastalara uygulanacak besin tedavisinde hangi besinlerin diyetten
çıkarılması gerektiğini sıralayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Besin maddelerinin büyük bir kısmı önemli oranda yağ içerir. Yağların ince
bağırsaktan emilebilmesi için yağ asitleri ve gliserole kadar parçalanmaları gerekir. Ağızda
başlayan yağ sindirimi özellikle prematür olanlarda ve pankreas lipazı konjenital eksik
kişilerde önemlidir. Karaciğer ve safra kesesi hastalıkları, safra yolları tıkanıklığı sonucu safra
salgısı yetersizliği, pankreas sıvısı yetersizliği veya intestinal mukoza hücresi yapısal
bozukluğundan dolayı yağ emilim bozuklukları görülebilir. Yüksek karbohidrat ve yağ
içerikli diyet kolesterol sentezini artırır. Total kolesterol/HDL-kolesterol oranının erkekte 3,85,9 arasında kadında 3,1-4,6 arasında olması orta riski, erkekte 5,9’dan kadında 4,6’dan
büyük olması yüksek riski ifade eder.
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Bölüm Soruları
1) Genetik bozukluk nedeniyle vücudun tüm salgı sistemlerinin etkilendiği, vücutta
salgılanan sıvı içeriğinin değişmesi sonucu salgıların katılaşması ve yağ metabolizmasının
bozulması ile karakterize hastalık hangisidir?
a) Kistik fibrozis
b) Fenilketonüri
c) Safra tuzu yetersizliği
d) Hiperkolesterolemi
e) Hiçbiri
2) Yağların emilemediğinde dışkı yoluyla atılmasına ne ad verilir?
a) Ürinasyon
b) Defekasyon
c) Steatore
d) Hidrasyon
e) Hiçbiri
3) Çinkonun bağırsaklarda emiliminde azalmasıyla karakterize Akrodermatitis
hastalığının beslenme tedavisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Karbonhidrat fazla verilmeli
b) Sonda ile beslenmeli
c) A, D, E, ve K vitaminleri verilmeli
d) Oral çinko tedavisi uygulanmalı
e) Hiçbiri
4) Kanda total kolesterol miktarı ne zaman artar?
a) Yemek yerken
b) Yemekten 1-2 saat sonra
c) Yemekten 12 saat sonra
d) Sıvı alındığında
e) Hiçbiri
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5) Kandaki serum LDL-kolesterol düzeyi hangi miktardan fazla olursa yüksek risk
olarak değerlendirilir?
a) 80 mg
b) 100 mg
c) 120 mg
d) 160 mg
e) Hiçbiri
6) Yağ asidi sindirimi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Yağ asidi sindirimi ağızda başlar.
b) Ağızda lingual lipaz etkindir.
c) Mide duvarından kana yağ asidi geçişi olabilir.
d) Midedeki 123imüs, kolesistokinin ve sekretin salgısını uyarır.
e) Midedeki 123imüs, kolesistokinin ve sekretin salgısını durdurur.
7) Aşağıdakilerden hangisi yağ emilim bozukluklarından değildir?
a) Kistik fibrozis
b) A-β lipoproteinemi
c) Akrodermatitis enterohepatica
d) Çölyak
e) Safra tuzu yetersizliği
8) Aşağıdakilerden hangisi safra salgısında bulunmaz?
a) Bilirubin
b) Kolesterol
c) Amino asit
d) Fosfolipid
e) Safra tuzları
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9) Aşağıdakilerden hangisi kistik fibrozis hastalığının beslenme tedavilerinden
değildir?
a) Dışkıyla yağ atıldığı için diyet yağı azaltılmalıdır.
b) Enerjinin %15-20’si proteinlerden gelmelidir.
c) Enerjinin %35-45’i yağlardan gelmelidir.
d) Yeterli ağırlık kazanımı olmayan hastalara oral, nazogastrik veya gastrostomi
yollarıyla beslenme desteği verilebilir.
e) Yaş grubu için önerilen enerji gereksiniminin %120-150’si verilmelidir.
10) Aşağıdakilerden hangisi kolesterolden sentezlenmez?
a) Safra asitleri
b) Arjinin
c) Steroid hormonları
d) D vitamini
e) HDL, LDL ve VLDL kolesterol

Cevaplar
1-A 2-C

3-D

4-B

5-D

6-E

7-D

8-C

9-A

10-B
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8. VİTAMİNLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.Vitaminlerin Kimyasal Yapısı
8.2.Yağda eriyen Vitaminler
8.3.Suda eriyen Vitaminler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Vitaminlerin kimyasal yapı özellikleri nelerdir?
Yağda eriyen vitaminler hangileridir? Bu vitaminlerin görevleri, kaynakları,
biyoyararlılıkları, yetersiz ve aşırı alımlarıyla ilgili özellikler nelerdir?
Suda eriyen vitaminler hangileridir? Bu vitaminlerin görevleri, kaynakları,
biyoyararlılıkları, yetersiz ve aşırı alımlarıyla ilgili özellikler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Vitaminlerin kimyasal yapısı Vitaminlerin sindirimi ve
emilimlerini kavrama, diğer
besin ögeleriyle farklılıkları
anlama

İlgili kaynakları inceleyerek,
besinlerdeki vitamin
sindirim ve emilimini
gözlemleyerek

Yağda eriyen vitaminler

Yağda eriyen vitaminleri
tanımlayabilme, özelliklerin
ayırt edebilme

İlgili kaynakları inceleyerek

Suda eriyen vitaminler

Suda eriyen vitaminleri
tanımlayabilme, özelliklerin
ayırt edebilme

İlgili kaynakları inceleyerek
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Anahtar Kavramlar


Vitaminler



Yağda eriyen vitaminler



Suda eriyen vitaminler
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Giriş
Vitamin kelimesi, Latince yaşam anlamına gelen “vita” sözcüğünden gelmektedir.
Bitkiler ve mikroorganizmalar metabolizma için gerekli vitaminleri üretebilirken, insanlar ve
hayvanlar evrim sırasında bu yeteneği kaybetmişlerdir. Bu sebeple insanların bunları diyet
yoluyla almaları önemlidir (güneş ışığının etkisi ile sentezlenen D vitamini hariç). Kolin,
gruba en son eklenmiştir. Vitamin içeren besinlerin sağlığın sürdürülmesi için elzem oldukları
fikri 3500 yıldan daha uzun süre önce kabul edilmiştir (Egemen, 2006). Bu konudaki en eski
kayıtlar A vitamini içeren karaciğer gibi spesifik besinlerin gece körlüğü gibi bazı
hastalıkların önlenmesinde etkili olduğu ile ilişkilidir. Bununla birlikte vitamin kavramı yakın
zaman kadar detaylı olarak bilinmemekteydi (Samur, 2008).
Bir asır önce, Polonyalı-Amerikalı bir bilim adamı, ilk vitamini (B1) pirinç kepeğinden
izole etmeye denedi. Casimir Funk (1884-1967), keşfi “vitalamine” olarak adlandırdı ve
bunun yaşam için hayati bir amin (azot bileşiği) olduğuna inanıyordu. Daha sonraları her ne
kadar çoğu vitaminin amin olmadığı gösterilmiş olsa da bu tabir günümüze biraz farklılaşarak
“vitamin” olarak geldi. Funk’un bu keşfi dünya çapında beslenme biliminin gelişiminde
belirleyici bir rol oynadı. Çalışmaları için hiçbir zaman Nobel Ödülü almamış olmasına
rağmen günümüzde Polonya Amerika Bilim ve Sanat Enstitüsü, her yıl Polonyalı-Amerikalı
bir bilim insanına Casimir Funk Doğa Bilimleri Ödülü vermektedir. 1921'de İngiliz
biyokimyacı Sir Jack Cecil Drummond, ilgili organik mikro besinleri belirtmek için
alfabedeki harfleri “vitamin” terimiyle birleştirmeyi önerdi. Bu besinler sonuç olarak A, B, C
vitaminleri vb. olarak bilinir hale geldi.
8.1. Vitaminlerin Kimyasal Yapısı
Vitaminler vücut fonksiyonlarının düzenlenmesi ve devamlılığında önemli bir rol
oynar. Yaşam için gerekli, çok küçük miktarlarıyla hücre metabolizmasında önemli
tepkimelere giren organik bileşiklerdir (Tablo 2). Vitaminlerin çoğu vücut tarafından
yapılamadığı için besinlerimizle alınması gerekmektedir. DSÖ, belirli bir vitaminin fazla
alınmasını değil, tüm vitaminlerin ihtiyaçlar doğrultusunda yeterli ve dengeli bir şekilde
alınmasını önermektedir (Orhon-Gülnar, 2007).
Vitaminlerin yapısında C, H, O, N bulunur. Tüm vitaminler bitkisel hücrelerde yapılır.
Vitaminlerin büyük bir kısmı enzimlerin koenzim kısmını oluşturur. Apoenzimler tepkime
sırasında değişmedikleri halde koenzimler değişirek harcanırlar. Bundan dolayı vücudun
vitamin ihtiyacı süreklidir. Vitaminler enerji verici molekül olarak kullanılmazlar. Vitaminler,
hücre zarından geçebilecek kadar küçük olduklarından sindirimleri olmaz (Murphy, 2007).
8.2.Yağda Eriyen Vitaminler
A, D, E ve K vitaminleri yağda çözünürler ve dışarıdan hazır olarak alınmaları gerekir.
Yağda eriyen vitaminler fazla alındığında karaciğerde depolandıklarından eksiklik belirtileri
geç görülür ancak çok fazla alınırsa toksit etkisi yapar. Tablo 14‘de yağda eriyen vitaminlerin
görevleri, kaynakları, biyorarlılıkları ile yetersiz ve aşırı alımları verilmektedir.
131

Biyoyararlılık besin maddelerinin vücudumuz tarafından değerlendirilen veya emilen %
miktarını ifade eder. Biyoyararlığı arttırıcı faktörlere kırmızı ve beyaz et, C vitamini, D
vitamini, yağ, protein örnek verilebilir. Azaltıcı faktörler ise fitat, okzalat, polifenol, lif,
goitrojenlerdir. Gıdanın yapısı (matriks), uygulanan ısısal işlemler, fermantasyon,
çimlendirme, öğütme ve ıslatma yanında bireylerin yaşı, cinsiyeti, beslenme durumu ve
hastalıkları da biyoyararlılığa etki eder. Besinlerin vücut tarafından sindirilmeyen bölümü ise
dışarı atılmaktadır (Murphy vd, 2007); Samur, 2008; Ünüsan, 2006).
Tablo 14. Yağda eriyen vitaminlerin görevleri, kaynakları, biyoyararlılıkları ile yetersiz
ve aşırı alımları
A vitamini (Retinol/Karotenoidler)
Görevleri








Birincil
Kaynaklar




Biyoyararlılık






Vücutta üç farklı A vitamini formu aktiftir: retinol, retinal ve
retinoik asit. Bunlar retinoidler olarak bilinir. Hücrelerde retinol ve
retinal diğer aktif formlara dönüştürülebilir.
Her A vitamini formu belirli görevleri yerine getirir:
Retinol üremeyi destekler ve vitaminin ana taşıma şeklidir.
Retinal görme işlevlerinde aktiftir ve aynı zamanda retinolün
retinoik aside dönüştürülmesinde rol oynar.
Retinoik asit, hücre farklılaşmasını düzenleyen, büyüme ve
embriyonik gelişimi sağlayan bir hormon gibi davranır.
Hayvansal besinler, kolayca sindirilen ve emilen bir formda retinol
sağlar.
Bitkisel besinlerden bazıları A vitamini aktivitesi gösteren
karotenoidleri sağlar. Vücut β-karoten, α-karoten ve β-kriptoksantin
gibi karotenoidleri A vitaminine döndürebilir. Diyet karoten
kaynaklarından A vitaminine dönüşüm oranları β-karoten için 12: 1
ve β -kriptoksantin için 24: 1’dır.
A vitamininin birincil kaynakları arasında, retinol karaciğer,
yumurta sarısı, tereyağı, tam yağlı süt ve peynirde bulunur.
Karotenoidler portakal, patates, kavun, mango, hurma, yeşil
yapraklı sebzeler (ıspanak, brokoli), havuç, kabak ve kırmızı
palmiye yağında bulunur.
Hayvansal kaynaklardan elde edilen A vitamininin biyoyararlanımı
yaklaşık %70-90’dır.
Bitki kaynaklarından elde edilen karotenoidler %9 ile %22 arasında
emilir ve karotenoid tüketimi arttıkça emilim azalır.
Diyet yağı, A vitamini emilimini arttırır. β -karoten emilimi gıda
matrisine bağlıdır.
Takviyelerdeki β-karoten besinlerdeki β-karoten daha kolay
emilirken, havuç ve ıspanak pişirildiğinde β-karoten emilimi artar.
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Yetersiz ya da
Aşırı Alıma
Bağlı Riskler



İshal veya parazit enfeksiyonları bağırsakların A vitamini
malabsorpsiyonuna neden olur.



Vejetaryenler koyu renkli meyve ve sebzelerin yeterli miktarda
tüketilmesi ve takviye edilmiş besinlerle A vitamini
gereksinimlerini karşılayabilir.
A vitamini karaciğer depolarından demirin ayrılmasında rol oynar.
Bu nedenle A vitamini eksikliği demir seviyelerini de tehlikeye
atabilir.
A vitamininin aşırı alımı, hipervitaminozise neden olur. Yüksek βkaroten alımında böyle bir risk gözlenmemiştir.





D vitamini (Kalsiferol)
Görevleri







Birincil
kaynaklar




Güneş ışığı yardımıyla, kolesterol öncüğünde D vitamini vücut
tarafından üretilir. D vitamini, doğru sezon ve yeterli güneş ışığı
alımı göz önüne alındığında önemli bir mikro besin ögesi değildir.
D vitamininin aktif formu aslında bağırsaklar, böbrekler ve
kemikleri hedefleyen bir hormondur.
Bağırsakta D vitamini kalsiyum ve fosfor emiliminde rol oynar.
Kemikte, kalsiyum ve fosforun yerleşmesine yardımcı olur ve bu
minerallerin birikimi kemik yapısını güçlendirir.
Derideki öncüden vücudun D vitamini sentezlemesi için ultraviyole
B (UVB) ışınlarına maruz kalma gereklidir.
Doğal D vitamini kaynakları yağlı balıklar, yumurta sarısı, dana eti,
sığır eti ve mantardır.

Biyoyararlılık




D vitamininin biyoyararlanımı hakkında çok az bilgi vardır.
Besin matrisinin emilim üzerinde çok az etkisi vardır.
Biyoyararlanım da bireyler arasında farklılık gösterdiği gibi vitamin
D bağlayıcı proteinin miktarına da bağlıdır.

Yetersiz ya da
aşırı alıma bağlı
riskler



Güneş ışığına yetersiz maruz kalma, düşük D vitamini seviyesi için
birincil risk faktörüdür.
Güneş koruyucu kullanımı, ciltte yüksek melanin seviyeleri (yani
koyu ten), cildin güneş ışığı göremeyecek kadar giysilerle
örtünmesi ve süre ise UVB ışınlarına maruziyeti azaltan
faktörlerdir.
Anne sütü yetersiz bir kaynaktır, bu nedenle D vitamini, sadece
emzirilen ve güneşe hiç maruz kalmayan veya çok az maruz kalan
çocuklar için gereklidir.
D vitamini eksikliği kalsiyum eksikliği oluşturur ve kemik sağlığını
olumsuz etkiler, çocuklar ve ergenlerde raşitizme neden olabilir.
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Yetişkinlerde, D vitamini eksikliği osteomalazi ve osteoporoz
riskini artırır.
E Vitamini (α-Tokoferol) (Zingg, 2007)
Görevleri






Birincil
Kaynaklar




Biyoyararlılık
Yetersiz ya da
Aşırı
Alıma
Bağlı Riskler







En aktif E vitamini formu, bir antioksidan görevi gören αtokoferoldür (daha fazla serbest radikal üreten serbest radikallerin
reaksiyon zinciri durdurur).
E vitamini hücre zarlarını, proteinleri ve DNA'yı oksidasyondan
korur ve böylece hücresel sağlığa katkıda bulunur.
Çoklu doymamış yağ asitleri ve hücrelerdeki lipitlerin
oksidasyonunu önler.
α-tokoferol formundaki E vitamini özellikle buğday tohumu ve
ayçiçeği ve kolza yağında bulunur.
Diğer iyi E vitamini kaynakları yapraklı yeşil sebzeler (yani
ıspanak, pazı), fındık (badem, yer fıstığı) ve fındık ezmeleri,
avokado, ayçiçeği çekirdeği, mango ve kividir.
E vitamininin emilimi yağ varlığında artar.
Diyetleri çoğunlukla nişastadan zengin besinlerden oluşan
bireylerde yetersiz E vitamini alımı görülür.
E Vitamini eksikliği kırmızı kan hücresi zarlarının yıkımlanmasına
ve sinir hasarına yol açar.
E vitamini takviyesinin aşırı kilolu insanlarda yaygın görülen
karaciğer yağlanmasını iyileştirdiği görülmüştür.
Besinlerden aşırı E vitamini alımı çok nadirdir.
Yüksek dozlarının sağlık açısından riski yoktur.

K Vitamini (Filokinon | Menakinon)
Görevleri





Birincil
Kaynaklar



Kan pıhtılaşmasında bir düzineden fazla farklı protein ve kalsiyum
rol oynar. K vitamini, bu proteinlerin birkaçının aktivasyonu için
gereklidir. Herhangi bir kan pıhtı faktörü eksikliğinde kontrolsüz
kanama görülür.
K vitamini osteokalsin kemik proteinlerinin metabolizmasında rol
oynar. K vitamini olmadan, osteokalsin kemik yapısını oluşturan
minerallere bağlanamaz ve bu durum zayıf kemik mineralizasyonu
ile sonuçlanır.
K vitamini bitkisel besinlerde filokinon (K1) olarak bulunur. Yeşil
yapraklı sebzeler (maydanoz, ıspanak, kara lahana ve salata
yeşillikleri), lahana ve bitkisel yağlar (soya fasulyesi, kanola,
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zeytin) kaynaklarıdır.
İnce bağırsaktaki bakteriler menakuinon (K2) sentezler. Menakinon
ayrıca fermente edilmiş peynir ve soya fasulyesinde bulunur.

Biyoyararlılık



Besinlerdeki K vitaminin yaklaşık %20'si emilir ve diyet yağı
emilimi arttırır.

Yetersiz ya da
aşırı alıma bağlı
riskler



K vitamini plasenta aracılığıyla az miktarda transfer edilir ve anne
sütündeki miktarları oldukca az olması nedenle yenidoğan bebekler
özellikle kanama riski altındadır. Kas içi enjeksiyon veya
filokinonun oral uygulaması ile K vitamini takviyesi sağlanır.
K vitamini takviyesinin osteoporozlu yetişkinlerde matris Gla
proteini adı verilen özel bir proteinin sentezini tetiklemesinden
dolayı kemik yoğunluğunu arttırdığı bilinmektedir.



8.3.Suda eriyen Vitaminler
Suda eriyen vitaminler B1, B2, B6, B12, niasin, folik asit, biyotin, pantotenik asit, C
vitamini ve kolindir. B grubu vitaminleri birçok enzimin koenzim kısmını oluşturur. Bu
vitaminlerin fazlası idrarla atıldığından her gün vücudun gereksinim duyduğu kadarı
alınmalıdır (Doğan-Demirci, 2010). Tablo 15’te suda eriyen vitaminlerin görevleri,
kaynakları, biyoyararlılıkları ile yetersiz ve aşırı alımları verilmektedir (Carrol vd, 2000;
Giannini vd, 2000; Helmeste vd, 1998; Samur, 2008; Ünüsan, 2006).
Tablo 15. Suda eriyen vitaminlerin görevleri, kaynakları, biyoyararlılıkları ile yetersiz
ve aşırı alımları
B1 vitamini (tiamin)
Görevleri




Birincil
kaynaklar








Biyoyararlılık



Karbonhidratları, lipitleri ve proteinleri enerjiye dönüştüren, enerji
metabolizmasına katılan kükürt içeren bir vitamindir.
Sinir ve kas aktivitesinde önemli bir rol oynar.
Sakatat (karaciğer, böbrekler, kalp), balık
Tam tahıllı tahıllar
Yeşil yapraklı sebzeler
Kuşkonmaz, patlıcan
Meyveler
Baklagiller (fasulye ve mercimek), fındık
B1 vitamininin biyoyararlılığı hakkında veri yoktur, ancak
besinlerdeki seviyesinin ısıya, pişirme sürelerine ve saklama
süresine çok duyarlı olduğu bilinmektedir.
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Yetersiz ya da
Aşırı
Alıma
Bağlı Riskler



B1 vitamini, kepek tabakasının ve vitamin içeren tohum
tabakasının tahıllardan çıkarıldığı öğütme işleminde de kayba
uğrar.



Rafine edilmiş tahıl (çoğunlukla öğütülmüş unlar ve parlatılmış
pirinç) içeriği fazla olan beslenme düzenine sahip insanlar, tiamin
eksikliği riski altındadır. Gıda üreticileri rafine edilmiş tahılları B1
vitamini ile takviye ettiğinde yetersizlik riski daha azdır.
B1 vitamini eksikliğine, Güneydoğu Asya'da hala meydana gelen
bir durum olan beriberi adı verilmiştir. Beriberi, kollarda ve
bacaklarda kas güçsüzlüğü ile karakterize sinir sisteminde hasar
veya kalbin daha fazla çalışmasına ve böbreklerin su ve tuz
tutmasıyla birlikte ödeme neden olan dilate kan damarları ile
karakterize kardiyovasküler sistemde hasara neden olur.
Aşırı tiamin alımı ile ilişkili herhangi bir yan etki yoktur.




B2 vitamini (riboflavin)
Görevleri



2 hidrojen molekülünün taşınmasını sağlayarak karbonhidrat,
protein ve yağlardan enerji elde edilmesi için gerekli olan
indirgenme-yükseltgenme tepkimelerinde görev alır.

Birincil
kaynaklar



Sakatat (karaciğer, böbrekler, kalp), yumurta, et, süt, yoğurt,
peynir, tam tahıllı tahıllar, koyu yeşil yapraklı sebzeler, bira
mayası

Biyoyararlılık




Besinlerde B2 vitamini yüksek oranda bulunur
Yağ tüketiminde salınımı artan safra tuzları, B2 vitamini emilim
oranını arttırır.
B2 vitamini ışığa duyarlıdır, ancak ısı ve soğutma işlemlerinde
kayba uğramaz.



Yetersiz ya da
aşırı alıma bağlı
riskler






Sıklıkla rafine tahıllarla beslenen bireyler, yaşlılar, kronik olarak
diyet yapanlar ve süt ürünlerini diyetlerinden çıkarmış bireyler
yetersiz alım riski altındadır.
B2 vitamini eksikliği B6 vitamini ve niasin eksikliklerinin
oluşumunu hızlandırabilir.
Kardiyovasküler hastalığı olan, diyabet veya kanser hastası olan
bireyler B2 vitamini eksikliği riski altındadır.

B3 vitamini (niasin)
Görevleri




Niasin, enerji transfer reaksiyonlarında, özellikle glikoz, yağ ve
alkol metabolizmasında koenzim görevi görür.
Niasin, metabolik reaksiyonlar sırasında hidrojen moleküllerini
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Birincil
kaynaklar




Biyoyararlılık






Yetersiz ya da
Aşırı Alıma
Bağlı Riskler



Görevleri



(ve elektronlarını) taşıması nedeniyle riboflavin koenzimlerine
benzer.
Nörolojik dejenerasyona karşı korur.
Niasin, triptofandan da sentezlenebilmesi bakımından
benzersizdir.
Niasinamid ve nikotinik asit olmak üzere iki formu vardır.
Sakatat (karaciğer), balık, et, süt, yumurta, kepekli tahıllar,
baklagiller, meyve (avokado, incir, hurma, kuru erik) ve fındık.
Triptofandan sentezlenir.
Et, karaciğer, fasulye ve takviye edilmiş ürünlerden elde edilen
niasinin biyoyararlılığı yüksektir.
Tahıllardaki niasinin biyoyararlılığı yaklaşık olarak %30'dur.
Niasin besinlerin depolanması sırasında oluşan kayıplara karşı
daha az hassastır.
Isıya oldukça dayanıklıdır, bu nedenle uygun pişirme sürelerine
dayanabilir. Diğer suda çözünür vitaminler gibi, pişirme suyuna
geçişi söz konusudur.

Temel enerji kaynakları işlenmemiş mısır veya arpa olan bireyler
ve kronik alkolikler eksiklik riski altındadır.
 Şiddetli niasin eksikliği pellagra adı verilen bir hastalığa neden
olur ve semptomları dermatit, diyare ve demanstır, tedavi
edilmezse ölümle sonuçlanır.
 Niasin sadece besinlerden alınırsa aşırı alım riski düşüktür.
Bununla birlikte, besin takviyeleri ve takviye edilmiş ürünler dahil
olmak üzere birden çok kaynaktan fazla miktarda nikotinik asit
formunda niasin alımı, kızarma, mide bulantısı, kusma, karaciğer
toksisitesi, bulanık görme ve bozulmuş glikoz toleransı gibi
olumsuz etkilere neden olabilir.
B5 vitamini (pantotenik asit)




Birincil



Çeşitli metabolik yollardaki “kavşak” bileşiği olan koenzim A'nın
yapısında bulunur ve lipitlerin, nörotransmitterlerin, steroid
hormonlarının ve hemoglobinin sentezinde 100'den fazla farklı
adımda yer alır.
Cilt ve saç dokularının ve hücrelerinin bakımı ve onarımı için
önemlidir, yaraların ve lezyonların iyileşmesine yardımcı olur
B5 vitamini formu olan pantetin, kan lipid profillerinin normale
dönmesini sağlar.
Sakatat (karaciğer, böbrekler), et (tavuk, sığır eti), yumurta sarısı,
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kaynaklar


Biyoyararlılık






Yetersiz ya da
Aşırı
Alıma
Bağlı Riskler





süt, balık, kepekli tahıllar, patates, domates, brokoli, mantar.
Bağırsak mikroorganizmaları tarafından sentezlenir, ancak bunun
besin ögesi durumuna katkısı bilinmemektedir.
Besinlerden alınan pantotenik asidin biyoyararlılığı yaklaşık
%50'dir.
B5 vitamini ısı varlığında oldukça stabil olmasına rağmen, uzun
süreli yüksek sıcaklıklarda pişirme (kaynama sıcaklıkları gibi)
sonucu kayıplar görülmektedir.
Pantotenik asit ayrıca dondurma, konserveleme veya rafine etme
sürecinde de yok olur.
B5 vitamini eksikliği çok nadirdir ve vücuttaki bütün sistemlerde
yetmezlik benzeri semptomlara neden olur.
Semptomlar yorgunluk, bulantı, kusma, baş ağrısı, karıncalanma
hissi (“yanan ayak” sendromu) şeklindedir.
Yüksek B5 vitamini alımında herhangi bir yan etki
bildirilmemiştir.

B6 vitamini (piridoksin)
Görevleri








Birincil
kaynaklar






Biyoyararlılık




Amino asit metabolizması, nörotransmiter sentezi, kırmızı kan
hücresi oluşumu için piridoksin gereklidir.
Piridoksal, piridoksin ve piridoksamin olmak üzere 3 formu
vardır. Bu formların hepsi, protein ve üre metabolizmasında
önemli olan, amino grubunu elzem olmayan amino asitlere
transfer eden koenzim PLP'ye (piridoksal fosfat) dönüştürülebilir.
Triptofanın, niasin veya nörotransmitter olan serotonine
dönüşümü de PLP'ye bağlıdır.
Ek olarak PLP, hemoglobin içindeki hem bileşiğinin, DNA'daki
nükleik asitlerin ve hücre bütünlüğünde görevli olan lesitinin
(fosfolipid) sentezine katılır.
B6 vitamini kas dokusunda depolanır.
Tavuk eti, karaciğer (sığır,), balık (somon, ton balığı) iyi
kaynaklarındandır.
Yağlı tohumlar (ceviz, fıstık)
Nohut, mısır, tam tahıllar
Sebzeler (özellikle yeşil yapraklı sebzeler), patates ve diğer
nişastalı sebzeler de kaynakları arasındadır.
Karışık bir diyet tüketildiğinde, B6 vitamininin biyoyararlılığı
yaklaşık %75'tir.
B6 vitamini ısı ile yok olabilir, ancak depolama sırasında sabit
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kalır.
Yetersiz ya da
aşırı alıma bağlı
riskler



Görevleri



Sadece B6 vitamini eksikliğinin görülmesi nadirdir; genellikle
diğer B vitaminlerinde bir eksiklik ile birlikte ortaya çıkar.
 Yetersiz alım riski, alkolik ve tüberküloz ilacı kullanan bireylerde
yüksektir.
 B6 vitamini eksikliği belirtileri, yetersiz hemoglobin sentezi
nedeniyle mikrositik anemi, depresyon, sinir problemleri ve
sinirlilik hali şeklindedir.
 Yüksek miktarda B6 vitamini alımında (besin veya takviye
ürünlerden) hiçbir yan etki gözlenmemiştir.
B7 vitamini (biotin, H vitamini)



Birincil
kaynaklar




Biyoyararlılık





Yetersiz ya da
aşırı alıma bağlı
riskler






Vücutta karbondioksit taşınmasında görevli bir koenzimdir. Bu
görevi sebebiyle, besinlerin (karbonhidrat, yağ ve protein) enerjiye
dönüşmesinde kritik öneme sahiptir.
Özellikle saç köklerinde, tırnaklarda ve ciltte gerçekleşen yağ ve
protein metabolizması reaksiyonlarında yer alır.
Yumurta, süt, sebze, tahıllar, yağlı tohumlar (badem, ceviz, yer
fıstığı), karaciğer, böbrek, maya, soya fasulyesi.
Bağırsak bakterileri tarafından sentezlenir.
Besinlerde biyotin, serbest formda veya proteine bağlı şekilde
bulunur.
Biyotinin biyoyararlılığı, midede protein enzimlerinin proteine
bağlı biyotini serbest biyotine dönüştürme yeteneğine bağlıdır.
Biyotin ışığa, sıcağa veya neme karşı dayanıklıdır.
Diyetle yetersiz alıma bağlı eksiklik sağlıklı popülasyonlarda
nadirdir.
Diyetle alınan biotin proteinlere bağlıdır; biotinidaz enzimi biotini
serbest hale getirir ve biotinin görevli enzimlerin kofaktörlerine
bağlanarak aktif hale geçmelerini sağlar. Biotinidaz enzim
aktivitesindeki yetersizlik biotin eksikliğine yol açar. Yenidoğan
taramaları tanı konur.



Eksiklik belirtileri arasında genel olarak yorgunluk hissi, mide
bulantısı, nörolojik problemler, cilt ve saç problemleri bulunur.
Aşırı biyotin alımı ile ilgili herhangi bir yan etki bildirilmemiştir.



Folat, doğal olarak oluşan formların (pteroil glutamik asit) ve

B9 vitamini (folat)
Görevleri

139









ayrıca takviye edilmiş ürünlerde ve suplemanlarda (folik asit)
bulunan formların tamamıdır.
Folik asit, folatın en stabil formudur.
Folatın birincil işlevi, DNA sentezi ve onarımında, enerji ve
amino asit metabolizmasında tek karbon bileşiklerini aktaran bir
koenzim olan THF (tetrahidrofolat) olarak görev almasıdır.
Folat ve B12 vitamini, metil grupları olarak adlandırılan bu tek
karbon bileşiklerini taşıma kapasiteleriyle birbirine bağlıdır.
Örneğin, bir metil grubuna sahip THF, karbon bileşiğini B12
vitaminine iletir. Bu iletim sonucunda B12 vitamini aktif bir
koenzime dönüşür, böylelikle homosisteinin metiyonine
dönüşümünü katalize etme özelliği kazanır.
B12 vitamini olmadan, metil grubu barındıran folat hücre içinde
hapsolur, hücre büyümesini desteklemek için kullanılamaz.
Folat beyin gelişimi ve fonksiyonu için gereklidir.

Birincil
kaynaklar



Koyu yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, mercimek, kuşkonmaz,
buğday tohumu, maya, fıstık, portakal, çilek.

Biyoyararlılık



Suplemanlardan alınan folik asitin biyoyararlılığı, besinlerden ayrı
alındığında %100 iken besin ile alındığında %85’e düşer.
Besinlerde doğal olarak bulunan folat formlarının biyoyararlılığı
%50’dir, ancak doğal formlar oldukça kararsızdır.
Folat, ısı ve oksijen ile kolayca kayba uğrar.



Yetersiz ya da
aşırı alıma bağlı
riskler










Yeterli miktarda ve çeşitlilikte yeşil yapraklı sebze ve baklagil
tüketmeyen bireyler yetersiz folat alımı riski altındadır.
Folat gereksinimleri, özellikle hamileliğin ilk birkaç haftasında
olmak üzere hamilelikte artar. Folat eksikliği, fetüste nöral tüp
defekti riski ile büyük ölçüde ilişkilidir. Bu nedenle, doğurganlık
çağındaki kadınların ve gebelerin doğal besinlerle (folat formları)
birlikte, takviye edilmiş ürünleri veya suplemanları (folik asit) bir
arada kullanarak folat gereksinimlerini karşılamaları önerilir.
Birçok batı ülkesinde, folat ile zenginleştirilmiş unlar zorunlu
kılınmıştır.
Folat, hücre büyümesi ve onarımı için, özellikle ağızdaki ve
gastrointestinal sistemdeki kısa ömürlü hücreler için kritik
olduğundan, folat eksikliği gözle görülebilen belirtiler verir ve
sindirim problemlerine neden olur.
Belirtileri arasında yorgunluk, iştahsızlık, miktar olarak az fakat
hacim olarak büyük kırmızı kan hücreleri (megaloblastik veya
makrositik anemi) ve nörolojik problemler sayılabilir.
B12 vitamini eksikliği folat eksikliğine neden olur, çünkü folatın
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aktif formuna dönüşebilmesi için gerekli olan B12 vitamini vücutta
yeterli miktarda bulunmamaktadır.
B12 Vitamini (Kobalamin)
Görevleri








Birincil
kaynaklar







Biyoyararlılık







Yetersiz ya da
aşırı alıma bağlı
riskler








Kobalamin, yapısında kobalt minerali içerir.
Homosisteinin metiyonine dönüştürülmesinde,
Yağ asitleri ve amino asitlerin metabolizmasında
Nörotransmitterlerin üretiminde bir koenzim olarak işlev görür.
Ayrıca sinir liflerini çevreleyen ve koruyan özel bir zarın
korunması,
Kemik hücresi aktivitesi B12 vitaminine bağlıdır.
Hayvansal besinlerdeki B12 vitamininin kaynağı hayvanların
midelerindeki mikroorganizmalar tarafından üretilen ve bağırsakta
emilen B12’dir.
Zengin B12 vitamini kaynakları kabuklu deniz ürünleri, karaciğer,
av eti (geyik eti ve tavşan), bazı balıklar (ringa balığı, sardalya,
somon, alabalık), süt ve süt ürünleridir.
Baklagiller köklerinde yaşayan toprak bakterilerinin ürettiği B12
vitaminini özümlediğinden diğer bitkisel ürünlerde B12 bulunmaz.
B12 vitamini emilimi hakkında yeterli veri olmamasına rağmen,
uzmanlar B12 vitamininin yaklaşık %50’sinin sağlıklı bir sindirim
sistemi olan yetişkinler tarafından emildiğini varsaymaktadır.
Midede yeterli asit olmadığında veya midede intrinsik faktör adı
verilen bir protein üretilmediğinde yetersiz emilim meydana
gelmektedir.
Yüksek ısı ve uzun pişirme süreleri içeren bazı geleneksel pişirme
yöntemleri B12 vitamini kayıplarına neden olabilir.
Yaşlı yetişkinlerin yaklaşık %10-30’unda, mide B12 vitamini
emilimini bozan bir durum olan kronik mide iltihabı olduğu
tahmin edilmektedir. Yaşlı yetişkinlerin B12 vitamini
gereksinimlerini karşılamak için takviye veya takviye edilmiş
besin almaları önerilir.
Vegan annelerden doğan bebekler eğer annenin hamilelik
sırasındaki B12 vitamini depoları düşük ise eksiklik riski
altındadır.
Kronik ishal durumunda ve HIV pozitif kişilerde B12 vitamini
gereksinimleri artmaktadır.
Takviye edilmiş gıda veya takviye almayan vegan bireylerde
(hayvan kaynaklı gıdalar tüketmeyen bireyler) B12 vitamini
eksikliği görülür.
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Vücut B12 vitamininin çoğunu tekrar tekrar emerek geri
dönüştürdüğünden B12 vitamini eksikliğinin gelişmesi birkaç yıl
sürebilir.
 B12 vitamini eksikliğinin belirtileri arasında anemi, yorgunluk,
iştah kaybı, mide atrofisi, nöromüsküler ağrı, nörolojik problemler
(yürüyüş, hafıza kaybı) bulunur.
 Aşırı B12 vitamini alımıyla ilgili herhangi bir yan etki
bildirilmemiştir.
C vitamini (Askorbik asit)
Görevleri









C vitamini, B-vitaminleri ile beraber çalışmaktadır. Belirli bir
enzimin aktivitesine yardımcı olarak antioksidan veya kofaktör
görevi görür.
Hipofiz ve adrenal bezlerde, gözlerde, beyaz kan hücrelerinde ve
beyinde yüksek C vitamini seviyeleri bulunmaktadır.
Kolajen üretimini artırır, bu sayede kırışıklık, ciltte kuruluk gibi
sorunları önler.
Demirin emilimini artırır.
Serbest radikallerin uzaklaştırılır.
Enfeksiyonlara ve iltihaplanmaya karşı savunmada görevleri
vardır.

Birincil
kaynaklar



Meyveler (özellikle turunçgiller), lahana tipi sebzeler, yeşil
yapraklı sebzeler, marul, domates, patates ve karaciğer (öküz /
buzağı), çilek, biber.

Biyoyararlılık



Bitkilerin yetişme koşulları, mevsim ve olgunluk aşamaları C
vitamini seviyelerini etkiler.
C vitamini ısı ve oksijen ile kolayca kayba uğramaktadır.
Bakır ve demir mineralleri varlığında oksidasyona uğrar.
Emilim seviyeleri tüketilen miktarlara bağlıdır. C vitamininin
yaklaşık %70-90'ı emilir. Alımlar 1000 mg / gün'ü aşarsa, emilim
seviyeleri %50'ye düşer.





Yetersiz ya da
Aşırı
Alıma
Bağlı Riskler






Yeterli miktarda meyve ve sebze tüketmeyen bireyler, C vitamini
yetersizliği riski altındadır.
Sigara içmek serbest radikallerin oluşmasına neden olduğundan,
sigara içen bireylerin C vitamini gereksinimleri artmaktadır.
İnsülin direnci, C vitaminin hücrelere girişini zorlaştırır.
C vitamini eksikliği, diş eti kanamaları, cilt altı küçük kanamalar,
yorgunluk, ödem, iştah ve kilo kaybı ile enfeksiyonlara karşı
direncin azalması ile karakterize skorbüte neden olabilir.
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Kolin
Görevleri






Birincil
kaynaklar




Kolin, kesin olarak bir vitamin değildir. Genellikle B vitaminleri
altında gruplanan temel bir besin ögesidir. Kolin, vücut tarafından
üretebilse de ihtiyacın karşılanabilmesi için diyetsel kolin alımı
gereklidir.
Metil donörü olarak görev yapar. Yağ ve kolesterol
metabolizması, hücre yapısı ve hücre bütünlüğü, hücresel
sinyalleşme, nörotransmisyon ve gen ekspresyonu gibi çeşitli
görevleri bulunmaktadır.
Hamilelikte, fetüsün büyüme ve beyin gelişimi için önemlidir.
Kolin, başta süt, yumurta ve yer fıstığı olmak üzere birçok gıdada
bulunabilir.
Aynı zamanda gıda işlemede emülgatör olarak kullanılan lesitinin
bir bileşenidir.

Biyoyararlılık



Biyoyararlanım hakkında bilgi yoktur.

Yetersiz ya da
aşırı alıma bağlı
riskler



Katı vejetaryenler (süt veya yumurta tüketmeyen) kolin
yetersizliği riski altındadır.
Kolinin yetersiz alımı karaciğer fonksiyon bozukluğuna ve kas
hasarına yol açabilir.
Maternal kolin seviyesinin nöral tüp defekti ile ilişkili
olabileceğini gösteren bazı çalışmalar bulunmaktadır.
Menopoz dönemindeki kadınlarda kolin biyosentezi azalır.
Aşırı kolin alımı nadirdir, ancak balıksı vücut kokusu, kusma,
tükürük salgısı, hipotansiyon ve karaciğer toksisitesi ile
sonuçlanabilir.
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Uygulamalar
Vitamin metabolizması ve kimyası ile ilgili vücutta meydana gelen değişmeleri,
vitamin yetersizlikleriyle ilişkili hastalıkların tedavisi ve beslenme ilkeleriyle ilgili olarak
T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve Fiziksel
Aktiviteler Daire Başkanlığı tarafından Şubat 2008’de bastırılmış olan;
Vitaminler Mineraller ve Sağlığımız kitabını
(https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/B%202.pdf)
Besin Destekleri Kullanılmalı mı? kitabını
(https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/t65.pdf) inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
Yağda eriyen ve suda eriyen vitaminleri karşılaştırınız.
Vitaminlerin birincil kaynaklarını, biyoyararlılıklarını, yetersiz ve aşırı alımına bağlı
riskleri sıralayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Bitkiler ve mikroorganizmalar metabolizma için gerekli vitaminleri üretebilirken,
insanlar ve hayvanlar evrim sırasında bu yeteneği kaybetmişlerdir. Bu sebeple insanların
bunları diyet yoluyla almaları önemlidir. Vitaminler vücut fonksiyonlarının düzenlenmesi ve
devamlılığında önemli bir rol oynar. Yaşam için gerekli, çok küçük miktarlarıyla hücre
metabolizmasında önemli tepkimelere giren organik bileşiklerdir. Vitaminlerin çoğu vücut
tarafından yapılamadığı için besinlerimizle alınması gerekmektedir. Vitaminler, hücre
zarından geçebilecek kadar küçük olduklarından sindirimleri olmaz. Vitaminler büyüme,
gelişme, üreme gibi birçok yaşamsal olayın gerçekleşmesinde gereklidir. A, D, E ve K
vitaminleri yağda çözünürler ve dışarıdan hazır olarak alınmaları gerekir. Suda eriyen
vitaminler B1, B2, B6, B12, niasin, folik asit, biyotin, pantotenik asit, C vitamini ve kolindir.
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Bölüm Soruları
1) A vitamini içeren karaciğer gibi spesifik besinler, özellikle hangi hastalıkların
önlenmesinde etkilidir?
a) Gece körlüğü
b) Kalp yetmezliği
c) Siroz
d) Kansızlık
e) Hepsi
2) Suda eriyen vitaminler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?
a) Niasin eksikliğinde pellegra hastalığı görülür.
b) Folik asit DNA sentezinde gerekli olan pürin ve timini sentezler.
c) Folik asit eksikliğinde megaloblastik anemi gelişir.
d) B12 vitamini yalnızca bitkisel besinlerde olduğu için bitkisel ürün tüketmeyen
kişilerde eksikliği görülür.
e) C vitamini eksikliğinde skorbüt görülür.
3) Tüm vitaminler hangi tip hücrelerde yapılır?
a) Hayvansal hücrelerde
b) Bitkisel hücrelerde
c) Kas hücrelerinde
d) Kemik hücrelerinde
e) Kan hücrelerinde
4) Aşağıdakilerden hangisi suda eriyen vitamindir?
a) A vitamini
b) B vitamini
c) K vitamini
d) D vitamini
e) E vitamini
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5) Güneş ışığı yardımıyla, kolesterol öncülüğünde vücut tarafından üretilen vitamin
hangisidir?
a) A vitamini
b) B vitamini
c) K vitamini
d) D vitamini
e) E vitamini
6) A vitamini hangi organda depolanır?
a) Böbreklerde
b) Akciğerlerde
c) Karaciğerde
d) Dalakta
e) Kalp
7) Aşırı kilolu insanlarda yaygın görülen karaciğer yağlanmasını iyileştiren vitamin
hangisidir?
a) A vitamini
b) B vitamini
c) E vitamini
d) D vitamini
e) K vitamini
8) Kanın pıhtılaşmasına etki eden vitamin hangisidir?
a) K vitamini
b) B vitamini
c) C vitamini
d) D vitamini
e) E vitamini
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9) Aşağıdakilerden hangisi yağda eriyen vitamindir?
a) A vitamini
b) B6 vitamini
c) Folik asit
d) Biotin
e) B12
10) Diş eti kanamaları, yorgunluk, iştah ve kilo kaybı ve enfeksiyonlara karşı direncin
azalması gibi belirtilere yol açan skorbüt hastalığı hangi vitaminin eksikliğinde görülür?
a) B12 vitamini
b) Niasin
c) C vitamini
d) Kolin
e) E vitamini

Cevaplar
1-A

2-D

3-B

4-B

5-D

6-C

7-C

8-A

9-A

10-C
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9. MİNERALLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Minerallerin sınıflandırılması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Minerallerin vücuttaki önemi nedir?
Makromineraller hangileridir? Bu minerallerin görevleri, kaynakları, biyoyararlılıkları,
yetersiz ve aşırı alımlarıyla ilgili özellikler nelerdir?
Mikromineraller hangileridir? Bu minerallerin görevleri, kaynakları, biyoyararlılıkları,
yetersiz ve aşırı alımlarıyla ilgili özellikler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Minerallerin kimyasal yapısı

Minerallerin sindirimi ve
emilimlerini kavrama, diğer
besin ögeleriyle farklılıkları
anlama

Besinlerdeki minerallerin
sindirim ve emilimini içeren
yayınları inceleyerek

Makromineraller

Makromineralleri
tanımlayabilme,
özelliklerini ayırt edebilme

İlgili kaynakları inceleyerek

Mikromineraller

Mikromineralleri
tanımlayabilme,
özelliklerini ayırt edebilme

İlgili kaynakları inceleyerek
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Anahtar Kavramlar


Mineraller



Makromineraller



Mikromineraller
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Giriş
Mineraller doğada yaygın olarak bulunan inorganik maddelerdir. Sağlığın korunması,
vücudun büyümesi ve gelişmesi, yaşamın sürdürülmesi için minerallere ihtiyaç vardır (Tablo
2). Vücudun sadece %4 gibi bir kısmını oluşturmalarına rağmen vücut yapısının oluşmasında
yardımcıdırlar. 1928-1967 yılları arasında 20 Nobel Ödülü'nün vitamin alanı ile ilişkili
verilmesi ile 20. yüzyılın başlarından yakın zaman kadar, vitamin ve minerallerin
fonksiyonuna verilen önem artmıştır (Otten vd, 2006).
Mineraller ısıl işlemlerle kayba uğramazlar. Vücut bunları üretemediği için besinlerle
alınması zorunludur. Mineral maddelerin düzenleyici ve/veya yapısal görevleri vardır. Ancak
mineral maddeler vücutta enerji kaynağı olarak kullanılmazlar. Mineral maddeler kayalardan
çıkar, suya, toprağa buradan da bitkilere, bitkilerden de hayvanlara ve en sonunda insanlara
ulaşırlar. Diyetteki mineral alımının çoğu hayvansal ve bitkisel kaynaklardan gelmektedir
çünkü toprak ile su bileşimine, besinlerin nasıl işlendiğine ve bitkinin aldığı gübre miktarına
göre değişmektedir (Ayaz, 2008). Su içindeki mineral miktarı bulunulan coğrafik alana göre
değişmektedir (Samur, 2008).
9.1.Minerallerin Sınıflandırılması
Mineraller, makro ve eser mineraller olarak iki kategoriye ayrılır. İsminden de
anlaşılacağı gibi, makro minerallerin gereksinimlerinin eser elementlerden daha fazla (günde
100 mg'dan fazla) olması gerekir. Besinlerde bulunan mineral madde miktarlarından yola
çıkarak diyet hazırlamak mümkün değildir. Önemli olan besinlerdeki mineral maddelerin
vücudumuz tarafından hangi oranda sindirildiğidir yani biyoyararlılık oranıdır (Ünüsan, 2006)
Makro mineraller olan fosfor, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gereksiniminin
karşılanması için yeterli ve dengeli beslenilmelidir (Gibson, 2005; Otten vd, 2006; Ünüsan,
2006) (Tablo 16).
Tablo 16. Makro minerallerin görevleri, kaynakları, biyoyararlılıkları ile yetersiz ve
aşırı alımları
Kalsiyum (Ca)
Görevleri







Kalsiyum vücutta en çok miktarda bulunan mineraldir. Vücut
kalsiyumunun %99’u kemiklerde ve dişlerde bulunur.
Kemiklerdeki kalsiyum ayrıca vücudun düşük alımları telafi etmek
için kalsiyumu geri çekebileceği bir banka görevi görür.
Vücudun kalsiyumunun geri kalan %1’lik kısmı vücut sıvılarındadır
ve burada kan basıncını, kas hareketini, sinir uyarılarının iletimi,
hormonların salgılanması ve bazı enzim reaksiyonlarının
aktivasyonunda da rol oynar.
Kemiklerde sürekli olarak yeniden yapım ve yıkım reaksiyonları
gerçekleşir.
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Kalsiyum, kollajen proteini matrisinde kristaller oluşturur. Bu sürece
mineralizasyon denir. Mineralizasyon sırasında, kristaller
yoğunlaştıkça, kemiklere güç ve sertlik verir. Çoğu insan 20'li
yaşlarının sonunda pik bir kemik kütlesine ulaşır ve kemik yoğunluğu
yaşa bağlı kemik kaybı ve kırıklarına karşı en iyi korumayı sağlar.
Kandaki kalsiyum normal kan basıncını korumaya yardımcı olur.

Birincil
Kaynaklar






Süt ve süt ürünleri
Küçük balıklar (kemikli)
Tofu (soya peyniri), baklagiller
Ispanak, Çin lahanası, kırmızı lahana, brokoli.

Biyoyararlılık



Kalsiyumun vücut tarafından emilimi D vitamini varlığı ile artarken,
oksalik ve fitik asit varlığında azalır. Bu nedenle, oksalik asit
(ıspanak, tatlı patates, ravent ve fasulye) veya fitik asit (ör., tohumlar,
fındık, tahıllar) bakımından zengin olan yüksek kalsiyum içeriğine
sahip gıdalardaki kalsiyum, süt ve süt ürünleri gibi bünyesinde
herhangi bir inhibitör bulunmayan gıdalardaki kalsiyuma göre daha az
emilir.
Sodyum veya fosfordan zengin diyetler de kemikteki kalsiyum
seviyelerini olumsuz etkilemektedir.



Yetersiz ya
da aşırı alıma
bağlı riskler






Kalsiyum kas kasılması ve sinir iletimi için kritik olduğundan, vücut
kan kalsiyum seviyeleri sıkı bir şekilde düzenlenir. Kalsiyum alımı
düşükse, kemiklerdeki kalsiyum kullanılır.
Kronik yetersiz kalsiyum alımı, kemiklerin zayıfladığı osteomalazi
hastalığına neden olur.
Kemiklerdeki yetersiz kalsiyum, kalsiyumun emilmesi ve kemiklerde
birikmesi için gerekli olan yetersiz D vitamini alımından da
kaynaklanabilmektedir. Bu nedenle, yeterli kalsiyum ve D vitamini
alımı kemik bütünlüğü ve kemik büyümesi için hayati önem
taşımaktadır.

Magnezyum (Mg)
Görevleri







Vücut magnezyumun yarısından fazlası kemiklerde bulunmaktadır.
Magnezyum kemik gelişimi ve korunmasında önemli rol oynar.
Mineralin geri kalanının çoğu kaslarda ve yumuşak dokuda bulunur.
Sadece %1’i hücre dışı sıvıda bulunmaktadır.
Kemik magnezyumu, kan konsantrasyonlarını normal seviyede
tutmak için depo olarak görev yapar.
Magnezyum genetik materyal (DNA / RNA) ve protein sentezinde rol
oynar
Hücre büyümesi ve çoğalmasında görevlidir.
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Enerji üretimi ve depolanması gibi 300'den fazla metabolik reaksiyon
ile ilişkilidir. Vücudun ana enerji bileşiği adenosin trifosfatın (ATP)
oluşumu için önemlidir. Hücrelerimiz, tüm süreçleri için ATP'ye
ihtiyaç duymaktadır.

Birincil
Kaynaklar






Fındık, baklagiller
Kepekli tahıllar
Koyu yeşil sebzeler
Deniz ürünleri

Biyoyararlılık



Protein oranı düşük diyetler, magnezyum emiliminin azalmasına
neden olur.
Kalsiyumda olduğu gibi, fitik asit içeren lif bakımından zengin gıdalar
da magnezyum emilimini azaltmaktadır.



Yetersiz ya
da aşırı alıma
bağlı riskler







Dengeli bir diyetle beslenen sağlıklı bireylerde magnezyum eksikliği
oldukça nadirdir. Bunun sebebi magnezyumun hem bitkisel hem de
hayvansal gıdalarda bol miktarda bulunması ve alım düşük olduğunda
böbrekten atımın da azalmasıdır.
Şiddetli magnezyum eksikliği (hipomagnezemi) D vitamini ve
kalsiyum homeostazını engelleyebilir.
Gastrointestinal veya böbrek rahatsızlığı olan bazı bireylerde, kronik
alkoliklerde ve yaşlılarda magnezyum eksikliği riski artmaktadır.
Magnezyum toksisitesi nadirdir. Üst sınırı, sadece takviyeler veya
magnezyum tuzları gibi gıda dışı kaynaklarla aşılabilir.

Fosfor (P)
Görevleri







Vücuttaki fosforun yaklaşık %85'i kemiklerde ve dişlerde kalsiyum ile
beraber bulunur.
Tüm hücrelerin temel bileşenleri olan DNA ve RNA'nın da bir
parçasıdır.
Adenosin trifosfat (ATP) şeklinde enerji metabolizmasına yardımcı
olur. ATP molekülü, aktivasyonu için üç fosfat grubu kullanılır.
Birçok enzim ve B-vitaminlerinin aktif hale gelmesi için 1 fosfat
grubunun eklenmesi gerekir.
Hücre duvarlarında bulunan lipitler de fosfor kullanmaktadır. Bu
fosfolipidler, bileşiklerin hücreler içine ve dışına taşınması için
hücrelere gerekli olan akışkan özellik verir.

Birincil
Kaynaklar




Et, balık, kümes hayvanları, yumurta ve süt gibi hayvansal gıdalar,
Ayçiçeği tohumu zengin kaynaklarıdır.

Biyoyararlılık



Hayvansal kaynaklı besinlerdeki emilimi iyidir.
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Yetersiz ya
da aşırı alıma
bağlı riskler





Potasyum (K)
Görevleri








Birincil
kaynaklar






Yetersiz ya
da aşırı alıma
bağlı riskler








Fitik asit / fitat içeren bitki tohumlarında, fosforun sadece %50'si
insanlar tarafından kullanılabilir.
Fazla miktarda süt ürünleri veya gazlı içecek tüketen bireylerde,
kalsiyum metabolizmasına müdahale edebilecek yüksek fosfor alımı
söz konusudur.
Yetersiz beslenme, anoreksik bireyler veya alkoliklerde görülür
yetersiz alım görülebilir.
Fosfor eksikliği belirtileri; iştahsızlık, kaygı ve sinirliliktir.
Çocuklarda fosfor eksikliği büyümede gerilik ve zayıf kemik diş
gelişimi olarak ortaya çıkabilir.
Potasyum hücre içi sıvının başlıca katyonudur.
Sıvı ve elektrolit dengesi,
Enzim reaksiyonları,
Hücre bütünlüğü ve kas kasılması için gereklidir. Potasyum ve
sodyum sinir impuls iletimini yönlendiren bir süreç olan hücre
membranı boyunca pompalanır.
Doğal, işlenmemiş besinlerde bulunan potasyum genellikle bir
organik anyona (örn. sitrat) bağlıdır. Organik anyonlar, et tarafından
veya protein açısından zengin gıdaların metabolize edilmesinde vücut
tarafından üretilen asitlerin tamponlanmasında önemli rol
oynamaktadır. Bu asitler kemik demineralizasyonu ile böbrek taşı
riskini artırabilir.
Meyve ve sebzeler, özellikle domates, salatalık, kabak, patlıcan, yeşil
yapraklı sebzeler, kök bitkiler
Tahıllar
Beyaz ve kırmızı et
Baklagiller
Orta derecede potasyum eksikliği: Kan basıncındaki artışlar ve inme
Artmış böbrek taşı riski
Kemik demineralizasyonu ile ilişkilidir.
Bazı diüretikler (örneğin, tiazid diüretikleri veya furosemid),
alkolizm, şiddetli kusma veya ishal, laksatiflerin aşırı kullanımı veya
kötüye kullanımı, anoreksiya nervoza veya bulimia konjestif kalp
yetmezliği daha yüksek potasyum eksikliği riski ile ilişkilidir.
Toksisitesi, potasyumdan zengin besinlerin aşırı tüketilmesinden
kaynaklanmaz, ancak potasyum tuzlarının veya takviyelerinin (bazı
protein karışımları ve enerji içecekleri dahil) aşırı tüketiminden ve
bazı hastalıklardan veya tedavilerden kaynaklanabilmektedir.
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Selenyum, çinko, iyot, demir, krom, bakır ve flor vücutta daha az miktarlarda
bulundukları için eser mineraller olarak adlandırılırlar (Tablo 17). Eser element gereksinim
miktarları toplandığında bir çay kaşığını bile doldurmaya yetecek materyal elde
edilememektedir. Ancak bu durum, eser elementlerin makro minerallerden veya diğer besin
ögelerinden daha az önemli olduğu anlamına gelmez (Brown vd, 2017; Egemen, 2006;
Fordham, 2004; Orhon vd, 2006).
Tablo 17. Mikro minerallerin görevleri, kaynakları, biyoyararlılıkları ile yetersiz ve
aşırı alımları
Krom (Cr)
Görevleri






Glikoz ve yağların metabolizmasına katılır.
Cr+3 en kararlı formdur ve gıdalarda yaygın olarak bulunur.
Cr+6 gibi diğer krom türleri toksiktir.
Krom insülin hormonunun aktivitesini artırarak kan şekeri
seviyelerinin korunmasına yardımcı olur. Basit şekerler içeriği
yüksek diyetler, artmış insülin sekresyonundan dolayı kromun
idrar atılımını artırabilir.

Birincil
kaynaklar






Yumurta sarısı
Tam tahıllar, yüksek kepekli tahıllar
Yeşil fasulye, brokoli
Fındık

Biyoyararlılık




Midedeki düşük pH krom biyoyararlılığını artrırır.
C vitamini krom emilimini arttırır.

Yetersiz ya da
aşırı alıma bağlı
riskler




İnsanlarda krom eksikliği çok nadirdir.
Krom eksikliği uzun süreli intravenöz beslenme ile krom
takviyesi almayan hastalarda bazen görülmektedir.



Bakır bağımlı enzimler demir taşır ve demir kan yoluyla
oksijen taşıyan bir protein olan hemoglobine dönüştürülür.
Glikozdan enerji oluşumu sağlar.
Vücutta hasar oluşturan serbest radikallere karşı savunma
sistemini oluşturur.
Kollajen üretimi sağlar.
Alerjik reaksiyona sebep olan histaminin inaktivasyonu ve
hücreler arası iletişimi sağlayan nörotransmitterlerin
oluşumunda (dopaminin parçalanması) görev almaktadır.

Bakır (Cu)
Görevleri






Birincil
kaynaklar





Deniz ürünleri ve organ etleri
Fındık
Kepekli tahıllar
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Biyoyararlılık




Tohumlar
Baklagiller



Bakır emilimi alımına bağlıdır; günlük alımı <1 mg olduğunda
emilim oranları yaklaşık %50 olmaktadır.
Yüksek demir alımı bakır emilimini azaltmaktadır.


Yetersiz ya da
aşırı alıma bağlı
riskler










Sağlıklı insanlarda bakır eksikliği çok nadirdir.
Nadir görülen genetik bozukluğu olan kişiler (Menkes
hastalığı), yetersiz beslenen çocuklar, uzun süreli ishali olan
çocuklar veya sadece inek sütü ile beslenenler bakır eksikliği
riski taşımaktadırlar.
Demiri taşımak için bakır gerektiğinden, bakır eksikliğinin
klinik belirtileri arasında anemi vardır.
Osteoporoz ve diğer kemik gelişimi anormallikleri görülür.
Pigmentasyon kaybı olur.
Nörolojik semptomlar ortaya çıkar.
Büyüme gerili görülür. Yalnızca besinlerden alınan bakır ile
toksik etki nadirdir.

Flor (F)
Görevleri



Özellikle diş ve kemik sağlığı için önem taşımaktadır.

Birincil
Kaynaklar






Deniz ürünleri
Kemikler
İçme suyu (florlanmışsa)
Çay

Biyoyararlılık




Su ve diş ürünlerinden florür biyoyararlanımı %100'e yakındır.
Kalsiyum, flor emilimini %10-25 oranında azaltabilmektedir.

Yetersiz ya da
aşırı alıma bağlı
riskler



Her yaş grubunda yetersiz flor alımının tek net etkisi diş çürüğü
riskinin artmasıdır
Çok fazla flor dişlere zarar vererek florozise neden
olabilmektedir. Dişlerde küçük beyaz lekeler oluşur ve ciddi
vakalarda mine çukurlaşarak, kalıcı olarak lekeler kalır.



İyot (I)
Görevleri





Vücut ısısını, metabolik hızı, üremeyi, büyümeyi, kan hücresi
üretiminin düzenlenmesini, sinir ve kas fonksiyonlarının
devamlılığını sağlayan tiroid hormonlarının yapısında
bulunmaktadır. Vücutta %70-80’i tiroid dokularında
bulunmaktadır.
Hücrelerin oksijen kullanma hızını kontrol ederek, vücut
tamamen dinlendiğinde açığa çıkan enerji miktarını
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etkilemektedir.
Beyin gelişimi, büyüme ve gelişmenin birçok yönünün
düzenlenmesi, doğumdan önce ve kısa bir süre sonra en aktif
olan sinirlerin miyelinizasyonu için iyot önemli bir mineraldir.

Birincil
Kaynaklar





İyot ile zenginleştirilmiş tuz
Deniz ürünleri
İyot bakımından zengin toprakta yetişen bitkiler ve bu bitkilerle
beslenen hayvanlar veya iyot içeren yemler iyi kaynaklardır.

Biyoyararlılık




İyotun besinlerden emilimi>%90’dir.
Lahana ailesinden sebzeler içerdiği guatrojenlerden dolayı
iyotun tiroid bezine geçişine engel olmakta ve tiroid
hormonlarının üretimini bozmaktadır. Guatrojen içeren sebzeler
diyetle yüksek miktarda alınırsa iyotun emilimi ve kullanımı
sınırlınabilir.
Çoğu insan besin ve takviyelerce alınan yüksek miktarda iyotu
tolere edebilmektedir.


Yetersiz ya da
aşırı alıma bağlı
riskler




Hamilelik sırasında iyot eksikliği olan bireylerde, bebek sağlığı
açısından zihinsel gerilik riski yüksektir.
Doğuştan hipotiroidi tanısı için yenidoğan taramalarında TSH
(tiroid uyarıcı hormon) ölçümü yapılır. Kalıcı hipotiroidi ile
iyot eksikliğinden kaynaklanan geçici hipotiroidi vakaları bu
taramada yakalanabilir. İyot eksikliğinin en belirgin
semptomları tiroid bezi büyümesi, guatrdır.

Demir (Fe)
Görevleri







Vücutta bulunan demirin çoğu iki temel oksijen taşıyıcı formda
bulunmaktadır: hemoglobin ve miyoglobin. Hemoglobin
kırmızı kan hücrelerinde, miyoglobin ise kas hücrelerinde
bulunmaktadır.
Oksidasyon / indirgeme reaksiyonlarında elektron alıcı/verici
olarak enzimlere kofaktör görevi görmektedir. Bu reaksiyonlar
enerji metabolizması için büyük öneme sahiptir.
Demir gereksinimi menstürasyon, gebelik ve erken çocukluk,
ergenlik gibi dönemlerde artmaktadır. Demir emilim oranları
bir kişinin depolarının büyüklüğüne göre değişmektedir.

Birincil
kaynaklar






Kırmızı ve beyaz et
Yumurta
Baklagiller
Tahıllar

Biyoyararlılık



Kişinin demir eksikliği arttıkça emilim de artar. Sağlıklı
bireylerde demir depoları tamamen dolduğunda, artık emilimi
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Yetersiz ya da
aşırı alıma bağlı
riskler









gerçekleşmemektedir. Hayvansal kaynaklı hem demir (Fe2+),
bitkisel kaynaklı hem olmayan demire göre (Fe3+) yaklaşık 2
kat daha iyi emilmektedir. Hem demir doğrudan mukoza
membranlarındaki reseptörlerce alınır.
Demirin emilim oranları yemeğin bileşimi ve demir formunun
çözünürlüğünden de etkilenmektedir. C vitamini ve hayvansal
proteinler varlığı emilimi olumlu etkiler.
Demir emilimini engelleyen faktörler ise fitatlar (tahıllarda
bulunur), polinoller (çaylarda ve kırmızı şaraplarda bulunur),
bitkisel protein ve kalsiyumdur (hem demirin emilimini de
etkiler).
Öğütme, ıslatma, fermantasyon ve çimlenme, biyoyararlılığı
arttırmaktadır.
Diyetteki demir eksikliği karaciğer, dalak ve kemik iliğindeki
depoları tüketir ve demir eksikliği anemisi ortaya çıkar.
Yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı, enfeksiyona karşı duyarlılık ve
soğuğa karşı azalmış direnç eksiklik belirtileridir.
Hamilelik döneminde artan gereksinimin sebebi eklenen kan
hacmi, fetüsün büyümesi ve doğum sırasında kan kaybını
kompanse etmektir.
Bebekler ve küçük çocuklar hızlı büyümelerini ve beyin
gelişimlerini desteklemek için ekstra demire ihtiyaç
duymaktadırlar.
Anne sütünün demir içeriği çok yüksek olmadığı için yalnızca
anne sütü ile beslenen bebeklerde demir eksikliği anemisi
meydana gelebilmektedir.

Selenyum (Se)
Görevleri





Antioksidandır ve vücudu oksidatif strese karşı korumaktadır.
Oksidatif stres, vücudun metabolizmasının doğal bir yan
ürünüdür.
C vitamininin oksidatif indirgeme reaksiyonlarını
düzenlemektedir. Aynı zamanda E vitamini ile birlikte çalışarak
hücresel işlemlerle üretilen serbest radikalleri etkisizleştirir.
Tiroid hormon ve tiroid fonksiyonlarını düzenler. Tiroid
hormonlarının tam işlevsel olması için tiroksinin (T4)
triiyodotironine (T3) deiyonize olması gerekmektedir ve Se
gereklidir.
Üreme fonksiyonu için spermde yapısal proteinlerdir.





Kırmızı ve beyaz etler
Kepekli tahıllar, süt ürünleri, meyveler ve sebzeler
Bitkilerin selenyum içerikleri topraktaki miktarına göre





Birincil
kaynaklar
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değişmektedir.
Hayvanlar selenyum içeren yemleri tükettiklerinden, hayvan
etleri selenyum açısından daha güvenilirdir.

Biyoyararlılık



Besinlerle alındığında biyoyararlılığı yüksektir.

Yetersiz ya da
aşırı alıma bağlı
riskler



Selenyum eksikliği genelde E vitamini eksikliğiyle beraber
görülür.
Rusya ve Çin'de görülen Keshan ve Kashin-Beck hastalığı gibi
bazı endemik hastalıklar düşük alımla ilişkilidir. Düşük
selenyum alımı ile ilgili risk altındaki bireyler düşük selenyum
içerikli bölgelerinde yetiştirilen besinlere diyetlerinde yer veren
veganlardır.
Yüksek oranda alındığında toksiktir ve saç dökülmesine,
tırnakların kırılganlığına, nefeste sarımsak kokusuna ve sinir
sisteminde anomalilere yol açmaktadır.





Çinko (Zn)
Görevleri














En yüksek konsantrasyonları kas ve kemikte bulunmaktadır.
Stres ve enfeksiyonlar plazma düzeylerinin düşmesine neden
olmaktadır.
Her hücrede bulunmaktadır ve çeşitli katabolik, yapısal ve
düzenleyici sürece katılmaktadır.
Yüze yakın enzim için katalizör görevi yapmaktadır.
Gen ekspresyonunu düzenlemekte, hücre zarlarını stabilize
ederek hücerelerin oksidatif hasara karşı savunmalarını
güçlendirmeye yardımcı olmaktadır.
İmmun sisteme yardımcı olmaktadır.
Insülinin sentez, salınım ve depoalanmasında görev almaktadır.
Kan pıhtılaşmasında trombositlerle etkileşmektedir.
Tiroid hormonu fonksiyonunu etkilemektedir.
Gözün görme ile ilgili işlevlerinde A vitaminiyle çalışır.
Ayrıca lezzet algısı, yara iyileşmesi, sperm üretimi, fetal
gelişim, büyümeve davranışsal performans için de önem arz
etmektedir.

Birincil
kaynaklar





Kırmızı ve beyaz etler
Baklagiller
Tam tahıllar ve bazı zenginleştirilmiş, güçlendirilmiş tahıllar

Biyoyararlılık




Vücutta bulunan depoya göre emilmektedir.
Düşük çinko deposuna sahip bireylerde ince bağırsaktan daha
çok emilim gerçekleşmektedir.
Besinlerde bulunan fitatlar emilerek çinkonun dışkı ile kaybına
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Yetersiz ya da
aşırı alıma bağlı
riskler








sebep olmaktadırlar.
Yüksek miktarda kalsiyum, fosfor veya demir alımı çinko
emilimini olumsuz etkilemektedir. Protein ise emilimi olumlu
yönde etkilemektedir.
İşlenmemiş tam tahıllı ürünleri yüksek oranda, hayvansal
besinleri ise düşük oranda içeren diyetlerle beslenen bireylerde
çinko eksikliği görülmesi olasıdır.
Çinko gereksinimi belli periyotlarda özellikle büyüme-gelişme
döneminde olan bebekler, çocuklar ile hamile ve emziklilerde
artmaktadır.
Büyüme hızındaki bozukluk çinko eksikliğinin esas klinik
belirtisidir.
Çinko eksikliğinde, çinko ve A vitamini birlikte verilir.
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Uygulamalar
Minerallerin metabolizması ve kimyası ile ilgili vücutta meydana gelen değişmeleri,
mineral yetersizlikleri ve fazla alımıyla ilişkili hastalıkların tedavisi ve beslenme ilkeleriyle
ilgili olarak T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve
Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanlığı tarafından Şubat 2008’de bastırılmış olan;
Vitaminler Mineraller ve Sağlığımız kitabını
(https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/B%202.pdf)
Besin Destekleri Kullanılmalı Mı? Kitabını
(https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/t65.pdf) inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
Minerallerin vücuttaki görevleri nelerdir?
Minerallerin çeşitleri nelerdir?
Makromineraller hangileridir? Eksikliğinde ve fazla alımında vücutta hangi
değişiklikler oluşur?
Mikromineraller hangileridir? Eksikliğinde ve fazla alımında vücutta hangi
değişiklikler oluşur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Mineraller doğada yaygın olarak bulunan inorganik maddelerdir. Sağlığın korunması,
vücudun büyümesi ve gelişmesi, yaşamın sürdürülmesi için minerallere ihtiyaç vardır.
Vücudun içerdiği mineral madde miktarı cinsiyete ve ırka göre değişmektedir. Mineral
maddelerin düzenleyici ve/veya yapısal görevleri vardır. Diyetteki mineral alımının çoğu
hayvansal ve bitkisel kaynaklardan gelmektedir. Minerallerin kemik ve hormon oluşumuna
katılmak, kalp hızının düzenlenmesine yardımcı olmak gibi pek çok hayati görevi
bulunmaktadır. Besinlerin vücut tarafından sindirilmeyen bölümü ise dışarı atılmaktadır.
Mineraller, makro mineraller ve eser mineraller/eser elementler olarak iki kategoriye ayrılır.
Mineraller, makro ve eser mineraller olarak iki kategoriye ayrılır. Makro mineraller olan
fosfor (P), potasyum (K), kalsiyum (Ca)ve magnezyum (Mg) ile Selenyum (Se), çinko (Zn),
iyot (I), demir (Fe), krom (Cr), bakır (Cu) ve flor (F) mikro mineralleri gereksinimlerin
karşılanması için yeterli ve dengeli beslenilmelidir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi biyoyararlılığın tanımıdır?
a) Besin ögelerinin besinlerdeki yüzdesi
b) Besin ögelerinin vücudumuzda emilen kısmının yüzdesi
c) Besin ögelerinin vücudumuzdan atılım hızı
d) Besin ögelerinin görev aldığı organ sayısı
e) Besin ögelerinin gereksinim miktarı
2) Aşağıdakilerden hangisi mikromineraldir?
a) Fosfor
b) Selenyum
c) Potasyum
d) Kalsiyum
e) Hiçbiri
3) Aşağıdakilerden hangisi minerallerin vücuttaki fonksiyonları arasında değildir?
a) Kemik oluşumuna katkı
b) Hormon oluşumuna katkı
c) Hücre büyümesine katkı
d) Kalp hızının düzenlenmesi
e) Hiçbiri
4) Aşağıdakilerden hangisi makromineraldir?
a) Fosfor
b) Çinko
c) İyot
d) Bakır
e) Hiçbiri
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5) İyot eksikliğinin en belirgin semptomu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dişlerde çürüme
b) Tiroid büyümesi
c) Saç dökülmesi
d) Kalp yetmezliği
e) Hiçbiri
6) Vücutta en çok miktarda bulunan mineral aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fosfor
b) Selenyum
c) Potasyum
d) Kalsiyum
e) Hiçbiri
7) Kalsiyumun vücut tarafından emilimi hangi vitaminin varlığı ile artar?
a) A vitamini
b) B vitamini
c) C vitamini
d) D vitamini
e) Hiçbiri
8) Aşağıdakilerden hangisi kalsiyum eksikliğinde oluşmaz?
a) Kas sistemi rahatsızlıkları
b) Sinir sistemi rahatsızlıkları
c) Osteomalazi
d) Kan pıhtılaşmasında bozukluk
e) Tiroid hormonlarında azalma
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9) Magnezyum, vücudun en fazla hangi bölümünde bulunur?
a) Karaciğerde
b) Beyinde
c) Kemiklerde
d) Böbreklerde
e) Hiçbiri
10) Anne sütünde aşağıdakilerden hangisi azdır?
a) Kalsiyum
b) Fe
c) Protein
d) İmmunglobilinler
e) Hiçbiri

Cevaplar
1-B

2-B

3-C

4-A

5-B

6-D

7-D

8-E

9-C

10-B
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10.GEBELİK, EMZİKLİLİK VE 0-2 YAŞ BESLENMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Gebelikten önce sağlıklı olmak
10.2. Gebelikte enerji ve besin öğeleri
10.3.Gebelikte mikro besin ögeleri
10.4. Gebelikte görülen riskli durumlarda beslenme
10.5. Anne sütü
10.6. Emziklilik döneminde beslenme
10.7. Tamamlayıcı/ek besinlere geçiş
10.8. Anne sütü alamayan çocukların beslenmesi
10.9. Anne sütünün verilmesiği durumlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Gebelikten önce sağlıklı olmanın önemi nedir?
Gebelikte enerji ve besin öğeleri ne şekilde sağlanmalıdır?
Gebelik görülen riskli durumlar hangileridir?
Çoğul gebelikte, bariatrik cerrahi sonrası gebelikte, vejeteryan gebelerde, gebelik
döneminde yeme bozukluklarında beslenme nasıl olmalıdır?
Emziklilik döneminde beslenmenin önemi nedir?
İkiz bebeklerde emzirme, vejeteryan annelerde emzirme, bariatrik cerrahi sonrasında
emzirme, obez annelerde emzirme nasıl olmalıdır?
0-2 yaşta anne sütü alamayan bebekler nasıl beslenmeli?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Gebelikten önce sağlıklı
olmanın önemi

Gebelikten önce
beslenmenin önemini
kavrama, alınması gereken
önlemleri sıralama
Gebelikte alınması gereken
besin ögeleri ve enerji
miktarlarını kavrama
Çoğul gebelik, bariatrik
cerrahi sonrası gebelik,
vejeteryan gebeler, gebelik
döneminde yeme
bozuklukları gibi
durumlarda beslenme
tedavilerini kavrama
İkiz bebeklerde emzirme,
vejeteryan annelerde
emzirme, bariatrik cerrahi
sonrasında emzirme, obez
annelerde emzirme
durumlarını kavrama

Gebelikte enerji ve besin
öğeleri
Gebelik görülen riskli
durumlar

Emziklilik döneminde
beslenme

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
İlgili kaynakları inceleyerek,
gebeleri gözlemleyerek

İlgili kaynakları inceleyerek,
gebeleri gözlemleyerek
İlgili kaynakları inceleyerek

İlgili kaynakları inceleyerek
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Anahtar Kavramlar


Gebelik ve emziklilikte beslenme



Gebelikten önce sağlıklı olma



Gebelikte enerji ve besin öğeleri



Gebelik görülen riskli durumlar



Emziklilik döneminde beslenme



0-2 yaş beslenmesi
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Giriş
Gebelik ve emziklilik, doğurganlık çağındaki her kadın için doğal bir olaydır. Bu
dönemlerde anne ve bebek sağlığını etkileyen birçok etken vardır. Bunlar; annenin yaşı,
gebelik sayısı, son iki gebelik arasındaki süre, kronik hastalıklar, ilaç kullanımı, genetik yapı
ve annenin yeterli ve dengeli beslenmesi olarak sayılabilir.
Ülkemizde yetersiz ve dengesiz beslenme sorunlarından etkilenen grupların başında,
gebe ve emzikli kadınların geldiği bilinmektedir. Beslenme sorunlarının başlıca nedenlerinin,
gebelik ve emziklilikte artan ihtiyaçlara uygun olarak günlük beslenmeye ek yapılmaması,
ekonomik yetersizlikler nedeniyle besin alımının azalması, gelenek ve göreneklerin etkisi ile
yanlış besinlerin seçimi, yiyecek hazırlama ve saklamada yapılan yanlış uygulamalardır.
Gebe kadının beslenmesi ile anne karnındaki bebeğin sağlığı arasında önemli bir ilişki
bulunmaktadır. Anne karnındaki bebeğin bedensel ve zihinsel olarak büyümesi ve gelişmesi
annenin gebeliği süresince yeterli ve dengeli beslenmesi ile mümkündür (Apay vd, 2010).
Gebelikte kadının vücudunda, yeni bir canlının oluşması ve büyümesi ile bazı
değişiklikler izlenir. Oluşan bu değişikliklerle birlikte gebe kadın, hem kendisinin hem de
bebeğin gereksinmelerini karşılayabilmek için bu dönemde beslenmesine daha fazla dikkat
etmek zorundadır (Yalçın-Koçak, 2014). Bu nedenle gebe kadın gebeliği süresince:
Kendi fizyolojik gereksinmelerini (enerji ve besin öğelerini) karşılamak,
Vücudundaki depolarını (besin öğeleri yedeğini) dengede tutmak,
Anne karnındaki bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişmesini sağlamak,
Emzirmeye hazırlık için salgılanacak sütün enerji ve besin öğelerini karşılamak için
yeterli ve dengeli beslenmek zorundadır.
10.1. Gebelikten Önce Sağlıklı Olmak
Çocuk sahibi olmaya karar verilen ilk andan itibaren anne ve baba adayının hayatında
köklü değişikler meydana gelir. Artık kendileri ile birlikte; doğacak yeni bebeği de düşünmek
zorundadırlar. Özellikle annede gebelik ve emziklilik döneminde birçok değişikler meydana
gelecektir. Gebe ve emzikli kadın, gebelik öncesi, gebelik dönemi ve sonrasında yeterli ve
dengeli beslenmeyi bilmelidir. Bununla birlikte bu dönemlerde beslenmeye bağlı olarak
gerçekleşen sorunları da bilmelidir.
Gebelik döneminde gebe kadının enerji ve besin öğeleri ihtiyacı artmaktadır. Bu
ihtiyaç zamanında ve yeterli miktarda karşılanmadığında bebek büyümek ve gelişmek için
anne dokularından ihtiyacını karşılar. Bunun sonucunda da annede çeşitli problemler ortaya
çıkar ve annenin enfeksiyonlara karşı direnci azalır (Karaağaoğlu - Samur, 2017).
Gebe kalmadan önce sağlıklı bir kiloda olmak, besin ögeleri depolarının dolu olması
besin gruplarının her gün diyette olması ve aktif bir yaşam sürmek önemlidir. Folik asit olarak
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da bilinen folat, herkesin ihtiyaç duyduğu vitaminlerden biridir (Tablo 15). Özellikle yeşil
sebzelerde, turunçgillerde ve karaciğerde bol miktarda bulunur. Gebeliğin erken dönemlerinde
folik asit tabletleri şeklinde ekstra folat almak nöral tüp defekti olan bir bebek sahibi olma
riskini azaltabilir. Spina bifida en yaygın nöral tüp defektidir. Bu kusur kişi gebe olduğunu
daha bilmeden omurilik ve beyin oluşurken gerçekleşir. Diyetin folat açısından zengin
olmasının yanında hamilelikten en az bir ay önce ve gebeliğin ilk üç ayı boyunca günlük 0.4
miligram (mg) folik asit tableti alarak risk indirgenebilir. Folik asit tabletleri pahalı değildir
ve eczanelerden reçetesiz alınabilir. Eğer multivitamin kullanılıyorsa, folat takviyesi
alınmasına gerek yoktur. Bazı kadınların nöral tüp defekti olan bir bebek sahibi olma riski
daha yüksek olabilir ve daha yüksek bir folat dozu alınmalıdır (Uzdil - Özenoğlu, 2015)
10.2.Gebelikte Enerji ve Besin Öğeleri
Gebelikte fetüsün büyüme ve gelişmesi, annenin günlük aldığı besin ögelerinin
plasenta yoluyla fetüse iletilmesiyle gerçekleşir. Gebe kadının enerji gereksinmesi normal
yaşamsal faaliyetleri ve fiziksel aktivite düzeyine ilaveten fetüsün büyümesi için gereken
enerji toplamı kadardır. Gebe kadının ikinci trimestera kadar enerji gereksinmesi gebe
olmayan kadının önerilen enerji gereksinmesinden fazla değildir. Tablo 18’de gebelik
dönemlerine göre enerji durumları verilmektedir (Balcı-Göynümer, 2015)
Tablo 18. Gebelik döneminde trimesterlara göre beslenme ekleri (12 kg vücut ağırlığı
kazanımı düşünüldüğünde)
1. trimester
(kkal/gün)

2. trimester
(kkal/gün)

3. trimester
(kkal/gün)

Toplam Enerji
Harcanımı
(kkal)

Protein
depolanması

0

7,1

28,9

804,9

Yağ
depolanması

48,2

174,8

156,2

8264,1

Toplam enerji
harcanımı

20,3

83,6

310,5

9210

Toplam
hamilelik eki
(kkal/gün)

68,5

265,6

495,6

18279

Günlük alınan enerjinin %55-65’i karbonhidratlardan sağlanmalıdır. 6-9 porsiyon tahıl
ve türevleri tüketilerek bu oranlar sağlanabilir. Alınan karbonhidrat kaynağı kompleks
karbonhidrat olmalı, basit şekerler tercih edilmemelidir (Karaağaoğlu - Samur, 2017).
Vücudun yapı taşlarıdır ve fetüsün büyümesi için gereklidir. Enerjinin %12-15’ini
karşılamalıdır. Protein kaynağının %60’ı biyolojik değeri yüksek kaynaklardan sağlanmalıdır.
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Gebelikte yetersiz alımı negatif azot dengesine neden olur. Gebelikten önce önerilen protein
alımı 0,8-1,0 g protein/kg/gün iken hamilelikle 1.1g protein/kg/gündür.
Enerjinin %25-30’u yağlardan karşılanmalıdır. Gebenin PUFA’dan özellikle DHA’dan
zengin beslenmesi fetüsün sinir sisteminin gelişimini etkiler. Bunun yanında, gebelik öncesi 
1g /gün civa maruziyetinin bebekte dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile ilişkili olsa
da haftada iki porsiyon balık tüketiminin bu davranışlara karşı koruyucu olduğu belirtilmiştir
(Otten vd, 2006). Gebe kadınlar için önerilen diyetle besin öğesi alım miktarları Tablo 19-22’
de gösterilmiştir.
Gebelikten dolayı artan enerji ve besin ögesi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gebe
kadının normal zamanda yediklerine ek olarak tüketmesi gereken besinler, miktarları ve
beslenme ilkeleri şunlardır:
• Sıvı alımı asla ihmal edilmemeli, günde en az 8-10 bardak su içilmelidir.
• Bir su bardağı kadar az yağlı süt veya yoğurt veya 2-3 kibrit kutusu kadar az yağlı
peynir veya 1-2 kaşık çökelek. Süt veya yoğurt çorbalar içinde de (sütlü çorba, yoğurtlu
çorba) tüketilebilir.
• Bir adet yumurta veya yumurta kadar et, tavuk, balık. Bu besinler tüketilemiyorsa
haftada 2 kez baklagil yemekleri, mercimekli veya nohutlu çorbalar tüketilebilir.
• Yemeklerle birlikte C vitamininden zengin sebzeler (maydanoz, lahana, biber,
domates, karnabahar vb.), meyveler (kuşburnu, kıvırcık, portakal, mandalina, elma, şeftali
vb.) ve taze meyve suları tüketilmelidir.
• Sebzelerin ve baklagillerin vitamin ve mineral kayıplarına neden olacağı için
haşlama suları dökülmemelidir.
• Yemeklerde iyotlu tuz kullanılmalıdır. Yüksek tansiyon (hipertansiyon) varsa
yemekler tuzsuz veya az tuzlu pişirilmelidir.
• Yemekler azar azar ve sık sık tüketilmelidir.
• Satın alınırken taze besinler tercih edilmelidir. Konserve, beklemiş besinler ve hazır
besinler yerine taze ve doğal besinlerin tüketilmesine özen gösterilmelidir.
• Besin çeşitliliğine önem verilmelidir, bu şekilde birçok vitamin ve mineralin vücuda
alınması mümkün olacaktır.
Özellikle kabızlık şikâyeti varsa bol su içilmeli, kabuğu ile yenen meyveleri
kabuklarıyla tüketmeli, her öğünde sebze ile salataya yer verilmeli ve yürüyüş yaparak bu
sorunun önüne geçilmeye çalışılmalıdır (Balcı-Göynümer, 2015)
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10.3.Gebelikte mikro besin ögeleri
A vitamin fetal/neonatal retinol bağlayıcı protein sentezi karaciğer depolarını sağlamak için
yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle maternal yeterli A vitamin alımı normal fetal büyüme ve
gelişmenin sürdürülmesi için gereklidir. Günde 0,8 mg A vitamini alımı fetal yetersizliği
engellemektedir. A vitamin eksikliğinin erken doğum ve düşük doğum ağırlığına neden
olabilmektedir. Yüksek doz A vitamin /retinoid desteği ise teratojenik yani normalden farklı
yapı oluşturabileceğinden yenidoğanda merkezî sinir, renal ve kalp damar sistemlerinde
anormalliklerin oluşum riskini artırabilmektedir. Gebelik süresince 770 µg/gün A vitamini
alımı önemli olup (Tablo 19), 3000 µg/gün üzerinde A vitamini alınmamalıdır. A vitaminin
hem yetersiz hem de aşırı alımı fetal büyüme ve gelişmede sorunlara neden olur.
Gebelik döneminde günlük 10 µg D vitamini alımı önerilir. D vitamini eksikliğinin
pre-eklampsi, gestasyonel diyabet, düşük doğum ağırlığı, erken doğum, sezeryan ile doğum
ve enfeksiyon hastalıkları riskinin artması ile ilgili olabileceği belirlenmiştir. Gebelerde açık
havada düzenli fiziksel aktivite alışkanlıklarına bağlı olarak insülin direnci ve gestasyonel
diyabet gelişiminin engellenebileceği düşünülmektedir (Hilson, 2004).
D vitamininin yer aldığı biyolojik ve moleküler yollar arasında olan plasental
disfonksiyon veya yetersizlik, anormal anjiogenez, sistemik inflamasyon, hipertansiyon
nedenleri ile pre-eklampsi riskinin artabileceği belirtilmektedir. Gebeliğin erken döneminde D
vitamini desteğinin preeklampsi riskinin ortaya çıkmasını engelleyebilmektedir.
İlave olarak gebelikte düşük D vitamini alımı ile üç yaş çocuklarda hırıltılı solunum
riskini arttırmakta, yenidoğanda kanda kalsiyumun azalması (hipokalsemi), kemik
yoğunluğunun azalması ve rikets riskinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Türkiye’de
maternal D vitamini yetersizliği sık görüldüğünden erken bebeklik dönemindeki hipokalsemi
durumundan D vitamini yetersizliğini sorumludur (Gibson, 2005).
Preeklampsi gebelik döneminde ortaya çıkan, gebeliğin normalden farklı ilerlediği
uyaranın ne olduğu tam olarak bilinmeyen, idrarla protein kaybı normalde damarlar içinde
tutulması gereken sıvının büyük kısmının vücut boşluklarına kaçarak aşırı kilo alımına ve
ödem oluşumuna yol açtığı bir durumdur. Maternal beslenme ile ilgili faktörler preeklampsi
kaynaklı maternal ölümlere, erken doğuma, yenidoğanda mortalite ve morbiditenin artmasına
neden olabilmektedir. Oksidatif stres ile ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda düşük plazma
C vitamini konsantrasyonu da preeklampsi için bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir.
Gebelik döneminde beslenme ile günlük 90 mg C vitamini ile 15 mg E vitamini alımı
önerilmektedir (Tablo 19- 20). Ancak antioksidanların preeklampsi riskinden koruyucu etki
gösteremediği de belirtilmektedir (Karaağaoğlu - Samur, 2017)
Gebelik süresince günlük prenatal multivitamin genellikle gebe kalmadan önce ve
sırasında önerilir. Önceki hamilelikte nöral tüp defekti öyküsü olan kadınlar sonraki
hamilelikler için günlük daha yüksek dozda (4 mg) folik asit almalılardır. Folat eksiklikleri
gebelikte megaloblastik anemi ile de ilişkilendirilir. Homosistein düzeylerinin yükselmesi
yetersiz folik asit, vitamin B6 ve vitamin B12 eksiklikleri ile ortaya çıkmaktadır (Selimoğlu,
2013).
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Tablo 19. Yağda eriyen vitaminlerin yaş ve cinsiyete göre önerilen günlük
tüketim miktarları
A vitamini d, e
(μg RE/gün)

Grup

Bebek
0-6 ay
7-12 ay
Çocuk
1-3 yaş
4-6 yaş
7-9 yaş
Adölesan
Kızlar
Erkekler
Yetişkin
Kadın (19-50 yaş)
Gebelik
Emziklilik

D vitamini
(μg/gün)

E vitamini f (mg
α-TE/gün)

K vitamini
(μg/gün)

375
400

5
5

2.7
2.7

5h
10

400
450
500

5
5
5

5
5
7

15
20
25

600
600

5
5

7.5
10

35-55
35-55

700
770
1300

5
15
15

15
15g
15g

90
90
90

d

A vitamini değerleri, ‘‘önerilen besin ögesi alımı’’ değerleri yerine ‘‘güvenilir alım önerileri’’dir.

e

A vitamini için güvenilir alım önerileri retinol eşdeğeri (RE)/gün cinsinden;
1 μg retinol = 1 RE
1 μg β-karoten = 0,167 μg RE
1 μg diğer A provitamin karoteniodleri = 0,084 μg RE.
f
g

Öneri formüle edilmesi için yeterli veri yoktur.
Gebelikte ve emzirme döneminde, E vitaminin yetişkin kadın gereksiniminden farklı

olduğunu gösteren veriler yoktur.
Anne sütü ile beslenmiş bebeklerde bu gereksinim düzeyi karşılanamaz. K vitamini
eksikliğine bağlı kanamaları azaltmak için anne sütü ile beslenmiş bütün bebeklere doğumda K
vitamini suplemantasyonu verilmesi gerekmektedir.
h

Gebelik döneminde yüksek homosistein düzeyi düşük riskinin artmasına neden
olmaktadır. Ayrıca yüksek homosistein düzeylerinin preeklampsine neden olabilmektedir.
İlave olarak yüksek homosistein düzeyleri prenatal dönem mortalite ve morbidite riskinin
artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle gebelik döneminde folik asit ve B12 vitamini alımı
önem taşımaktadır. B12 vitaminin yetersiz kalmasıyla metionin düzeyi azalmakta böylece
lipid, nükleik asid ve protein sentezinin bozulmakta ve homosistein düzeyi yükselmektedir.
Gebelik döneminde vitamin B12 ihtiyacı 2,6 µg/gün olup (Tablo 20) ve düşük maternal B12
vitamin düzeyleri NTD için bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir (Hilson, 2004).
Tablo 20. Suda eriyen vitaminlerin yaş ve cinsiyete göre önerilen günlük tüketim
miktarları
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C
Vitamini
(mg/gün)

Tiamin
(mg/gün)

Bebek
0-6 ay
25
0.2
7-12 ay
30
0.3
Çocuk
1-3 yaş
30
0.5
4-6 yaş
30
0.6
7-9 yaş
35
0.9
Adölesan
Kızlar
40
1.1
Erkekler
40
1.2
Yetişkin
Kadın (19- 75
1.1
50 yaş)
90
1.4
Gebelik
1.4
Emziklilik 120
a
NE = Niasin eşdeğeri
b

Riboflavin
(mg/gün)

Niasina
(mg
NE/gün)

B6
vitamini
(mg/gün)

Pantotenat
(mg/gün)

Biyotin
(μg/gün)

B12
vitamini
(μg/gün)

Folat b
(μg
DFE/gün)

0.3
0.4

2b
4

0.1
0.3

1.7
1.8

5
6

0.4
0.7

80
80

0.5
0.6
0.9

6
8
12

0.5
0.6
1.0

2.0
3.0
4.0

8
12
20

0.9
1.2
1.8

150
200
300

1.0
1.3

16
16

1.2
1.3

5.0
5.0

30
30

2.4
2.4

400
400

1.1

14

1.3

5.0

30

2.4

400

1.4
1.6

18
17

1.9
2.0

6.0
7.0

30
32

2.6
2.8

600
800

DFE = Diyetle alınan folat eşdeğeri; 1 μg DFE = [besinin folat içeriği (mg) + (1.7 x sentetik folik asit

(mg)]

Demir takviyeleri rutin olarak gebelikte önerilmiştir. Çünkü gebelerde demire duyulan
ihtiyaç iki kattır. C vitamini demir emilimine yardımcı olabilirken, süt ve çay demir
takviyesini engelleyebilir. Ferritin seviyesi <15 μg/L altında demir eksikliği olan kadınlar,
günlük 60-120 mg demir takviyeleri ile bir aylık dönemde hemoglobinlerini 2 g/dL artırabilir.
Mide ağrısı, kabızlık, bulantı ve kusma gibi demirin yaygın yan etkileri genellikle kadınların
yeterli demir ihtiyaçlarını karşılayamamalarından kaynaklanır (Gibson, 2005), (Tablo 21).

Tablo 21. Makro minerallerin yaş ve cinsiyete göre önerilen günlük tüketim miktarları 2
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İyot (μg/gün)

Grup

Bebek
0-6 ay
7-12 ay
Çocuk
1-3 yaş
4-6 yaş
7-9 yaş

%15
Biyoyararlılık

%12
Biyoyararlılık

%10
Biyoyararlılık

%5 Biyoyararlılık

f

f

f

f

6.2g

7.7g

9.3g

18,6g

90
90
120
(6-12 yaş)

3.9
4.2
5.9

4.8
5.3
7.4

5.8
6.3
8.9

11.6
12.6
17.8

150
(13-18 yaş)

9.3h (11-14 yaş)
21.8 (11-14 yaş)
20.7 (15-17 yaş)
9.7 (11-14 yaş)
12.5 (15-17 yaş)

11.7h (11-14 yaş)
27.7 (11-14 yaş)
25.8 (15-17 yaş)
12.2 (11-14 yaş)
15.7 (15-17 yaş)

14.0h (11-14 yaş)
32.7 (11-14 yaş)
31.0 (15-17 yaş)
14.6 (11-14 yaş)
18.8 (15-17 yaş)

28.0h (11-14 yaş)
65.4 (11-14 yaş)
62.0 (15-17 yaş)
29.2 (11-14 yaş)
37.6 (15-17 yaş)

24.5

29.4

58.8

i

i

i

i

i

i

i

i

i

90
90

Adölesan
Kızlar

Erkekler

Demir (mg/gün)

150
(13-18 yaş)

Yetişkin
Kadın
150
19.6
(19-50
yaş)
Gebelik
i
1.
200
trimester
i
2.
200
trimester
i
3.
200
trimester
Emzirme
0-3 ay
200
10.0
3-6 ay
200
10.0
7-12 ay
200
10.0
a
Anne sütü ile beslenen bebeklerde

12.5
12.5
12.5

c

Özellikle büyüme ataklarının olduğu zamanlarda

e

Anne sütü ile beslenen bebeklerde geçerli değildir.

b

d

15.0
15.0
15.0
İnek sütü ile beslenen bebeklerde

30.0
30.0
30.0

Formula ile beslenen bebeklerde

Zamanında doğmuş bebeklerde neonatal demir depoları ilk 6 ay demir gereksinimini karşılayacak
düzeydedir.
f

g

Diyetle alınan demirin biyoyararlılığı bu dönemde oldukça değişkendir.

h

Menarş öncesi

Gebelikte demir depolarının durumunu belirlemekteki güçlüklerden dolayı bütün gebelere tablet
formunda Fe suplemantasyonu önerilmektedir. Anemisi olmayan gebelerde, gebeliğin ikinci yarısında 100 mg
demir (demir sülfat formunda) suplemantasyonu uygulanırken anemisi olan gebelerde, genellikle daha yüksek
i

dozlar gerekmektedir. (Gibson,

2005).

10.4. Gebelikte Görülen Riskli Durumlarda Beslenme
Gebelik süresince yeterli ve dengeli beslenerek gebeliği olumsuz etkilediği bilinen
bazı risk faktörlerinden (alkol, sigara, ilaç kullanımı vb..) kaçınarak sağlıklı bebekler dünyaya
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getirilebilir. Bu nedenle gerek bebeğin ve gerekse gebenin sağlığının temel taşlarından biri
yeterli ve dengeli beslenmedir. Gebelik döneminde görülen bazı riskli durumlarda beslenme
ilkelerine dikkat etmek büyük önem taşımaktadır (Kominiarek -Rajan, 2016).
Gebelik süresince annenin yetersiz ve dengesiz beslenmesi ile bebekte oluşabilecek
sorunlar:
• Zamanından önce erken doğum (prematüre)
• Düşük doğum ağırlıklı bebek (doğum ağırlığı 2500 gramın altında olanlar)
• Bedensel ve zihinsel gelişimi yetersiz bebek doğumları
• Ölü doğumlar şeklinde sıralanabilir.
Yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu oluşabilecek bu sorunlar; 18 yaş altında
(adölesan gebelerde) ve 35 yaş üstündeki kadınlarda, sık aralıklarla (2 yıldan az) gebe kalan
ve çoğul gebeliği (ikiz, üçüz) olan kadınlarda daha fazla görülmektedir (Selimoğlu, 2015)
Çoğul gebelikler ve beslenme
Çoğul gebelik yaşayan anne adayının beslenmesi, tek bebek bekleyen anne adaylarına
göre temel beslenme prensipleri aynı kalsa da miktarlarda değişiklikler olmaktadır. Gebenin
bazı besin maddelerine ihtiyacı artmaktadır. Bununla birlikte çoğul gebelerde bazı
minerallerin kaybı da artmaktadır (Ooki, 2008).
Çoğul gebelerde görülebilen en önemli risklerden biri demir eksikliğidir. Ayrıca
kalsiyum eksikliği, omega yağ asitleri, protein eksiklikleri de sık görülen risklerdendir (Tablo
22). Çoğul gebelik yaşayan kadınlar kabızlığı şiddetli yaşamaktadırlar (Gibson, 2005).
Çoğul gebeliklerde tekil gebeliklere göre annenin metabolik hızı yaklaşık %10 daha
fazladır. Diyetteki enerjinin %20’si protein, %40’ı yağ
ve % 40’ı karbonhidrat
kaynaklarından gelmelidir. Günlük 1 mg folik asit, 1000IU D vitamini ve 2000-2500 mg
kalsiyum alımını tavsiye edilmektedir (Otten vd, 2006).
Çoğul gebeliklerde erken doğum ve düşük doğum ağırlığı riski yüksektir. 24. haftada
gebenin 11 kg kilo alması, yenidoğanın ağırlığının >2500g üzerinde olabileceğini
göstermektedir. Üçüz ve dördüz gibi hamileliklerde beslenmeleri de bu şekilde
yönetilebilmektedir (Selimoğlu, 2015)

Tablo 22. Makro minerallerin yaş ve cinsiyete göre önerilen günlük tüketim miktarları 1
Grup

Kalsiyum

Selenyum

Magnezyum

Çinko (mg/gün)

185

Bebek
0-6 ay
7-12 ay

(mg/gün)

(μg/gün)

(mg/gün)

Yüksek
Biyoyararlılık

Orta
Biyoyararlılık

Düşük
Biyoyararlılık

300a
400b
400

6

26a
36d
54

1.1a

2.8

6.6

0.8a
2.5e

4.1

8.4

60
76
100

2.4
2.9
3.3

4.1
4.8
5.6

8.3
9.6
11.2

220
230

4.3
5.1

7.2
8.6

14.4
17.1

220

3.0

4.9

9.8

220
220
220

3.4
4.2
6.0

5.5
7.0
10.0

11.0
14.0
20.0

5.8
9.5
5.3
8.8
4.3
7.2
İnek sütü ile beslenen bebeklerde

19.0
17.5
14.4

10

Çocuk
1-3 yaş
500
17
4-6 yaş
600
22
7-9 yaş
700
21
Adölesan
Kızlar
1300c
26
c
Erkekler
1300
32
Yetişkin
Kadın
1000
26
(19-50yaş)
Gebelik
1. trimester
2. trimester
28
3. trimester
1200
30
Emzirme
0-3 ay
1000
35
3-6 ay
1000
35
7-12 ay
1000
42
a
Anne sütü ile beslenen bebeklerde
d

Formula ile beslenen bebeklerde

270
270
270
b

e

Anne sütü ile beslenen bebeklerde geçerli değildir.

Obezite ve gebelik
Obezite görülme durumu çevresel faktörler, sosyoekonomik koşullar ve genetik
özellikler gibi birçok faktöre bağlı olarak farklılık göstermekle birlikte, düşük sosyoekonomik
düzeydeki 20-55 yaş grubu kadınlarda 2 kat daha fazla görülmektedir. Birçok çalışmanın
verilerine dayanarak 20-39 yaş grubu kadınlarda obezite görülme oranı % 20-35 olup
doğurganlık çağındaki kadınlarda morbid obezite görülme oranlarında giderek artış
gözlenmektedir. Obezitenin gebe kadınlarda daha sık görülmesinin nedenlerinin başında
gebelik öncesi ve gebelik döneminde kazanılan ağırlık fazlalığı gelmektedir.
Obez anne adaylarından dünyaya gelen bebeklerin apgar skorları zayıf annelerden
dünyaya gelenlere göre biraz daha düşük olmaktadır. Obez anne adaylarının bebeklerinin
gebelik yaşına göre büyük yani iri olma olasılığı da 1.4-18 kat daha fazladır. Bu tür
bebeklerin cilt altı yağ kalınlığının fazla olması ise iriliğin altında yatan nedenin yağ dokusu
fazlalığı olduğunu düşündürmektedir (Mubeen, 2012).
Gebelik öncesi BKI değeri daha yüksek olan kadınlarda genellikle 28. gebelik
haftasından başlayarak doğumdan sonraki 4. hafta sonuna kadar uzanan zaman aralığı yani
perinatal dönemde, diyabet, yüksek tansiyon gibi hastalıklarda ve sezaryen ile doğum gibi
durumlara ilave olarak ölü doğum ve anormal fetal büyüme gibi olumsuz sonuçlar görülebilir.
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Beslenme bireyseldir. Bu nedenle, gebelikten önce normal kilo aralığında olması için kişi
zayıflama programına alınır ve sadece hangi besinleri tüketeceği değil hangi egzersiz
programına alınacağı, hangi davranışlarının değiştirilmesi, psikolojik destek gerekiyorsa ne
şekilde alınacağının belirlenmesi gerekir (Apay, 2010).
Bariatrik cerrahi sonrası gebelik
Obezlerde görülen gebelik durumu, birçok komplikasyonla ilişkili olduğu için yüksek
riskli bir durum olarak kabul edilmektedir.
Bariatrik cerrahi sonrası doğurganlık artar. Bariatrik prosedürler mikro ve makrobesin
ögelerinde eksiklikleri yaratabileceğinden, bariatrik cerrahi prosedüründen sonra oluşan
gebeliklerde beslenme durumu özellikle dikkat gerektirir. Bariatrik cerrahi sonrası tüm
hastalar, mikro besin ögesi eksikliğini önlemek için vitamin ve mineral takviyesi almak
zorundadır. Bariatrik cerrahi ameliyatı geçiren gebe kadınların bu besin ögelerine
gereksinimleri daha da artar ve önem kazanır. Gebelik öncesi olası besin ögesi eksiklikleri
tedavi edilmelidir.
En yaygın bariatrik cerrahi sonrası ortaya çıkan eksiklikler B12 vitamini, folat ve
demirdir. Demir eksikliği anemisi bariatrik cerrahi sonrası uzun bir süre devam edebilir. Her 3
ayda 1 kez vitamin ve mineral seviyelerinin kontrol edilmesi önerilir. Ameliyat sonrası
yetersiz tüketim ya da malabsorpsiyon nedeni ile sık karşılaşılan sorunlardan biri
kalsiyum yetersizliğidir. Bu nedenle günde kalsiyum sitrat 1000 mg + 10 μg D vitamini ya
da kalsiyum sitrat 2000 mg + 100-150 μg D vitamini takviyesi önerilir. Demir eksikliği
anemisi görülme sıklığı yüksektir. Bunun nedeni azalmış demir alımı veya emilim
bozukluğu olabilir. Gebelikte anemi proflaksisinde, normal gebelikte 30 mg/gün demir
öneriliyorken bariatrik cerrahi sonrası gebelerde 40-65 mg/gün demir, Fe+2 olarak
önerilmektedir. Bariatrik cerrahi sonrası gebelikte çinko gereksinimi, normal gebe
kadınlar ile aynıdır. Özellikle iyot önerisi bulunmamaktadır. Yetersizliği durumunda
250 μg/gün, normal gebelikte ise 150 μg/gün tavsiye edilmektedir. Ameliyat sonrası
gebelikte aşırı ağırlık kazanımından kaçınılmalı, bebeğin gelişimi izlenmelidir (CummingsIsom, 2015).
Gebelikte yeme bozuklukları
Yeme bozukluklarının kadınlarda daha yüksek oranda görülmesi, doğum öncesi/
doğum sonrası sürece ve fetüsün büyüme gelişim üzerine olan etkisinden dolayı gebelik
döneminde ele alınması gereken ancak göz ardı edilen konular arasında yer almaktadır.
Gebeliğin oluşmasıyla, beden imajı ve kilosu hakkındaki korkuları giderek artış
gösterir. Yeme bozukluğu öyküsü olan kadınlar gebelikteki fiziksel değişimi yönetebilmek
için, yiyecek sınırlaması, aşırı yeme sonrasında kusarak boşaltma gibi geçmişte kullandığı
yöntemleri gebeliği sırasında da uygulayabilir. Emzirme sürecinde kilo alma endişesi
nedeniyle bebeklerini emzirmeyi erteleyebilmekte ve hatta emzirmeyi sonlandırabilmektedir.
Kadınların, annelik görevlerini yerine getirirken aldıkları kiloları vermek için yaşadıkları
yetersizlik ve başarısızlık duygusu postpartum depresyona neden olabilmektedir.
Geçmişinde ya da mevcut anoreksiya nervoza, bulimia gibi yeme bozukluğu olan
gebelere kilo alımını nasıl hissettikleri ve tartıldıklarında kilolarını görmeyi tercih edip
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etmedikleri sorulmalıdır ve kilo alma durumları kaydedilmelidir. Gebede yeme bozukluğu
tedavisi ekip olarak devam etmelidir (Kadıoğlu-Oskay, 2017).
Gebelikte pika
Pika; besin olarak tanımlanmayan maddelerin (toprak, kil, tebeşir, çamur ya da toprak
yeme, nişasta, kömür, kabartma tozu, kül, silgi, sigara izmaritleri, sabun, karbonat, yanmış
kibrit başları, saç, kâğıt parçaları ve kahve telvesi vb.) yenmesi ile karakterize bir yeme
davranış bozukluğu olarak tanımlanmaktadır (Kabaran-Ayaz, 2013). Gebelik sırasında
pikanın yaygınlığı bölgesel farklılıklar, kültürel uygulamalara bağlı olarak farklılık
gösterebilir. Pika paraziter enfeksiyonlar,
elektrolit
bozuklukları,
gastrointestinal
komplikasyonlar, ağız ve diş yaralanmaları, kurşun zehirlenmesi ve demir eksikliği anemisi
gibi etmenlerden kaynaklandığından gebelikte bu tür temel sorunların nedenine
odaklanılmalıdır. Yeme davranış bozukluğunun nedeni mineral yetersizliği (demir, çinko vb.)
ve malnütrisyon ise besin ögesi destek preparatları ile tedavide kullanılmalıdır (KadıoğluOskay, 2017).
Gebelikte bulantı (Hiperemezis gravidarum)
Gebelikte bulantı ve kusmalar altıncı hafta civarında başlamaktadır ve yakınmalar 812. haftalar arasında zirveye ulaşmakta, daha sonra giderek hafiflemekte ve 14-16. haftalar
civarında kaybolmaktadır. Yakınmalar genelde sabahları daha şiddetli olmaktadır. Hafif ve
orta derecede bulantı, kusma olması gebelikte normaldir. Bulantı ve kusmanın daha şiddetli
olduğu hastaların bebekleri düşük doğum ağırlıklı doğmaktadır. Çoğul gebelik yaşayan
kadınlarda gebelik döneminde kusma görülme olasılığı ve şiddeti daha fazladır. Kusma sayısı
ve sıvı kaybı olma durumu önemlidir. Bulantı ve kusmanın azalmadığı olgularda ilaç tedavisi
gündeme gelir. En sık kullanılan ilaçlar bulantı gidericiler ve antihistaminiklerdir.
Beslenmede B6 ve B12 vitaminleri eklenmelidir. Gebenin enerji gereksinimini karşılamak
amacıyla elektrolit karbonhidrat içeren sıvılar verilir (Kabaran-Ayaz, 2013).
Gebelik ve vejetaryan beslenme
Çeşitli vejetaryan diyetleri vardır. Ovalakto vejetaryenların diyeti süt ve türevleri ile
yumurta içerir. Ova vejetaryen yumurta, lakto vejetaryen süt ve türevleri içerir. Vegan
diyetlerde ise hayvansal hiçbir ürün bulunmaz. Gebeler için fasulye, bezelye, soya ve fındık
alternatif protein kaynaklarıdır. Demir, kalsiyum, çinko ve B12 vitamini diyetlerinde eksik
olabilir, takviye gereklidir. Düzgün planlanmış vejetaryen diyetler, bebekler, çocuklar ve
gebelerdeki tüm besin ihtiyaçlarını karşılamaktadır (Venderley-Campbell, 2006).
10.5. Anne Sütü
Anne sütü bebek için en sağlıklı olan besindir. DSÖ tarafından bebek beslenmesinde
ilk altı ay sadece anne sütü kullanılması ve anne sütüne 2 yaşına kadar devam edilmesi
önerilmektedir. Anne sütü her zaman kullanıma hazır ve sterildir. Protein içeriği inek sütüne
kıyasla düşük olmakla birlikte biyolojik değeri yüksektir. Anne sütü sinir sistemi ve görme
işlevlerinin gelişiminde rol oynayan uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitlerinden zengindir.
Anne sütünde bulunan temel karbonhidrat olan laktoz aynı zamanda kalsiyum emilimini
kolaylaştırır ve kemik gelişimini olumlu yönde etkiler. Laktozun sindirilemeyen bölümü ise
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bağırsaklarda faydalı bakterilerin çoğalmasını sağlar ve böylece zararlı mikro organizmaların
üremesini engeller. Anne sütü sindirime yardımcı aktif enzimler, enfeksiyon gelişimini
önleyen proteinler, hormonlar ve büyüme etmenleri açısından da zengindir. Anne sütü her
bebek ve her dönem için özeldir (Selimoğlu, 2013).
Prematürelerde ve hayatın ilk günlerinde farklı yapıda bir anne sütü söz konusudur. İlk
bir hafta memelerden "kolostrum" adlı süt gelir ve bebeği besleyici ve enfeksiyondan
koruyucu özellikleri ön plandadır. Bunu ikinci hafta boyunca protein içeriği azalırken laktoz,
yağ ve toplam kalori içeriği artan "geçiş sütü" izler. Daha sonraki dönemlerdeki olgun anne
sütü de emzirmenin başlangıcında karbonhidrattan, sonunda yağdan zengin olarak gelir
(Gibson, 2005).
Anne sütünün protein içeriğinin %60'ını sindirimi kolay ve biyolojik değeri yüksek
olan Whey proteini oluşturmaktadır. Düşük düzeyde fenil alanin, tirozin, metionin, yüksek
düzeyde taurin bulunmaktadır. Taurin bir büyüme faktörüdür ve retina harabiyetini önleyici
özelliğe sahiptir. Whey proteini, büyük oranda alfa laktalbuminden oluşmakta ve meme
alveollerinde laktoz sentezinde, laktoferrin, lizozim, sekretuar IgA ve diğer immünglobulinler
de bağışıklıkta rol oynamaktadır. Anne sütünün %30-40'ı ise sindirimi daha güç olan kazein
fraksiyonudur. Kazein besleyici olarak kullanılmakta, bebeğe kalsiyum, fosfor, aminoasit
sağlamaktadır (Kabaran -Ayaz, 2013). Anne sütü;
İlk 6 ayda bebeğin ihtiyacının %100’ünü,
6-12 ayda bebeğin ihtiyacının %50’sini,
12.aydan itibaren de %30’unu karşılar.
Son zamanlarda yapılan analizler, sağlıklı anne/bebek çiftlerinde immun olmayan
hücrelerin hücresel kısımların çoğunluğunu içerdiğini ortaya çıkarmıştır. Anne sütündeki kök
hücreler kullanılarak infant hastalıklarının tedavisinde yeni araçlar geliştirilebilir. Toplam
anne sütü ile beslenme süresi arttıkça yetişkin yaşta erişilen IQ ya da EQ daha yüksek olduğu
gözlenmiştir (Baysal, 2002).
Doğumdan sonra ilk 4-5 günde salgılanan, koyu kıvamlı ve sarımsı renkteki süte ağız
(kolostrum) denilmektedir. Kolostrum yağ yönünden fakir, sodyum, potasyum, magnezyum,
çinko, vitaminler, antikorlar yönünden zengindir ve bu özelliklerinden dolayı bebeğe
kesinlikle verilmelidir. Kolostrumun özellikleri;







Anti-infektif etmenlerden zengindir. Ayrıca olgun sütten daha fazla akyuvar
içerir. İlk bağışıklığı sağlar.
Olgun sütten daha fazla oranda protein içerir (%3-3.5 g).
Yağ ve laktoz içeriği olgun süte oranla daha azdır.
Büyüme faktörlerini içerir.
Çinko, A, E, B12 vitaminleri de yüksek oranda bulunmaktadır.
Kolostrumun en önemli özelliği bebeğin bağırsaklarını mekonyumdan (ilk
dışkı) temizlemeye yardım eden müshil etkisi olmasıdır. Bu şekilde bilirübin
de bağırsaktan atılır ve sarılığın önlenmesi kolaylaşır.

Sağılmış sütün saklanmasında 3-3-3 kuralı geçerlidir:
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Oda sıcaklığında (serin, loş ortamda) 3 saat,
Buzdolabı rafında (+4 0C) 3 gün,
Derin dondurucuda (-180C altında) 3 ay saklanır.
Anne sütünde K vitamini dışında yağda ve suda eriyen vitaminler bebek için yeterli
düzeydedir. Yenidoğanda K vitamini sentezleyen bağırrsak florası henüz oluşmadığından,
yenidoğanın hemorajik hastalığının önlenebilmesi için yenidoğana kas içine 1 mg suda
eriyen K vitamini uygulanır (Oddy, 2002).
10.6. Emziklilik Döneminde Beslenme
Emzirme, bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en uygun beslenme yöntemidir.
Anne ile bebeğin sağlığı üzerinde biyolojik ve psikolojik bir etkiye sahiptir. Emzirme
sırasındaki enerji ve besin öğeleri ihtiyacı gebelikte olduğundan daha fazladır. Anne gebelikte
iyi beslenmişse, ihtiyaçlarını kısmen karşılayabilecek yağ deposuna sahiptir. Bu yağ
deposunun kullanılması ile doğumu izleyen ilk haftalarda anne kilo kaybeder (Gibson, 2005).
Süt veren kadın hem kendi vücudundaki besin öğeleri depolarını dengede tutmak hem
de salgıladığı sütün karşılığı olan enerji, protein, mineral ve vitaminleri almak için yeterli ve
dengeli beslenmelidir. Aksi takdirde kendi vücut depolarından harcamaktadır. Bu da
sağlığının bozulmasına ve yetersiz süt salgılanmasına neden olmaktadır (Koçak-Yalçın, 2015)
Annenin ideal olmayan, hatta kötü bir diyetle beslenmesinin bile emzirmeye engel
olmadığı bilinmektedir. Doğum sonu dönemde yeme bozukluğu devam eden kadınlarda anne
bebek bağlanmasının olumsuz etkilendiği, bebeklerine karşı olumsuz düşünce ve tavırlar
geliştirebildikleri bildirilmiştir.
Anne eğer ağır beslenme bozukluğuna sahip değilse beslenme durumunun süt miktarı
üzerindeki etkisi yok denecek kadar azdır. Alınan enerji miktarı ile üretilen süt miktarı
doğrudan ilişkili değildir. Bu fazladan enerjinin temini için genellikle annenin yeme miktarı
artar ancak artmasa da annenin yağ deposu enerji kaynağı olarak kullanılır, anne kilo
kaybeder ve yeterli süt üretilebilir. Sağlıklı annelerde doğum sonrası ilk altı ay 800 g/ay,
malnütrisyonlu annelerde 100 g/ay kilo kaybı gözlenir. Emzirme döneminde ayda 2 kg’dan
fazla ağırlık kaybetmek sağlıklı değildir. Emzirme tekniği doğru ise ve bebek sağlıklı ve
istekli emiyorsa süt üretimi yeterli olur (Karaağaoğlu - Samur, 2017)
Malnütrisyonlu annelerin süt miktarı daha düşük olabilir, bunda alınan enerjinin etkisi
olabileceği gibi, bebeğin düşük doğum ağırlığı nedeni ile yeterli emmemesin de etkili
olabileceği düşünülmelidir. Enerji desteğinin malnütrisyonlu annelere verilmesiyle hem kendi
depolarını koruyabildikleri hem de daha uzun süreli emzirebildikleri gözlemlenmiştir.
Emziren bir anne için gerekli olan fazladan enerji miktarı yaklaşık 750 kcal/gündür. Anne
bunun 500 kalorisini yediklerinden geri kalan 250 kalorisini ise gebelikte kazanılan yağ
depolarından karşılar. Bu durumda doğum sonrası anne altı ayda 5 kg verebilir (BalcıGöynümer, 2015). Ancak emziren annelerin hızlı kilo vermesi tavsiye edilmez (>0,5 kg/hafta)
(Tablo 23).
Tablo 23. Emzirme döneminde aylara göre emzirme ekleri
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Doğum
sonrası (ay)

1
2
3
4
5
6
Ortalama

Ortalama süt
üretimi
(g/gün)

Günlük süt üretimi
için harcanan brüt
enerji (kkal/g)

699
731
751
780
796
854
769

490,8
513,3
527,4
547,7
559
599,7
539,6

Normal vücut
ağırlığına sahip ise

Yetersiz vücut
ağırlığına sahip ise

505 kkal/gün

675 kkal/gün

Emziren annede düşük proteinli beslenmenin anne sütü üzerindeki etkisi açık değildir.
PUFA bebeğin normal beyin gelişimi için zorunludur. Anne sütünde PUFA varlığını trans yağ
asidi alımı, demir, magnezyum, çinko, kalsiyum, riboflavin, B6 ve B12 vitamin eksiklikleri,
proteinden fakir ve sakkarozdan zengin diyetler etkileyebilir. Yani yeterli ve dengeli
beslenmek önemlidir. Anne sütündeki yağ oranı annenin vücut yapısı, gebelikteki kilo alımı
ve diyeti ile ilişkilidir. Çok düşük yağlı diyetlerde anne sütü yağ oranı düşer, ancak bebek
yeteri kadar emerse gerekli enerjisini anne sütünden alabilir. Ayrıca anne yağsız beslenmesine
karşın yeterli enerji alıyorsa memede orta zincirli yağ asidi sentezi olur. Hem enerji hem yağ
alımı düşük ise anne sütündeki yağ asidi bileşimi annenin yağ depolarını yansıtacak şekilde
olur. Vejetaryen annenin sütünde daha yüksek düzeyde linoleik asit ve daha düşük oranda
DHA vardır. Balık tüketen annelerin sütünde ise DHA düzeyi daha yüksektir (BalcıGöynümer, 2015).
Demir eksikliği olan emziren bir annede hastalık riski artar, halsizlik, yorgunluk
ortaya çıkar. Sağlıklı annede emzirme döneminde artan demir gereksinimi, emzirme
döneminde menstrüasyonun olmaması ve emilimin artması yolları ile karşılanır. Emzirme
döneminde demir eksikliği gelişmesinde gebelik öncesi demir durumu, doğum sonrası
kanama, vejetaryenlik, yetersiz C vitamin alımı, aşırı çay tüketimi, sık gebelik, ergen gebelik
ile yetersiz ve dengesiz beslenme etkilidir. Anne sütündeki kalsiyum miktarını anne
diyetindeki miktar değil annenin artan kemik emilimi belirlemektedir (Baysal, 2002).
Emzirme döneminde düşen östrojen, kemik emilimini artırarak yeterli kalsiyumu
sağlar. Anne sütündeki kalsiyum miktarı ise diyetten bağımsızdır. En yüksek kemik kitlesine
18-20 yaşta ulaşıldığı için ergen annelerde gereksinim daha fazladır.
Doğum sonrası küçülen uterus ve azalan kan hacmi nedeni ile salınan Zn, emzirmenin
ilk ayında annenin depolarına destek olur. Bu nedenle çinko desteğinin veya yetersiz Zn
alımları anne sütündeki miktarı etkilenmez. Magnezyumun anne sütündeki miktarı diyetten
etkilenmez ve emzirme döneminde gereksinim arttığına dair kanıt yoktur. İyota gereksinim
emzirme döneminde artar ve anne sütündeki miktar anne alımı ile doğrudan ilişkilidir.
Emziren annelerde A vitaminine gereksinim artar ve anne sütündeki miktar diyetten
etkilenir. D vitamini ihtiyacı emziklilik döneminde artar. Gebelikte ve emzirme döneminde, E
vitaminin yetişkin kadın gereksiniminden farklı olduğunu gösteren veriler yoktur. K
vitamininin anne diyetindeki miktarını artırmak bebeği hemorajik hastalıktan korumaz.
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Emzirme döneminde folik asit gereksinimi artar. Eksikliğinde anne sütündeki miktarı
korunur ancak anne zarar görür. B vitaminlerinden tiamin, riboflavin, niasin ve B6’ya
emzirme döneminde gereksinim artar. Anne sütündeki miktar diyetle alımı yansıtır. Bebek
B12 açısından anne diyetine bağımlıdır ve vejetaryen annelere özel dikkat göstermek
gereklidir. Anne sütündeki C vitamini de anne diyetinden etkilenir (Baysal, 2002).
Çoklu gebelik sonrasında emziklilik ve beslenme
Anneler ikiz ve daha fazla sayıdaki bebekleri için yeterli miktarda ve içerikte süt
üreterek bebeklerini kendi sütleri ile besleyebilirler. Annenin bebeklerini emzirdikten sonra
sütünü sağması süt miktarının artırılması ve laktasyonun sürekliliği için en etkili yöntemdir.
Sütün üretimi annenin süt üretme kapasitesinden çok bebeklerin talebine göre belirlenir. Bu
nedenle, ikizleri veya üçüzleri emzirmeye çalışan kadınlarda bebeklerin istekleri
doğrultusunda taleplerini karşılayacak miktarda süt üretilir. Mikro besin ögeleri desteklerinin
devamı doğum öncesinde olduğu gibi sürdürülmelidir. Anne ikizler, aynı anda veya ayrı ayrı
emzirebilir (Selimoğlu, 2013).
Emziklilikte obezite ve beslenme
Emziren anneler için en etkili zayıflama yöntemi bebeklerini emzirmek ve düzenli
beslenmektir. Emzirme işlemi kalorili yakımını sağlayan bir aktivite olarak gösterilebilir.
Anne emzirdiği süre boyunca kalori yakmaya devam eder. Gebelik döneminde oluşan yağ
depoları doğumdan sonra annenin ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılır. Bu durum
annenin yağ deposunun azalmasında ve kilo kaybında etkili olur.
Obez emziren annelerin günlük 1500 kalorinin altında enerji alması, süt yapımını
olumsuz yönde etkilemektedir. Biyolojik kökenli (gecikmiş laktasyon), psikolojik
(şişmanlıktan dolayı emzirmede zorluk), mekanik (çok büyük göğüsler ve meme uçları) ve
tıbbi (sezaryen doğumları, diyabet, tiroid sorunları) nedenlerden dolayı obez kadınlar normal
kilolulara oranla daha kısa süre emzirmektedir.
Obez kadınların emzirebilmeleri için emzirmeye teşvik edilmeleri ve uygun bebek
pozisyonlarının gösterilmesine gereksinim vardır. Şişman annelerin çocukların erken
dönemde obezite görülme olasılığı yüksektir (Apay vd, 2010).
Bariatrik cerrahi sonrasında emziklilik ve beslenme
Bariatrik cerrahi sonrası hamile kalan kadınların en az 6 ay boyunca emzirmeleri
önerilir. Bu kadınların süt içeriği cerrahi müdahele geçirmemiş kadınlarınkinden farklı
değildir ancak kanlarında her 3 ayda bir mikro besin ögeleri açısından değerlendirilmeleri
gerekir (Cummings-Isom, 2015).

Emziklilik ve vejetaryan beslenme
Laktasyon döneminde süt ve türevlerini tüketmeyen kadınlar için D vitamini ile
güçlendirilmiş diğer besinler veya D vitamini takviyeleri önerilir. B12 vitamini takviyesi (2.6
µg/g) ovalakto vejetaryen ve vegan kadınlar için önerilir. Ayrıca 1200-1500 mg/gün Ca
tüketilmelidir. Laktasyon sırasında daha civa içerebileceğinden dolayı balık seçiminde dikkat
gereklidir (Venderley-Campbell, 2006).
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10.7.Tamamlayıcı/ Ek Besinlere Geçiş
İlk 3-4 ayda bebekte yutma refleksi zayıftır. Bundan dolayı genellikle verilenleri
ağzından çıkarır. Bebeğin nörolojik ve metabolik gelişmi 4-6 ay civarında gerçekleşir.
Bebeğin her ay ortalama 500 gram alması anne sütünün yeterliliğini gösterir. Yenidoğan
bebeğin midesinin küçük olması ve anne sütünün kolay sindirilebilirliği nedeniyle bebek sık
aralıklarla acıkır (1-2 saat). Emzirme işlemi bebek emmeyi bırakana kadar devam
ettirilmelidir. Bebek beslenirken hava yutacağından dolayı emzirme sonrası gazının
çıkarılması gerekir. Anne sütü fazla olduğunda annenin sağlığı için sütün bir miktar elle veya
pompa ile sağılması gerekir. Sağılan süt: buzdolabında 24-36 saat, buzlukta (-7 ile -2oC) 3
hafta, derin dondurucuda (-18oC’nin altında) 6 ay saklanabilir (Onbaşı, 2009). Anne sütü D
vitamini açısından desteklendiğinde bebeklerde ek besinlere geçiş için önerilen en uygun
zaman 6. aydır (180. gün). Destekle/desteksiz oturup başını tutabilen; el, ağız ve göz
koordinasyonu gelişen, katı besinleri yutabilen bebeklerin başta çinko ve demir olmak üzere
besin ögeleri ihtiyaçlarının giderilmesi için ek besinlere geçişlerinde aşağıdaki kurallara
uyulmalıdır:
Her haftada bir çeşit besin verilmelidir. Böylece bebek yeni besin verildiğinde
reaksiyon gelişirse kolayca saptanabilir. Baklagiller, balık, ıspanak gibi besinlerin alerji riski
yüksek olduğu için ilk besin olarak tercih edilmemelidir.
Ek besinler tek öğünde ve çok az miktarlarda verilir. Bebeğin istek durumuna uygun
olarak verilen öğün ve miktar sayısı arttırılır.
İlk kez verilen besinler bebek aç iken verilmelidir.
Bebek besini istemediği için zorlanmamalı, bir süre sonra tekrar denenmelidir.
Bebeğin yeni bir tada alışması için en az 10 kez tatması gerektiği hatırlanmalıdır.
Biberonun alışkanlık yapması, hijyen sorunları, bebeğin kullanımı sırasında hava
yutarak sindirim sorunlarına neden olmasından dolayı besinler kaşıkla verilmelidir.
Besinler doğal ve taze ürünler kullanılarak hazırlanmalıdır.
İşlenmiş, katkı maddeli besinler bebeğe verilmemelidir. Hazırlanan besinler buzdolabı
ısısında bekletilmelidir.
Besinler hazırlanırken tuz ilave edilmemelidir. Tuzun kullanılması süt çocuklarında
nefrolitiazis (konsantre idrar içerisinde atılan tuzlar ve minerallerin böbreklerde zamanla
böbrek taşı hâline gelmesi durumu) gelişimi riskini artırmaktadır. Şeker kullanımı da
olabildiğince sınırlanmalıdır.
Besinin hazırlandığı yerin, besini hazırlayan ve besleyen kişinin hijyen ve sanitasyon
kurallarına uyması gerekir (Karaağaoğlu-Samur, 2017; Özmert, 2009)
Ek besinlere geçişte ise 0-6 ay arası sadece anne sütü verilir. 6-8. aylarda sütlü unlu
mamalar ve yoğurt anne sütü yanında bebeğe verilecek ilk besinlerdir. Önceleri sulu
muhallebi şeklinde daha sonra yoğunluğu artırılarak bebeğe sunulan tahıl mamalarının süt ile
hazırlanması bitkisel proteinlerdeki bazı amino asit açıklarının hayvansal kaynaklı
proteinlerle giderilmesini sağlar. Demir içeriği yüksek sebzelerde hazırlanan çorbalara ilave
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olarak tarhana, yoğurt, mercimek, diğer sebzelerle hazırlanmış çorbalar, sebze ezmeleri,
meyve suyu ve püreleri, pekmez, yumurta sarısı verilebilir. Referans protein olarak kabul
edilen yumurta sarısına katı pişmiş hâlde (su kaynadıktan sonra 5 dakika daha kaynatılır)
azdan başlamak suretiyle artırılarak 8-10 gün sonra bir tam yumurta sarısı bebeğe yedirilir
(Onbaşı, 2009). Kolesterolden zengin yumurta bebeğin diyetinde haftada 2-3 ten fazla
önerilmez. Protein, demir, çinko gibi mineraller açısından zengin kırmızı ve beyaz etlerin
bebeğin diyetine eklenmesi 7-8. aylara bırakılmalıdır. İlk başlarda sebze çorbaları ve püreleri
içinde kıyma şeklinde, sonraki aylarda bebek çiğnemeyi öğrendiğinde köfte şeklinde
verilebilir. Diyete eklenecek yağlar bitkisel kaynaklı olmalıdır. Kaynatılmış ve soğutulmuş su
verilmesi önerilir (Karaağaoğlu-Samur, 2017; Özmert, 2009)
8-9. aylarda pankreatik amilazın yeterli olarak salınmaya başladığı için pilav,
makarna, ekmek gibi nişastalı besinler verilmeye başlanılabilir. Baklagiller çorbaların içinde
daha sonraki aylarda uygun hazırlanmış şekillerde diyete eklenebilir.
9-12. aylar aile sofrası için hazırlanmış yiyeceklerden bebek için uygun olan seçilerek
beslenebileceği dönemdir. 1 yaş altı bebeklere balda Clostridium botulinum
bulunabileceğinden dolayı verilmemelidir. Bebek botulizmi, bakterilerin bağırsaklarda
gelişmesi ve toksini serbest bırakmasıyla olur. Süt çocukluğu döneminde favizme (ağır
hemolitik anemi) neden olabileceğinden bakla önerilmez. Zehirlenme taze çiğ baklanın
yenmesiyle ortaya çıkar. Bakla pişirildiğinde toksinin etkisi kalmaz.
1 yaş üzeri bebeğin diğer aile bireyleri ile sofradaki yerini alabilir. Aile bireylerinin
sağlıklı beslenme kurallarına dikkat etmesi gerekir. Ek besinlere geçiş ile sürdürülebilir
sağlıklı beslenmenin temelleri atılmaktadır. Bu nedenlerle evde hazırlanan yiyeceklerin tercih
edilmesi, hazır besinlerden kaçınılması önemlidir.
Bebek beslenmesinin en iyi göstergesi standartlara uygun büyümesi ve gelişmesidir.
Bebeğin ilk 48 saatte, 15. günde, 41. günde, 2., 3., 4., 6., 9., 12. aylarda tartılması, boyunun ve
baş çevresinin ölçülmesi ve büyüme grafiğinin işaretlenmesi ve izlenmesi önerilir. 1-3 yaş
arasındaki çocuklarda 6 ay arayla, 4-6 yaşları arasındaki çocuklarda ise1 yıl arayla izleme
devam edilmelidir.
Süt çocuğunun ek besinlerden 6-8. aylarda 2-3 kez, 9-11. aylarda 3-4 kez, 12-24.
aylarda 3-4 kez olmalıdır. Eğer öğünde alınan besinin enerji yoğunluğu düşükse veya bebek
anne sütü almıyorsa öğün sıklığı arttırılmalıdır (Karaağaoğlu-Samur, 2017; Onbaşı, 2009;
Özmert, 2009)
10.8.Anne Sütü Alamayan Bebeklerin Beslenmesi
Bebeğin anne sütü almaması durumunda bebeğin biberonla beslenmeye
başlanabileceği gibi uygun sütannesi de düşünülebilir. Anne sütü alamayan bebeğin
beslenmesinde ilk 0-4 ay formüle edilmiş mamalar ve inek sütüdür. Günümüz teknolojisi ile
formüle bebek mamalarının bileşimi anne sütüne yaklaştırılmıştır.
İnek sütünün anne sütüne oranla 3 kat daha fazla protein içermesi, yeni doğan bebeğin
böbrek konsantrasyonu düşük olacağından vücutta aşırı su kaybına neden olur. Bu nedenle ilk
ay 1 ölçü inek sütü 1 ölçü su şeklinde sulandırılmalıdır. İkinci ayda 2 ölçü inek sütüne 1 ölçü
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su katılmalıdır. Bu nedenle sütte ölçü başına düşen besin değeri azalmaktadır. Kalori açığını
kapatmak için Ulusal Pediatrik Beslenme Komitesi’nin süt modifikasyonu önerisi, (1-4 ay)’a
göre; 500 ml inek sütü, 200 ml su, 10 g sıvıyağ, 30 g şeker katılarak zenginleştirilmelidir.
İnek sütünde başta C vitamini ve demir olmak üzere, vitamin ve mineral değerinin düşük
olmasıdır. Ayrıca inek sütünde bulunan β-laktoglobulin alerjik özelliktedir. Bebekte alerjik
reaksiyonlara ve solunum sisteminde sorunlara neden olabilir. Gelişmekte olan ülkelerde inek
sütü ekonomik yetersizliklerden dolayı kullanılmaktadır. Sulandırma ve zenginleştirme
işlemleri yapıldığı sürece inek sütü kullanılabilir. Bazı kaynaklarda anne sütü alamayan
bebeklerde keçi sütü kullanımı önerilmektedir (Özmert, 2009).
Anne sütü alamayan bebekler için en uygun beslenme şekli anne sütünün bebeğe
sağlayacağı besin örüntüsüne en yakın formül mama kullanımıdır. Bu mamalar genelikle 3060 ml kaynatılmış ılıtılmış suya 1 ölçek şeklinde hazırlanır. Bebeklerin günlük ihtiyaçlarına
göre miktar 120-200 ml/kg/gün arasında değişebilir. Uygun formül mama:


Yenidoğan fizyolojisine uygun, bileşim ve nicelik bakımından anne sütüne benzer



Tat vermek için nişasta ve sakkaroz içermeyen



Büyüme faktörleri ve koyulaştırıcı maddeler olmayan



Karbonhidrat kaynağı olarak laktoz içeren



Anne sütündeki gibi whey proteinleri/ kazein oranı gibi (60/40) olan



Bebek için enerji değeri uygun olan

 Yağ olarak uzun zincirli yağ asitleri (bitkisel yağ), az miktarda da doymuş yağ
asitleri ve elzem yağ asitlerinden linoleik asit içeren


Sodyum, potasyum, protein ve klor miktarı dengeli olan mamalar seçilmelidir.

4-6. aydan itibaren sindirim ve boşaltım sistemleri tam olarak gelişemese bile
kesinlikle ek besinlere başlanmalıdır. Besinler yarı katı ve sıvı şeklinde verilmelidir. Formula
mama veya inek sütüne ilave yapılmalıdır. Yoğurt, bağışıklık sistem için gerekli bifido bakteri
salınımını uyarıcı, laktik asit içeriği ile hastalık yapıcı mikro organizma oluşumunu önleyici,
zengin kalsiyum, demir, folik asit içeriği, iyi protein kaynağı ve yumuşak kıvamda olması
nedeniyle katı besinlere alışma ve çene hareketlerinin gelişimine yardım eder. Taze sıkılmış
meyve suyu, sebze suyu C vitamini kaynağı olarak günde 1 kez önerilir. Pekmez verilmelidir
ancak yoğurtla birlikte verilmemelidir. İyi pişmiş yumurta sarısı 1/4 oranında- 6. aydan
itibaren verilmelidir. İçeriğindeki protein miktarı fazla olduğu için tam yumurta verilmesi
böbrek solüt yükünü artırır. DHA ve EPA içerdiği için retina ve beyin gelişimi sağlar. Demir
ve D vitamini ihtiyacını karşılar (Kültürsay-Bilgen, 2018)
7. ayda kaşıktaki besinlerin dil hareketleriyle alınabildiği dönemdir. Devam
maması/formula mama veya inek sütüne ilave yapılmalıdır. Protein ihtiyacı arttığı için tam
yumurta sarısı verilmelidir. Pankreatik amilaz seviyesi yeterli seviyeye ulaşmakta olduğundan
B grubu vitaminlerinin sağlanması için pirinç, pirinç unu, sütlü mamalar verilmelidir. Yoğurt,
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meyve suyu, pekmez verilebilir. Elzem yağ asitlerinin alınması, yağda eriyen vitaminlerin
emilmesi için, antioksidant özellik gösteren; karatenoid, tokoferol, tokotrienollerin emilimi
bitkisel yağlar gereklidir. Demir, eser elementler ve B grubu vitaminlerin alınması için
kırmızı ve beyaz et verilir. Protein değeri yüksektir. Çözünür posa ve C vitamini ve B grubu
vitaminleri ihtiyacını sağlamak için sebze püresi veya sebze çorbaları verilmelidir.
8-12. ayda fincandan içme ve çiğneme hareketlerinin artığı dönemdir. Pütürlü besinler
verilebilir. Yumurta akında bulunan Ig E ve ovomukoidin alerjen olması nedeniyle iyice
pişirilerek 8. aydan önce verilmemelidir. Yumurta kaynadıktan sonra 5 dk daha kaynatılarak
top yumurta hazırlanmalıdır. Fazla sürelerde haşlanmış yumurtada demir ve kükürt yumurta
sarısının etrafında koyu renkte görünecek ve bu minerallerin kullanımı engellenecektir. Az
pişmiş yumurtada ise avidin proteini biotin ile bağlanacağından yine vücut tarafından her ikisi
de kullanılamayacaktır. İyi ezilmiş kıymalı ve sebzeli ev yemekleri, tam yumurta veya
pastörize peynir (tuz içeriğinden dolayı öncesinde verilmemeli), pekmez, yoğurt veya süt,
tahıl, baklagil ezmeleri B grubu vitaminleri, çözünür posa içeriği dolayısıyla verilmelidir.
Proteinin kullanılabilirliğini artırmak için baklagil ve tahıllar bir arada karıştırılarak
verilebilir.
1 yaşında aile sofrasına oturtularak istediği besini seçerek yiyebilecek seviyeye
gelmiştir. Ayrıca, 12. aya kadar besinlere tuz ilave edilmemelidir. Ek besin verilirken
kontamine olmamış, temiz olmasına, bebeğe verilmesinde kullanılan malzemelerin (biberon,
kase, kaşık vb.) iyi temizlenmesine dikkat edilmelidir. Bebeğe verilecek besinler doğal ve
taze olmalıdır. Hazırlanan besinler oda sıcaklığında 2 saatten fazla bekletilmemeli. İşlenmiş
ve katkı madde içeren besinler bebeğe asla vermemelidir (Karaağaoğlu-Samur, 2017; Onbaşı,
2009; Özmert, 2009)
10.9. Anne Sütünün Verilmediği Durumlar
Annenin enfeksiyoz hastalıklarının çoğunda anne sütü ile beslenmeye devam edilir.
Süt içindeki koruyucu faktörlerle ya bebek korunmuştur ya da hastalığı çok hafif olarak
geçirmektedir. Mikro organizmanın saptandığı durumlarda annede antibiyotik tedavisine
başlanır ve kısa bir aradan sonra emzirmeye devam edilir. Annenin mikroorganizmaya karşı
duyarlı hâle gelen plazma hücreleri meme bezlerine gelerek burada antikor üreterek süte geçer
ve bebeği aynı mikro organizmalara karşı korur.
Bebeğe hijyenik koşullarda başka beslenme seçeneklerinin sunulabildiği gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerde HIV (+) annenin bebeğini emzirmemesi önerilmez. Ancak HIV
virüsü pastörizasyonla ortadan kalktığından anne sütü pastörize edildikten sonra bebeğe
verilebilir (71°C -74°C’de 40-45 saniye veya 85°C -90°C’de 15 saniye veya 63°C – 65°C 'de
30 dakika).
Annenin son trimesterde ya da laktasyon sırasında hepatit A geçirmesi, aktif, kronik
veya hepatit B enfeksiyonu emzirme için bir kontrendikasyon değildir. Ayrıca Hepatit C
virüsünün anne sütüyle geçişi konusundaki kısıtlı bilgilerden dolayı CDC (Center for Disease
Control) annede HIV enfeksiyonu ve karaciğer yetmezliği yoksa hepatit C'nin emzirme için
sakınca oluşturmadığını belirtmektedir.
Kızamık geçirmekte olan annelerin 3 gün emzirmeye ara vermesi yeterlidir.
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Annede Herpes simpleks enfeksiyonu varlığında eğer memesinde herpetik bir lezyon
yoksa emzirmeye devam edebilir. Memede lezyon varlığında ise emzirmeye kısa süre ara
verilir ve göğüsler sağılır ancak sağılan süt bebeğe verilmez.
Lyme hastalığı (kenelerin ısırmasıyla insana geçen Borrelia burgdorferi ve benzer
bakterinin yol açtığı bir hastalık) nedeniyle tedavi olmakta olan annenin sütüyle bebeğini
beslemeye devam etmesinde sakınca yoktur.
Annede aktif tüberküloz varlığında tedaviye başlanmalı ve balgamında basilin
negatifleştiği gösterilinceye kadar (genellikle 2 hafta) beklenmelidir. Eğer memede aktif
tüberküloz lezyonu yoksa sağılmış anne sütü bu sürede bebeğe verilebilir. Memede lezyon
varsa göğüsler sağılır ancak sağılan süt bebeğe verilmez.
Takiple bebeğe anne sütü desteği verilebilecek metabolik hastalıklar arasında
galaktozemi ve galaktoz metabolizması bozuklukları, hiperlipidemi, A-β lipoproteinemi, üre
siklusu enzim eksiklikleri, fenilketonüri (özel mamaları ve kısmen anne sütü). Akçaağaç
şurubu idrar hastalığı, tirozinemi, homosistinüri (propiyonik asidemi, metilmalonik asidemi
sayılabilir (Kültürsay-Bilgen, 2018)
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Uygulamalar
Gebelik ve emziliklilikte beslenmeye ilgili olarak; T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu, Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Dairesi Başkanlığı tarafından
2012 yılında yayınlanan Gebelik ve Emziklilik Döneminde Beslenme konulu
(https://dosyahastane.saglik.gov.tr/Eklenti/22501,gebelik-ve-emziklilik-donemipdf.pdf?0)
yayını inceleyiniz.
Beden
Kitle
endeksinizi
(BKİ)
(https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmeharekethesaplamalar/beslenmehareket-yetiskin-beden-kitle-indeksi.html)
hesaplayınız.
Aşağıda
verilen tabloya göre hem kendinizin hem de çevrenizdeki gebe ve çocukların BKİ’lerini
karşılaştırınız.
Gruplar

Yetişkinler BKİ
(kg/m2)

Gebelikte
önerilen
ağırlık kazanımı (kg)

Çocuk ve adolesanlar
BKİ-persantil

Zayıf (düşük vücut
ağırlıklı)
Normal

˂18.5

12.5-16.0

<%5

18.5-24.9

9.0-14.0

≥%5 ile <%85 arasında

Hafif kilolu (preobez)

25.0-29.9

7.0-9.0

≥ %85 ile <%95 arasında

Obez

≥30

6.0

≥ %95

Hafif Obez

30.0-34.9

-

95. persantile karşılık
gelen BKİ’nin %100120’si

Orta derecede obez

35-39.9

-

95 persantile karşılık gelen
BKİ’nin % 120-140’ı

Morbid obez

40.0-49.9

-

95 persantile karşılık gelen
BKİ’nin >%140’ı

Süper obez

≥50,00

-
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Aşağıda verilen 5 günlük menü örneklerini inceleyerek etrafınızdaki hamile ve emziklilerin
öğünlerdeki besin seçimlerini inceleyiniz.
Gebe ve emzikli 5 günlük örnek menü
ÖĞLE
Düğün çorbası
Zeytinyağlı pırasa
Aşure
Tarhana çorbası
Fırın patates
Yoğurt
Ezogelin çorbası
Patates graten
Kivi
Sütlü patates çorbası
Meksika usulü tavuk
Kalburabastı
Mercimek çorbası
Şinitzel/Yoğurtlu patates
Elma

AKŞAM
Fırında sebzeli tavuk
Bulgur pilavı
Yoğurt
Orman kebabı
Makarna
Mandalina
Tas kebabı
Erişte
Salata
Etli kereviz
Pirinç pilavı
Kakaolu puding
Etli türlü
Meyhane pilavı
Komposto
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Uygulama Soruları
Gebelerde beslenmeyle ilgili ilgi düzeyinin hangi faktörlerden etkilendiğine ilişkin
araştırma yapınız.
Gebelik öncesinde beslenmenin anne adaylarına ve fetüse etkileri nelerdir, araştırınız.
Gebelik döneminde besin ögelerinin diyette ne kadar bulunması gerektiğine ilişkin
gebelerin bilgi düzeylerini ortaya koyan bir araştırma yapınız.
Emziklilikte beslenmeyle ilgili ilgi düzeyinin hangi faktörlerden etkilendiğine ilişkin
araştırma yapınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Beslenme sorunlarının başlıca nedenlerin, gebelik ve emziklilikte artan ihtiyaçlara
uygun olarak günlük beslenmeye ek yapılmaması, ekonomik yetersizlikler nedeniyle besin
alımının azalması, gelenek ve göreneklerin etkisi nedeni ile yanlış besinlerin seçimi, yiyecek
hazırlama ve saklamada yapılan yanlış uygulamalardır. Gebelik döneminde gebe kadının
enerji ve besin öğeleri ihtiyacı artmaktadır. Gebe kalmadan önce sağlıklı bir kiloda olmak,
besin ögeleri depolarının dolu olması besin gruplarının her gün diyette olması ve aktif bir
yaşam sürmek önemlidir. Maternal beslenme ile ilgili faktörler preeklampsi kaynaklı maternal
ölümlere, erken doğuma, yenidoğanda mortalite ve morbiditenin artmasına neden
olabilmektedir. Gebelik süresince günlük prenatal multivitam genellikle gebe kalmadan önce
ve sırasında önerilir. Gebelik süresince yeterli ve dengeli beslenerek ve gebeliği olumsuz
etkilediği bilinen bazı risk faktörlerinden (alkol, sigara, ilaç kullanımı vb.) kaçınarak sağlıklı
bebekler dünyaya getirilebilir. Çoğul gebelerde bazı minerallerin kaybı da artmaktadır. Obez
anne adaylarından dünyaya gelen bebeklerin apgar skorları zayıf annelerden dünyaya
gelenlere göre biraz daha düşük olmaktadır. Obezlerde görülen gebelik durumu, birçok
komplikasyonla ilişkili olduğu için yüksek riskli bir durum olarak kabul edilmektedir.
Bariatrik cerrahi sonrası doğurganlık artar. Gebede yeme bozukluğu tedavisi ekip olarak
devam etmelidir. Emzirme, bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en uygun beslenme
yöntemidir. Demir eksikliği olan emziren bir annede hastalık riski artar, hâlsizlik, yorgunluk
ortaya çıkar. Emziren annelerde A vitaminine gereksinimi artar ve anne sütündeki miktar
diyetten etkilenir. Emzirme döneminde folik asit gereksinimi artar. Emziren anneler için en
etkili zayıflama yöntemi bebeklerini emzirmek ve düzenli beslenmektir. Laktasyon
döneminde süt ve türevleri tüketmeyen kadınlar için D vitamini ile güçlendirilmiş diğer
besinler veya D vitamini takviyeleri önerilir. Bebeklerde ek besinlere geçiş şartlar uygunsa
180. Günden sonra başlanmalıdır. Bebek bakımıyla ilgilenen kişilerin yeterli ve dengeli
beslenme konusunda bilgili olması gereklidir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi gebelikte görülen beslenmeyle ilgili sağlık sorunlarından
değildir?
a) Preeklemsi
b) Pika
c) Kabızlık
d) Anemi
e) Hiçbiri
2) Gebelik öncesinde alınması gereken folik ait, aşağıdakilerden hangi problemi
önler?
a) Mental gerilik
b) Spina bifida
c) Anne sütü yetersizliği
d) Zor doğum
e) Hiçbiri
3) Anne memesinden
hangisidir?

süt

salgılanmasını

sağlayan

hormon

aşağıdakilerden

a) Troid
b) Prolaktin
c) Östrojen
d) İnsülin
e) Hiçbiri
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4) Gebelik döneminde fosfor yetersizliğinin sonuçları aşağıdakilerden hangisinde
belirtilmiştir?
a) Doğum sonrası kanama riski artar.
b) Troid hormonlarının üretimi için gereklidir.
c) Titreme, kramp, kasılmalar görülebilir.
d) Bacaklarda kramp, sinir-kas ve kan hücrelerinde bozukluklar görülebilir.
e) Hiçbiri
5) Osteoporoz hangi mineralin eksikliğinde görülür?
a) İyot
b) Klor
c) Kalsiyum
d) Demir
e) Hiçbiri
6) Sağlıklı anneler doğum sonrası ilk 6 ay süresince ayda yaklaşık kaç gr/kg
kaybedilebilir?
a) 500 gr
b) 800 gr
c) 1000 gr
d) 350 gr
e) 1500 gr
7) Gebelikte hazımsızlık ve şişkinlik aşağıdaki hormonların hangisinin artışına bağlı
görülür?
a) Östrojen ve progesteron
b) Prolaktin
c) Oksitosin
d) Troid
e) Hiçbiri
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8) Gebelikte anemi hangi mineralin eksikliğiyle ortaya çıkmaktadır?
a) Çinko
b) Demir
c) İyot
d) Fosfor
e) Kalsiyum
9) Aşağıdakilerden hangisi anne sütünün salgılanmasını etkileyen psikolojik
etmenlerden değildir?
a) Üzüntü
b) Stres
c) Hormon dengesizlikleri
d) Gelenek
e) Hiçbiri
10) Gebelikte besin olarak tanımlanmayan maddelerin (toprak, kil, tebeşir, toprak
yeme, kibrit vb. yenmesi ile karakterize yeme davranış bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hiperemezis
b) Anemi
c) Pika
d) Guatr
e) Migren

Cevaplar
1-A 2-B

3-B

4-D

5-C

6-B

7-A

8-B

9-D

10-C
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11. OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE BESLENME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Okul öncesi dönem çocukların enerji ve besin gereksinimleri
11.2. Okul öncesi çocuklarda beslenme sıklığı ve miktarı
11.3. Okul öncesinde başarılı beslenme eğitimi
11.4. Oyunun okul öncesi dönemde beslenme eğitiminde kullanılması
11.5. Okul öncesi dönemde beslenme alışkanlıkları

208

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Okul öncesi dönem çocukların enerji ve besin gereksinimleri ne kadardır?
Okul öncesi çocuklarda beslenme sıklığı ve miktarı nasıl ayarlanmalıdır?
Okul öncesinde başarılı beslenme eğitimi hangi tekniklerle verilebilir?
Oyunun okul öncesi dönemde beslenme eğitiminde kullanılmında ebeveynlerin ve
öğretmenin görev ve sorumlulukları neler olmalıdır
Oyun yoluyla gerçek deneyimler ve sohbetlerle beslenme eğitimi nasıl yapılabilir?
Okul öncesi dönemde beslenme alışkanlıkları nasıl kazandırılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Okul önceside enerji ve
besin gereksinimleri

Okul öncesi dönem
çocukların enerji ve besin
gereksinimlerini besin
ögelerine göre ayırabilir
Okul öncesi çocuklarda
beslenme sıklığını ve besin
miktarını çocuğun
gereksinimlerine göre
hazırlayabilir

Okul öncesinde beslenme
sıklığı ve miktarı

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
İlgili kaynakları inceleyerek,
çocukları gözlemleyerek

İlgili kaynakları inceleyerek,
çocukları gözlemleyerek,
çocuklara uygun menü ve
besinler hazırlayarak

Okul öncesinde başarılı
beslenme eğitimi

Oyun, drama, resim, gezi
gibi farklı teknikler
kullanarak başarılı beslenme
eğitimi verebilir

İlgili kaynakları inceleyerek,
çocuklar ile uygulamalar
yaparak

Okul öncesinde beslenme
alışkanlıkları

Çocuklara farklı teknikler
kullanarak başarılı beslenme
alışkanlıkları kazandırabilir

İlgili kaynakları inceleyerek,
çocuklar ile uygulamalar
yaparak
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Anahtar Kavramlar


Okul öncesi dönem çocukların enerji ve besin gereksinimleri



Çocuklarda beslenme sıklığı ve miktarı

 Başarılı beslenme eğitimi, oyunun okul öncesi dönemde beslenme eğitiminde
kullanılması


Oyun yoluyla gerçek deneyimler ve sohbetlerle beslenme eğitimi



Okul öncesi dönemde beslenme alışkanlıkları
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Giriş
Beslenme alışkanlıklarının temeli çocuklukta atılır. Bu temeli koruyup yaşamını doğru
beslenme alışkanlıkları üzerine inşa eden kişilerin sağlıklı yaşam sürme şansı daha yüksektir.
Okul öncesi dönem yaşamın en duyarlı dönemlerinden biridir. Bu dönemde içinde bulunulan
çevre, alınan uyarılar, çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal yönden büyüme ve
gelişiminde çok etkin rol oynar.
Okul öncesi dönem yetişkinlik için temel oluşturan pek çok alışkanlığın geliştirildiği
bir dönemdir. Bu dönemde yeterli ve dengeli beslenme kadar, iyi geliştirilmiş sağlıklı
beslenme alışkanlıkları edinmek de önemlidir. Küçüklüklerinde doğru alışkanlıklar
edinememiş bireylerin yetişkinlik dönemlerinde bu alışkanlıklarından kurtulmaları çok zor
olmaktadır (Robinson, 2006).
Çocuklar üç-dört yaşlarında genel kuralları öğrendilerse daha uyumlu bir döneme
girerler. İki-üç yaşlar çocuğun disipline edilmesi gereken yaşlardır. Disiplin, yaşamı
kolaylaştıran kurallar bütünü olduğundan, kendisi ile ilgilenilen, sorularına cevap alan
çocuklar ebeveynleri tarafından konulan kurallara daha kolay uyum gösterir. Okul öncesi
dönem çocuğu yemeğini yardımsız yiyebilir. Ancak çalışmalar, beş yaşa kadar çocukların
kendi başlarına yemek yiyememelerinin normal kabul edilmesi gerektiğini göstermektedir.
Çocuk 6 yaştan sonra hala kendisi yiyemiyorsa bu normal değildir. Çocuklar 4 yaşında bıçak
kullanabilirler ancak sert besinleri yardımsız kesemezler. Kesme işlemi 6 yaşından sonra
başarılabilir ve çocuklar ancak 7 yaşında yemekte yalnız bırakılabilirler.
Okul öncesi çocuklarda beslenme eğitiminin başarılı olması için her gün verilmesi
gereklidir. Eğitimin özel bir parçası olarak beslenme eğitimi verirken sadece etkinlik yapmak
verilmek istenilen mesajı iletmez. Beslenme eğitiminin okul öncesi çocuklarda başarılı
olabilmesi için sağlıklı besinler servis edilmeli, yemek ve atıştırmalık zamanlarının keyifli
geçmesi sağlanmalı, doğru beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek için ebeveynlerle birlikte
çalışılmalı, ebeveyn ve öğretmenler çocuklar için doğru beslenme modeli olmalı, beslenme
faaliyetleri günlük öğrenme ortamının bir parçası haline getirilmelidir. Çocuklar yemek
yerken gözlem altında tutulmalıdır. Yemekle ilgili hiçbir uyarı çocuklar yemek yerken
yapılmamalı, gereken uyarılar, yemekten önce ya da yemekten sonra yapılmalıdır. Çocuklara
yemek yemedikleri zaman iğneleyici, incitici sözler söylenmemelidir (Ünver-Ünüsan, 2005).
11.1.Okul Öncesi Dönem Çocukların Enerji ve Besin Gereksinimleri
Hiçbir çocuğun besin gereksinimi bir diğerine eşdeğer değildir. İri çocuklar daha fazla,
ince ve ufak yapılı çocuklar daha az tüketirken, aynı yapıdaki ve aynı yaştaki iki çocuk da
enerjiyi farklı kullanabilirler. Büyümenin sağlıklı olup olmadığı, vücut tartısı ve tartı artma
hızı, boy uzunluğu ve boy uzama hızı, baş çevresi ve baş çevresi artma hızı, göğüs çevresi
ölçüsü ve vücut bölümlerinin birbirine oranı ile, gelişme ise dişlerin çıkma değişme yaşı,
kemiklerin olgunlaşma derecesi, nöromotor gelişme, cinsel gelişme, zekâ ölçüm testleri ile
değerlendirilir.
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Erken çocukluk dönemindeki çocuklar, beslenme yönünden aileye bağımlıdır. Bu
dönemde ailelerin kazandıracağı doğru beslenme alışkanlıkları, çocukların ileriki yaşamlarını
sağlıklı bir biçimde yürütebilmelerinde önemli bir temel oluşturur.
Enerji gereksinimi yaş, vücut bileşimi, vücut cüssesi, çevre sıcaklığı, hastalık vb
durumlarına göre değişir. Üç-altı yaş çocukların günlük almaları gereken enerjinin
belirlenmesi için basit bir formülden yararlanılır.
Enerji Gereksinimi = Bir yaş için 1100 kalori+ Her yaş için 100 kalori.
Buna göre üç yaşında 1400, 4 yaşında 1500, 5 yaşında 1600, 6 yaşında 1700 kalorilik
bir enerji almaları gerekir.
Çocuklar için önemli mineraller, kalsiyum ve demirdir. Kalsiyum ve demiri yeterli
miktarda sağlayan besinler diğer tüm mineralleri de sağlarlar. Kalsiyum yetersiz alınırsa
çocuklarda büyüme geriliği ve raşitizm görülür. En iyi kalsiyum kaynakları, süt, peynir,
yoğurt, fındık, fıstık gibi kuruyemişler ve yeşil yapraklı sebzelerdir. Çocuklar yeterli demir
alamadıklarında demir yetmezliği anemisi oluşur (Robinson, 2006).
Vitaminlerin yetersiz alınmaları vücutta çeşitli bozuklukların ve hastalıkların ortaya
çıkmasına neden olur. Her vitamin eksikliğinin ortaya koyduğu tablo farklıdır. Pek çok
vitamin besinlerde çok yaygın olarak bulunduğundan yetmezlik belirtilerinin ortaya çıkması
kolay değildir. Yeterli ve dengeli bir diyetle beslenildiğinde, vitaminlerin tümü sağlanmış
olur.
Bu dönem çocukların protein gereksinimi bundan önceki dönemlerde olduğu gibi
yüksektir. Bedenin oksijen taşıma, mikroplarla savaşma, dokuları besleme gibi yaşamsal pek
çok işlevi özel proteinler aracılığı ile gerçekleşebilir.
Buğday, pirinç, mısır, arpa, yulaf ve bunlardan yapılan ekmek, bulgur, şehriye, irmik,
nişasta, kuskus bu yiyecek grubuna girer. Bu grup yiyecekler, karbonhidrat açısından
zengindir. Karbonhidratlar vücuda enerji sağlar. Ilk yaşlarda günde 2-3 ince dilim ekmek, 1
servis kaşığı makarna, pilav vb. verilebilir. 5-6 yaşlarında verilen miktar artırılır.
Bu gruptan alınacak yiyeceklerin miktarı çocuğun enerji gereksinimine göre değişir.
Çocuğun tatlı gereksiniminin pekmez, tahin helvası, sütlü tatlılarla karşılanması daha
uygundur. Günlük alınacak yağın yarısı bitkisel sıvı yağ olmalıdır (Ünüsan, 2013).
11.2.Okul Öncesi Çocuklarda Beslenme Sıklığı ve Miktarı
Çocuklar yetişkinlerle aynı besinlere gereksinim duyarlar. Sadece gereksinim duyulan
miktarlar daha azdır. Çocuğa her bir besin grubundan kendi içinde birçok seçenek
sunulmalıdır. Örneğin yoğurt yemiyorsa aynı gruptan peynir veya süt gibi besinler verilebilir.
Okul öncesi çocuklar besin grupları içinde en az sebzeleri severler. Bu nedenle sebzeleri
çocuklara sunarken pişirme şekli ve servisine özen gösterilmelidir. Ayrıca bu yaş çocuklar
keskin tatlara ve kokulara çok hassastırlar. Bu nedenle, genellikle çiğ yenebilen salatalık,
domates, havuç gibi sebzeleri pişmiş diğer sebze yemeklerinden daha çok tercih ederler. Bu
yaş grubu çocuklar eti, büyük parçalar halinde tüketemez. Bu nedenle etin yemeklerde
genellikle kıyma şeklinde kullanılması önerilir. Büyük parça et yemekleri verilecekse, iyi
pişirilmiş olmasına özen gösterilmeli ve bu etler çocuklar için küçük parçalara bölünerek
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verilmelidir. Çocuk büyük parça eti, kendisi keserek ancak 7-8 yaşlarında yiyebilir. Okul
öncesi çocukların pek çoğunun günlük beslenmeleri düzensizdir. Bazen yetersiz beslenilen bir
günü, fazla beslenilen bir gün izleyebilir. Bazı çocuklar oldukça iyi beslendiklerinde ki bu
genellikle kahvaltıda olur, günde yalnızca bir iki öğün yemek yerler. Beslenme
örüntülerindeki bu değişkenliğe karşın toplam enerji alımları, gereksinimleri kadar olabilir.
Burada dikkat edilmesi gereken çocuğun günlük gereksinmesinin karşılanması kadar olumlu
ve düzenli beslenme alışkanlıklarının kazandırılmasıdır.
Okul öncesi dönemdeki çocukların mideleri büyük porsiyonları alacak büyüklükte
değildir. Okul öncesi çocukların porsiyonları yetişkin porsiyonlarının 1/4’ü ile 1/3’ü arasında
olmalıdır (Baysal, 2002)
Çocuğun yeterli ve dengeli beslenmesinde ekonomik olanaksızlıklar bazı kısıntıları
zorunlu kılabilir. Bu durumda kısıntı besin değeri az olan yiyeceklerde yapılmalıdır. Gazoz,
şeker, sakız, çikolata vb. yiyeceklerin hem besin değeri yoktur hem de sağlığa zararlıdır.
Bunlara verilecek para yumurta, süt, yoğurt gibi yiyeceklere ayrılabilir. Ayrıca hamur işleri ve
yağlardan da kısıntı yapılabilir.
Anneler, çocuklarının günlük besin ihtiyaçlarını bilmediklerinden ve beslenmeyi karın
doyurma olarak düşündüklerinden çocuğu genellikle tek tip besinlerle beslemekte veya besin
değeri düşük olan besinleri vererek ihtiyacını karşılamasına engel olmaktadır. Bunun sonucu
çocukta büyüme ve gelişme yavaşlamakta ve durmaktadır. Bu bakımdan çocukların yemek
yeme alışkanlığını kazanmasında ailedeki büyüklerin özellikle de annenin tutumunun çok
önemli bir yeri vardır. (Ünver-Ünüsan, 2005).
11.3. Okul Öncesinde Başarılı Beslenme Eğitimi
Öğretmenler çocukların güçlü, sağlıklı ve nitelikli olmalarına sağlamada önemli bir
yere sahiptir. Çocukların beslenmesi; onların bugünkü sağlığı ve yaşamlarının geri kalanı için
önemlidir. Beslenme ayrıca çocukların ne kadar iyi öğrenebileceği konusunda da bir fark
yaratır (Robinson, 2006). Aşağıdaki maddeler okul öncesi dönem çocuklarının beslenme
proğramları hazırlanırken dikkate alınmalıdır:
 Okul öncesi çağındaki çocuklara yönelik programlarda sunulan gıdalar çocuğun
sağlıklı beslenmesi için çok önemlidir. Evde iyi besleniyor olmaları, okul öncesi çocukların
gün boyunca neleri özleyebileceğini telafi etmeyecektir.


Besinlerde çocuklar için çeşitlilik az olduğunda, beslenme ihtiyaçlarını karşılamak

zordur.
 Zaman içinde çok az aktivite ile çok fazla yemek yemek çocukların fazla kilolu
olmalarına neden olabilir.
 Çok fazla yağ içeren çok fazla yiyecek yemek, daha sonraki yaşamda sağlık
sorunlarına yol açabilir.
 Birçok okul öncesi çocuk, özellikle düşük gelirli ailelerden gelenler, Demir
eksikliği anemisi riski altındadır.
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 Demir, A vitamini, B vitaminleri, kalsiyum ve C vitamini, bazen okul öncesi
çocuklar tarafından total beslenme miktarında, özellikle düşük gelirli ailelerden gelen toplam
yiyecek miktarında yetersizdir.
 Tatlı, yapışkan yiyecekler çok sık yemek, özellikle diş fırçalama gibi uygun diş
hijyeni bu yiyecekleri yemeyi takip etmezse, diş çürümesine yol açabilir.
 Yetersiz beslenen çocuklar ve bol miktarda sağlıklı yiyecekler yiyen çocuklar
kadar iyi öğrenmezler.
 Sadece yetişkinlere değil, bir çocuğun bir yiyeceğe karşı hoşnutsuzluğuna da
saygı gösterilmelidir.
 Okul öncesi çocuklar pişmiş sebzeleri, özellikle acı tadı olanları, diğer
yiyeceklerden daha az severler.
 Özellikle eğer çiğnemeleri zorsa, bazı çocuklar etleri sevmezler. Farklı şekillerde
hazırlanan farklı sebzeleri denemek çoğu zaman çocuğun sebze yemesini artıracaktır. Bir
çocuk bir yiyeceği sevmediğinde, mümkünse yerine benzer değere sahip başka bir yiyecek
kullanılmalıdır.
 Ödüller ve cezalar asla çocukları yemeye teşvik etmek için kullanılmamalıdır.
Herhangi bir yiyecek ödül olarak kullanıldığında, çocuklar diğer yiyeceklerden daha fazla
değer vermeyi öğrenir ve aşırı yemeye neden olabilir.
 Bir çocuğun yeme deneyimlerinde yer alan herkes, çocuğun yeme alışkanlıklarını
etkiler. Buna ebeveynler, aile üyeleri, arkadaşlar, öğretmenler ve diğerleri dahildir. Bu etkili
insanlar sağlıklı yiyecekler yemeyi seçtiğinde, çocukların aynı şeyi yapması daha olasıdır.
 Okul öncesi çocuklar her zaman ilk kez yeni bir yemek denemek istemeyebilirler.
Çocuk bir yiyeceği sevmiyorsa, telaş yapılmamalıdır; sadece ara sıra tekrar denetilebilir.
 Çocukların yeni bir yiyeceği, denemeden önce öğrendikleri zaman kabul etme
olasılıkları daha yüksektir.
 Çocuklar bazı yaşlarda diğerlerine göre daha hızlı büyürler. 3-5 yaşındaki
çocuklar genellikle yavaş büyürler, bu nedenle bebekken olduğu gibi yemek yemeye ilgi
duymayabilirler.
 Öğretmenler ve ebeveynler, evde ve erken çocukluk programında iyi beslenme
alışkanlıklarını teşvik etmek için birlikte çalışmalı ve çocuğun yiyeceği veya yemeyeceği
sağlıklı yiyecekler hakkında bildiklerini paylaşmalıdır.
 Çocuklara sunulan yemekler çekici olmalı veya çocuklara hitap etmelidir.
Dokular çiğnenebilir, yumuşak veya gevrek-sert olmamalıdır. Tatlar hafif olmalı ve ne çok
tuzlu ne de çok baharatlı olmalıdır. Sıcaklıklar çok soğuk veya çok sıcak olmamalıdır.
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Renkler parlak olmalıdır. Porsiyon boyutları çocuğun ihtiyacına uygun olmalıdır (ÜnverÜnüsan, 2005).
 Yemek zamanları az stres ve karışıklık ile mutlu zamanlar olmalıdır. Çocuklara
hitap eden sağlıklı yemekler, çocuk masaları, sandalyeler, tabaklar ve mutfak eşyaları ile
keyifli bir ortamda servis edilirse, çocukların yiyeceklerden zevk alma ve ihtiyaç duydukları
şeyi yemeleri daha olası olacaktır.
 Çocuklar, sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli miktarda yiyecekle,
gerçekten de yiyebilmelidir. Yemek ve atıştırmalık zamanları günün diğer aktivitelerinden
daha fazla ve daha az önemli olmamalıdır (Cryer, 1996; Demircioğlu-Yabancı, 2003; Ünüsan,
2013).
Beslenme, çocukların öğrenme gereksinimlerini karşılayan devam eden programın bir
parçası olduğundan beslenme en etkili şekilde okul öncesi sınıfta öğretilebilir. Beslenme
aktivitelerini her gün sınıfta farklı aktivitelerle gerçekleştirilmesi uygundur. Sağlıklı
yiyeceklerin hazırlanmasında ve yemesinde yer almak, bir çocuğun alacağı en iyi beslenme
dersidir. Bununla birlikte, oyun sürelerinde de yapılabilecek birçok beslenme aktivitesi
vardır. Bu faaliyetlerin, çocukların yaşamları boyunca yapacağı iyi yemek seçimleri üzerinde
kalıcı bir etkisi olacaktır. Çocuklar için ilginç ve eğlenceli olduğu sürece hemen hemen her
öğrenme merkezine bir beslenme etkinliği eklenebilir. Çocukların en iyi, aktif oyun
deneyimleri yoluyla öğrendiklerini bilinmektedir. Yaptıkları faaliyet kesintiye uğratmazsa
oyun olarak beslenme eğitimi verilebilir. İlginç aktiviteler yaptıkları sırada edindikleri bilgiler
anlamlı bir şekilde öğrenilecektir (Baysal, 2002)
Okul öncesi programına beslenme aktiviteleri eklemeden önce, okul öncesi ortamının
küçük çocukları öğrenmeye teşvik ettiğinden emin olunması gerekir. Okul öncesi öğrenme
ortamı, okul çağındaki çocukların veya yetişkinlerin öğrenme ortamlarından farklı olmalıdır.
Okul öncesi çocuklar için öğretmenler çocukların ilgi alanlarını ve yeteneklerini kullanarak
çocukların öğrenmelerine yardımcı olacak programları hazırlarlar.
Okul öncesi dönem çocukları okuyamaz ve öğretmenin dediklerini anlayabilecek
yeterli kelime bilgisi yoktur. Bu nedenle, okul öncesi çocuklara uzun dersler ve açıklamalar
yapılmamalıdır. Öğretmenler, çocukların oynayabilmeleri için uygun alanlar oluştururlar.
Ayrıca dikkatle izleyerek çocukların kolay problemleri çözmelerine ve daha zor sorunlara
adım atmalarına izin verir. Okul öncesi çocuklar kaslarını kontrol etmeyi öğrenirler.
Okul öncesi çocuklar doğal olarak aktif ve meraklı olduklarından hem sınıf ortamında hem de
dışarıda aktiftir, çünkü okul öncesi çocuklar henüz dinleyerek iyi öğrenme yeteneğine sahip
değildir. Birçok farklı aktivite için seçenekler vardır, çünkü öğretmen her çocuğun
yeteneklerinin ve ilgilerinin farklı olacağını bilir (Ünüsan, 2013).
11.4. Oyunun Okul Öncesi Dönemde Beslenme Eğitiminde Kullanılması
Oyun çocuğunun beslenme alışkanlıkları ileride karşılaşılabilecek sağlık sorunlarını
önlemek, en aza indirmek için çok önemlidir. Bu dönemde eğer iyi beslenme alışkanlıkları
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kazandırılırsa çocuğun büyüme ve gelişmesi istenilen düzeyde ilerler. Bu nedenle oyun
oynama tekniği, beslenme eğitiminde sıklıkla kullanılmalıdır.
Çocuklar oynarken, okul öncesi öğretmeni bölgeden bölgeye hareket etmeli ve
çocuklara oyunlarıyla ilgili yardım etmelir veya onlarla konuşmalıdır. Öğretmenler çocuk
oyunlarını öğrenme için bir köprüdür. Çocuklarla yeni kelimeler kullanarak, çocukları
konuşmaya teşvik ederek, çocukların kendileri için bir şeyler bulmalarına yardımcı olmalı ve
yavaş yavaş arkadaşlarıyla birlikte çalıştıklarında onlara rehberlik ederek öğretmelidir.
Çocukların değişen ilgi alanlarını ve büyüyen yeteneklerini belirlemeli ve gördüklerine göre
yeni etkinlikler sunmalıdır. Çocukların sağlığını ve güvenliğini korumak için daima tetikte
beklemelidir. Ekipmanların güvenli olduğundan emin olmak için dikkatlice izlemeli, kazaları
önlemek için ileriyi düşünmeli ve daha fazla risk içeren faaliyetlere katılan çocuklara yakın
durmalıdır. Öğretmen ayrıca çocukların rutin (yemek, atıştırmalık, tuvalet, dinlenme zamanı)
ve oyun ihtiyaçlarını karşılayan bir program planlamalıdır. Çocukların güvenebileceği düzenli
bir program, çocukların kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olur (Robinson, 2006).
Oyun yoluyla gerçek deneyimler ve sohbetlerle beslenme eğitimi
Yemek yerken, yiyecek hazırlarken veya oyun oynarken çocuklarla yeterli ve dengeli
beslenmeden bahsedilmelidir. Örneğin, bir çocuk süt resmi görürse, sütteki kalsiyumun güçlü
kemikler ve dişlere sahip olmamıza yardımcı olduğu belirtilebilir. Çocuklarla sohbet
yapılacağı zaman evdeki bir beslenme ortamından örnek verilebilir. Çocukları beslenme
alışkanlıkları hakkında sorgulamaktan kaçınmalıdır. Çocuklar beslenmenin temel özelliklerini
bildiklerinde, başka bir bilgiye kolayca geçerler. Çocuklardan, zaten çok iyi bildikleri bilgileri
söylemelerini istememelidir. Örneğin süt içerken, çocukların bir inekten geldiğini zaten
biliyorlarsa, sütün nereden geldiğini sormamalıdır. Bunun yerine başka bir konu hakkında
konuşmalıdır. Çocukları uzun açıklamalarla sıkmamalıdır. Az bilgi verip konuşmaya
rehberlik etmelerine izin vermelidir.
11.5.Okul Öncesi Dönemde Beslenme Alışkanlıkları
Okul öncesi dönemdeki çocuğun beslenme alışkanlıkları ileride karşılaşılabilecek
sağlık sorunlarını önlemek, en aza indirmek için çok önemlidir. Çocuklarda oluşan beslenme
alışkanlıklarını etkileyen pek çok etmen vardır. Ailenin sosyoekonomik durumu, eğitim,
alışkanlıklar, gelenek ve görenekler, çevre koşulları, dinsel inançlar vb. daha birçok etmen
sayılabilir. Çocuklara kazandırılacak beslenme alışkanlıkları, ancak iyi bir eğitimle
yerleştirilebilir. Davranışlar sabırla tekrar tekrar gösterilmeli, uyarılar sakin bir şekilde
yapılmalıdır (Ünüsan, 2013).
Öğün ve atıştırmalıklar: Okul öncesi çocuklar aç olduklarında huysuzlaşır, daha
fazla kavga ederler ve iyi öğrenmezler, bu nedenle çocukların yemek ve atıştırmalıkları 3 ana
öğün ve 3 ara öğün olarak planlanmalıdır. Yeme zamanları gün boyunca eşit aralıklarla
yerleştirilmeli ve her gün aynı saatte gerçekleşmelidir. Çocukların evde yedikleri ve
özleyebilecekleri besinleri okul ortamında bulamayabilirler. Bazen ana veya ara öğün
programını bir çocuğun özel gereksinimlerini karşılayacak şekilde değiştirilmesi gerekebilir.
Örneğin, bir çocuğun kuruma her sabah aç geldiğini ve ebeveynlerin kahvaltı önerilerinize
yanıt vermediğini fark edilirse, sabah için atıştırmalık düşünülebilir. Ayrıca besinleri
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sindirmekte zorlanan bir çocuğa, diğer çocuklardan daha sık küçük öğünler veya
atıştırmalıklar önerilebilir.
Ara ve ana öğünlerde sağlıklı besinlerin verilmesi: Bazı okul öncesi çocukları hızla
büyürken diğerleri daha yavaş büyüyebilir. Çocuklar oynarken ve öğrenirken çok fazla enerji
kullanırlar, bu yüzden güçlü ve sağlıklı büyümelerine yardımcı olmak için yeterli ve dengeli
beslenmeleri gerekir. Okul öncesi çocukların küçük mideleri olduğundan, bir seferde çok
miktarda besin yiyemezler. Daha az miktarda besinler sık sık teklif edilmelidir.
Çeşitli sağlıklı besinler servis edilmesi: Çocuklar bazı besinleri daha çok sevebilir.
Bazı çocuklar ise yeni yiyecekleri denemek için diğerlerinden daha isteklidir. Çocukların
beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için besinlerde çeşitlilik sunulmalıdır. Bir çocuk ne kadar
farklı yiyecekler denerse, çocuğun yeterli ve dengeli beslenmesi için gereken her şeyi yeme
olasılığı o kadar artar (Robinson, 2006).
Çeşitliliği sağlamak için besin grupları: Her gruptaki besinlerden her gün çocuğa
verilmelidir. Bu besin grupları günlük diyete katkıda bulunan besinleri temel alır.
Öğünleri Küçük Miktarlarda Hazırlanması: Çocuklar genellikle bir seferde çok
fazla yemek yemezler, ancak bazen şaşırtacak şekilde sevdikleri besinlerden çok miktarda
yiyebilirler. Bu, seçebildikleri her şey sağlıklı olduğu sürece iyidir. Çocuklar büyüme
döneminde veya bir hastalıktan yeni kurtulduğunda iştahları artar. Bir tabaktaki büyük
miktarlar bir çocuğu caydırabilir, bu nedenle her çocuğa küçük porsiyonlar verilmelidir.
Çocukların yemeye zorlanmaması: Yetişkinler gibi çocuklar da farklı
yapılardadırlar. Her çocuk farklı bir iştaha sahiptir., bu nedenle her çocuğun ne kadar yemek
istediğini en iyi kendisinin bildiğini göz önünde tutmak önemlidir. Okul öncesi dönem
çocukları genellikle neyi sevdiklerini neyi sevmediklerini çok açık bir şekilde söyler.
Çocuklara hoşlanmadığı besinler konusunda tıpkı yetişkinlerdeki gibi saygı duyulmalıdır.
Besini değiştirmek çocuğu değiştirmekten daha kolay ve hızlıdır. Çocuğa yeni bir yiyecek
tanıtımı birkaç kez ve birkaç farklı şekilde denenmelidir. Çocuğun zaman içinde yeni bir
yemek için tat geliştirmesi olasıdır, ancak çoğu yetişkinin belirli yiyecekleri diğerlerinden
daha fazla sevdiğini de unutulmamalıdır. Çocuğun yeterli ve dengeli beslendiğinden emin
olmak için, her öğüne ve atıştırmalıklara farklı besinler eklenmelidir. Erken çocukluk
döneminde, ebeveynlerin çocuğun tercih ettiği besinleri yemesine izin verme olasılığı daha
yüksektir, ancak aynı zamanda çocuğun diyetinde de çeşitlilik teşvik edilmelidir.
Çocuklara öğreterek yeni bir yiyecek denemeye teşvik edilmesi: Çocuklara,
besinin nereden geldiği, güçlenmelerine ve sağlığına nasıl yardımcı olduğunu ve nasıl
hazırlandığı hakkında konuşma veya okuma yoluyla bilgilendirmek ilk tadımdan önce bir
besine ilgi duymasını sağlar. Çocukların besinlerin hazırlamasına yardımcı olmalarını
istemek oldukça faydalıdır.
Çocuğun sevmediği besinin aynı değere sahip başka bir besinle değiştirilmesi:
Sağlıklı bir besini benzer bir sağlıklı besinle değiştirildiğinde besin değeri azalmaz. Örneğin,
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pişmiş havuç öğle yemeğinde servis edildiyse ve sevilmediyse, o zaman çiğ havuç, şeritler
halinde kesilerek okul öncesi çocuğa önerilir. Çocukların sevmediği herhangi bir yiyecek
zaman zaman denenebilir, ancak sık sık ya da birlikte servis edilmemelidir. Çocukların
hoşlanmadığı durumlara saygı duyulduğunda yemek zamanlarının sinir bozucu hale gelme
olasılığı daha düşüktür. Çocukların tat duyuları zamanla değişecek ve genellikle daha fazla
besinin tadını çıkarmayı öğreneceklerdir. Yemek saatlerinde hatırlanması gereken önemli
konu bu saatleri keyifli tutmak ve çocuklara sağlıklı yiyecekler sunmaktır (Ünüsan, 2013).
Bazı özel beslenme gereksinimlerinin karşılanmasını sağlamak: Bazı çocukların,
sağlıklı büyümesi için karşılanması gereken özel beslenme ihtiyaçları olabilir. Örneğin, laktoz
intoleranslı bir çocuğa süt yerine geçen bir besin sağlanmalı ve yetişkinler çocuktaki bu
durumun farkında olmalıdırlar. Çocukların alerjilerinin bir listesi yetişkinlerin kolayca
görebileceği yerlerde olmalıdır. Engelli çocuklar da ne yedikleri veya nasıl beslendikleri
konusunda diğer çocuklardan farklı değildir. Herkesin yaptığı gibi kendilerini nasıl
besleyeceklerini, temizleyeceklerini ve arkadaşlarıyla yemek yemenin tadını nasıl
çıkaracaklarını
öğrenmek
isteyeceklerdir.
Sağlıklı
beslenme
alışkanlıklarının
oluşturulmasında çocuk ve aile üyeleriyle birlikte çalışılmalıdır. Bazı engelli çocukların özel
beslenme gereksinimleri olabilir. Örneğin, motor engelli bir çocuk, bir kaşığı çiğnemeyi veya
kontrol etmeyi zor bulabilir ve ekstra yardım almasını gerektirebilir. Başka bir çocuğa
fenilketonuri tanısı konmuş olabilir. Bu çocuklarda uygun beslenme için çocuğun ebeveynleri
ve çocukla çalışan fizik tedavi uzmanı, diyetisyen, çocuk gelişimi uzmanı ile iş birliği yapmak
gereklidir (Robinson, 2006).
Çocukların dikkatini çeken besinleri sunulması: Besin çiğnenebilir olmalı,
yumuşak olmalı ve gevrek olmamalıdır. Ayrıca tatlar hafif olmalıdır, birçok okul öncesi
çocuk güçlü tatları sevmez. Besinler çok sıcak veya çok soğuk olmamalı, renkleri parlak
olmalıdır. Porsiyon boyutları ise çocuğun iştahına uygun olmalıdır.
Çocukların dikkatini çekecek besinler için aşçılarla iletişim kurulması: Yemek ve
atıştırmalıkları denetleyen çocuk gelişimi uzmanları, çocukların hangi besinlerden
hoşlandıklarını ve hangilerini yemediklerini bilirler. Çocukların yemeyeceği besinler
hakkında konuşmak ve değişim listelerini önermek için aşçı veya diyetisyen ile iletişim
kurulması faydalıdır. Örneğin, pek çok okul öncesi çocuk karışık besinleri sevmediği için,
tavuklu güveç gibi yemekleri yemez. Öğretmen, sebzelerin ve tavuğun ayrı ayrı servis
edilmesini önerebilir, böylece çocukların yemeleri daha olası hale gelecektir.
Şeker ve yağ sınırlaması: Okul öncesi çocukların çoğu midelerini kurabiyeler,
cipsler, şekerli içecekler veya hatta çok fazla meyve suyuyla doldururlarsa, besinler için
midelerinde çok az yer kalır. Şeker ve yağ oranı yüksek olan yemek de kilo problemlerine
neden olur.
Tatlı ve yapışkan yiyecekler diş çürümesine neden olabilir: Çocuklar genelde
şekerli yiyecekleri severler. Tatlılar diş çürümesine neden olabilir. Şekerin dişler üzerindeki
etkileri, tatlıları yedikten sonra uygun fırçalama ile azaltılabilir. Erken çocukluk programında
tatlı verilirse, sonrasında daima diş fırçalama yapılmalıdır.
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Fazla yağlı besinler ileri yaşlarda sağlık problemlerine neden olabilir: Yağ oranı
yüksek yiyecekler ne yazık ki tatlılar kadar popülerdir. Patates kızartması, kızarmış tavuk ve
kızarmış balık, patates cipsi, sosis, peynir ve krema bu yüksek yağlı gıdalara sadece birkaç
örnektir. Yağlı etler, tereyağı gibi hayvan kaynaklarından elde edilen yağlar, yaşamın
ilerleyen dönemlerinde kalp hastalığına ve yüksek tansiyona neden olabilecek tıkanmış arter
riskleriyle ilişkilidir. Ek olarak, tüm yağlı yiyecekler kalorisi yüksektir ve sonraki yıllarda çok
fazla kilo almakta sorunlara neden olabilir. Çocukların yağlı besinleri lezzetli olduğu için
severler ancak bu besinler sınırlanmalıdır.
Çeşitli sağlıklı yiyeceklerle demir eksikliği anemisi riskini azaltılması: Okul öncesi
çocuklar, özellikle düşük gelirli ailelerden gelenler demir eksikliği anemisi riski altındadır.
Demir eksikliği anemisi çocukların yorgun olmasına, diğerlerinden daha az aktif olmasına,
bedensel gelişim ve bilişsel gelişim geriliğine neden olur. Her gün çeşitli sağlıklı besinlerin
tüketilmesiyle çocukların demir eksikliği anemisi saptanma riski azalabilir.
Atıştırmalıklar sağlıklı mini yemekler olmalıdır: Okul öncesi çocuklara atıştırmalık
olarak verilen şeker ve cips gibi besinlerin tamamen sağlıksız yiyecekler olarak düşünülmesi
yaygındır. Okul öncesi çocuklar bir seferde çok fazla yemek yiyemediğinden, sağlıklı
atıştırmalıklar çocukların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için gün boyunca yeterince
önerilen besin ögelerini sağlar. Çeşitli sağlıklı yiyecek ve içeceklerden oluşur. Atıştırmalıklar
yemeklerde servis edilen aynı sağlıklı besinlerden yapılır, doyurmayan küçük porsiyonlardır
ve çocukların kendilerinin hazırlaması genellikle kolaydır. Ayrıca bir günde yenen besinlere
çeşitlilik katmanın iyi bir yoludur (Robinson, 2006; Ünüsan, 2013).
Boğaza kaçmayacak besinler tercih edilmelidir:
Okul öncesi çocuklarının boğazları daha küçüktür ve iyice çiğnemezler. Boğulma
nedeniyle ölümlerin çoğuna neden olan besinler arasında sosisli sandviç, fındık, sert
şekerlemeler ve üzüm bulunur. Boğulma riskini en aza indirmek için ise:
Yemek ve atıştırmalıklar sırasında çocuklar dikkatlice denetlenmelidir
Yemek yerken çocukların oynamasına, yürümesine veya koşmasına izin vermemelidir.
Etkinlik, yemeğin denetlenmesini zorlaştırır ve boğulma olasılığını arttırır.
Yemek yiyen çocukların acele etmemelerini sağlamalıdır
Tüm yemek ve atıştırmalıklarla bir içecek servis edilebilir, böylece çocuklar yemek
yerken kuru yiyecekleri ıslatmak için bir yudum alabilirler. Çocuklarda içeceği servis etmeyi
yemeği bitirene kadar beklememelidir
Küçük ısırıkları ve çok fazla çiğnemeyi teşvik etmelidir
Çocuklara sadece besinleri yuttuktan sonra konuşması hatırlatılmalıdır
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Yiyecekleri küçük parçalar halinde servis etmelidir. Bir çocuğu boğabilecek
yiyecekler verilmemelidir. Dar şeritlerin boğulmaya neden olması, parçalardan daha az
olasıdır.
Üç yaşından küçük çocuklara sert şeker ve patlamış mısır servis etmekten
kaçınmalıdır. Sosisli sandviç, dar şeritler halinde kesilirse servis edilebilir (yuvarlak dilimler
değil). Fındıklar küçük parçalara kıyılmalıdır. Sert meyveler ve etler parçalanmalı,
rendelenmeli veya dar şeritler halinde kesilmelidir. Fıstık ezmesi çok ince bir şekilde
yayılmalıdır.
Boğulma olasılığını artıran bir engeli olan çocuğa ekstra özen göstermelidir. Çocuğun
ebeveynleri ve çocukla çalışan uzmanlar tarafından önerilen tüm uyarıların yapıldığından
emin olunmalıdır.
Görgü kuralları teşvik edilmelidir: Görgü kuralları, yavaş yavaş öğrenildiğinde
çocukların yeme davranışının gerçek bir parçası haline gelir. İyi tavırları öğretmenin en etkili
yolu çocuklara nasıl davranacaklarına ilişkin örnek olmaktır (Ünüsan, 2001).
Aileyle birlikte sağlıklı yeme alışkanlığına teşvik etme: Çocukların okulda nasıl ve
ne yediği üzerinde öğretmenler bazı etkilere sahiptir ancak ebeveynler çocuğun beslenmesi
üzerinde en büyük etkiye sahiptir. Bu nedenle öğretmenler ve ebeveynler, çocuğun yeterli ve
dengeli beslenmeyi öğrenmesi için birlikte çalışmalıdır. Ebeveynlerden çocukta olabilecek
alerjiler veya besinlerle ilgili kültürel, dini veya felsefi tercihler nedeniyle yemeyeceği
besinler hakkında bilgi alınması gereklidir. Ebeveynlere çocuklarının gerçekten hoşlandığı
sağlıklı yiyeceklerin bir listesi verilmelidir. Ebeveynlerden de öğretmenlere çocuğun evde
yediği sağlıklı yiyeceklerin bir listesinin verilmesi sağlanmalı ve listeler kıyaslanmalıdır.
Öğretmenler verdikleri tavsiyelerin güvenilir, doğru ve güncel olmasını sağlamalıdır.
Ebeveynlere eve götürüp okuması için beslenme hakkında broşürler, kitapçıklar veya sosyal
medyada okuyabilecekleri güvenilir sitelerin referans olarak verilmesi, aile beslenmesi ve
yemek planlaması hakkında konuşulması okul öncesi dönem çocuğunda doğru beslenme
alışkanlıklarının yerleşmesi açısından önemlidir (Ünver-Ünüsan, 2005).
4 yapraklı besin yoncasını kullanma: Her besin, bileşiminde bulunan besin ögeleri
açısından farklılık gösterir; ancak bazı besinler, içerikleri açısından benzerlik gösterdiği için
birbirlerinin yerine geçebilir. Merkezi ABD’de olan Besin ve Beslenme Konseyi, besinlerin
dört grup altında toplanmasının tüketilecek miktarların belirlenmesi ve günlük beslenme
planlarının yapılmasında büyük kolaylık sağlayacağını belirtmiştir. Piramidin alt tabanında
çok, üst kısmında ise az tüketilecek besinlerin gösterilmesiyle toplumların beslenme
konusunda bilinçlendirilmesinde kolaylık sağlayacağı görüşü vardır.
Günümüzde her ülke, piramitte kendi yemek alışkanlıkları ve koşullarına göre
değişiklik yapmaktadır. Türkiye’de ise ülkemizdeki besin üretimi ve beslenme durumunu
dikkate alınarak günlük alınması gereken temel besinlerin planlanmasında, 4 besin grubu 4
Yapraklı Yonca modeli ile ifade edilmiştir. Kalp biçiminde gösterilen yonca, kalp sağlığının
önemini gösterir. Yaprakları çevreleyen yuvarlağın altında "Yeterli ve Dengeli Beslenme"
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yazısı, üst yarısında ise sağlıklı olarak kabul edilen Akdeniz diyetinin önemli bir unsuru olan
zeytinyağını sembolize ettiği için zeytin dalları bulunmaktadır. Günlük tüketilmesi gereken
besin miktarı dört besin grubu temel alınarak belirlenir.
Yoncanın yaprakları içindeki besin grupları:
Üst yaprak: Süt ve süt ürünleri gösterilmiştir. Türk halkı (özellikle risk altındaki
çocuklar, gebeler, emzikli anneler, diyetlerinde yağlı besinleri fazla tüketenler) bu grubu çok
az tükettiğinden grubun öneminin vurgulanması için üst yaprak olarak gösterilmiştir.
Sağ yaprak: İkinci grupta et, yumurta ve kuru baklagiller yer almaktadır.
Alt yaprak: Üçüncü grupta sebze ve meyveler bulunmaktadır.
Sol yaprak: Dördüncü grupta ekmek ve tahıllar yer almaktadır (Ünüsan, 2013).
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Uygulamalar
Okul öncesi dönem çocuklarının beslenmesi ile ilgili olarak; T.C. Sağlık Bakanlığı Temel
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanlığı tarafından
2008 yılında yayınlanan Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Beslenmesi konulu
(https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/A%2010.pdf) yayını inceleyiniz.
T.C. Sağlık Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Obezite, Diyabet ve Metabolik
Hastalıklar Daire Baúkanlığı tarafından 2013 yılında yayınlanan Okul Öncesi ve Okul Çağı Çocuklara
Yönelik
Beslenme
Önerileri
ve
Menü
Programları
konulu
(https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/digerkitaplar/okul-oncesi-ve-okul-cagi-cocuklara-yonelik-beslenme-onerileri-ve-menu-programlar.pdf)
yayını inceleyiniz.
Okul öncesi dönemdeki çocuklara beslenme eğitimi verilecekse, oyun tekniği kullanılabilir.
Örneğin; “Bugün ne yiyelim?” oyunu oynatılabilir. Daire olunur, herkes bir yemek düşünür. Bir çocuk
seçilerek dairenin dışında dolaşır. İki arkadaşının arasında durarak “Bugün ne yiyelim?” sorusunu
sorar. Aldığı cevaplardan birisini seçer ve dairenin etrafında koşmaya başlarlar. Boş kalan yer
kapılmaya çalışılır. Yeri kapamayanla oyun devam eder. Daha sonra sınıfa getirilen besin maddeleri
öğrencilerin görebileceği şekilde yerleştirilir. Çocuklardan biri seçilerek gözleri kapatılır ve dokunarak
yiyecekleri tanıması istenir.
Hedef kitleye özgü besin ve besin ögesi gereksinimleri ve örnek menüler aşağıda verilmiştir.
Çevrenizdeki okullardaki menüleri öğrenerek besin içeriklerini değerlendiriniz, ayrıca besin alerjileri,
glutensiz menü gibi özel durumlara özgü menüler hazırlanma durumlarını araştırınız.

Kreş ve gündüz bakımevlerine yönelik kış ayı için örnek menü
GÜNLER

SABAH KAHVALTISI

ÖĞLE YEMEĞİ

Pazartesi

Kaşar peynir
Bal
Zeytin
Söğüş sebze
Süt
Haşlanmış yumurta
Zeytin
Reçel
Söğüş sebze
Ihlamur
Kaşarlı tost
Zeytin
Söğüş sebze
Süt
Ballı krep
Beyaz peynir
Zeytin
Söğüş sebze
T. Sıkılmış meyve suyu
Peynirli omlet, Zeytin Söğüş sebze,
Süt

Kıymalı karnabahar
Soslu makarna Yoğurt

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

İKİNDİ
KAHVALTISI
Kek
Limonata

Erişteli yeşil mercimek
çorbası Rosto köfte
(püreli) Mevsim salata

Kakaolu puding

Kıymalı ıspanak
kavurma
Sigara böreği
Ayran
Domates çorba Çoban
kavurma Aşure

Üzümlü kurabiye
Bitki çayı

Bahçıvan kebap
şehriyeli pirinç pilavı
Meyve

Kaşarlı mini sandviç
Meyve suyu

Kahvaltılık
Tahıl gevreği (Süt ile)
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Uygulama Soruları
Okul öncesi dönemde menüde yer alacak besinlerin miktarı ne kadar olmalıdır?
Okul öncesi dönemde öğün sayısı ne kadar olmalıdır?
Okul öncesi dönemdeki çocuğun enerji ve besin öğeleri ihtiyaçları ne kadardır?
Okul öncesi dönemdeki çocuğun menüsünde yer alacak besinlerin kıvamı nasıl
olmalıdır
Okul öncesi dönemdeki çocuğa uygun renk ve sıcaklıkta yiyecekler belirleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Beslenme alışkanlıklarının temeli çocuklukta atılır. Çocuklar üç-dört yaşlarında genel
kuralları öğrendilerse daha uyumlu bir döneme girerler. Okul öncesi çocuklarda beslenme
eğitiminin başarılı olması için her gün yapılması gereklidir. Eğitimin özel bir parçası olarak
beslenme eğitimi verirken sadece etkinlik yapmak verilmek istenilen mesajı iletmez.
Beslenme eğitiminin okul öncesi çocuklarda başarılı olabilmesi için sağlıklı besinler servis
edilmeli, yemek ve atıştırmalık zamanlarının keyifli geçmesi sağlanmalı, doğru beslenme
alışkanlıklarını teşvik etmek için ebeveynlerle birlikte çalışılmalı, ebeveyn ve öğretmenler
çocuklar için doğru beslenme modeli olmalı, beslenme faaliyetleri günlük öğrenme ortamının
bir parçası haline getirilmelidir. Büyümenin sağlıklı olup olmadığı, vücut tartısı ve tartı artma
hızı, boy uzunluğu ve boy uzama hızı, baş çevresi ve baş çevresi artma hızı, göğüs çevresi
ölçüsü ve vücut bölümlerinin birbirine oranı ile gelişme ise dişlerin çıkma değişme yaşı,
kemiklerin olgunlaşma derecesi, nöromotor gelişme, cinsel gelişme, zekâ ölçüm testleri ile
değerlendirilir. Okul öncesi dönemdeki çocuğun beslenme alışkanlıkları ileride
karşılaşılabilecek sağlık sorunlarını önlemek, en aza indirmek için çok önemlidir.
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Bölüm Soruları
1) Yetişkinlik için temel oluşturan pek çok alışkanlık hangi yaş grubunda kazanılır?
a) Bebeklikte
b) Okulöncesi dönemde
c) Okul çağında
d) Ergenlikte
e) Hiçbiri
2) Çocuk hangi yaştan sonra hala kendisi yemek yiyemiyorsa normal olmadığı kabul
edilir?
a) 2 yaş
b) 4 yaş
c) 6 yaş
d) 12 yaş
e) Hiçbiri
3) Okul öncesi çocuklarda beslenme eğitiminin başarısı için ne sıklıkla yapılması
önerilir?
a) Her gün
b) Haftada bir
c) Ayda bir
d) Yılda bir
e) Hiçbiri
4) Hangisi büyümenin sağlıklı olup olmadığının değerlendirildiği bir ölçüt değildir?
a) Vücut tartısı
b) Boy uzunluğu
c) Baş çevresi
d) Yemek yiyebilmesi
e) Hiçbiri
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5) Çocuklar için en önemli mineraller aşağıdakilerden hangileridir?
a) Kalsiyum, demir
b) Flor, magnezyum
c) Selenyum, iyot
d) Çinko, bakır
e) Hiçbiri
6) Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönemdeki çocuğun beslenme eğitiminde
etkili bir yöntemdir?
a) Sadece anlatma
b) Eleştirme
c) Oyun
d) Sık uyarma
e) Hiçbiri
7) Aşağıdakilerden hangisi, çocukların yemek ve atıştırmalıklarının planlanmasıyla
ilgili doğrudur?
a) 4 ana öğün ve 4 ara öğün
b) 3 ana öğün ve 3 ara öğün
c) Günde sadece 3 ana öğün
d) Çocuk her istediğinde yemelidir
e) Hiçbiri
8) Besin ögelerinin anlatımında 4 yapraklı yonca ile gösterilmesinin temel nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yoncanın uğurlu varsayılması
b) Yoncanın besin değerinin yüksek olması
c) Yeşil sebzelere dikkat çekilmesi
d) Kalp sağlığının önemini göstermesi
e) Hiçbiri
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9) Beslenme alışkanlıklarının kazandırılmasıyla ilgili hangisi doğrudur?
a) Çocuk bir besin için zorlanmalıdır
b) Oyun oynarken yedirilmelidir
c) Hastayken her besini yemelidir
d) Et, parçalanarak verilmelidir
e) Hiçbiri
10) Çocuklara beslenme alışkanlıklarının kazandırılmasında en etkili olan hangisidir?
a) Aile
b) Okul
c) Arkadaşlar
d) Kitaplar
e) Hiçbiri

Cevaplar
1-B 2-C

3-A

4-D

5-A

6-C

7-B

8-D

9-D

10-A
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12. 7-18 YAŞ BESLENME EĞİTİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. 7-18 yaş çocukların beslenme özellikleri
12.2. 7-18 yaş çocukların besin algıları
12.3. 7-18 yaşta diyet
12.4. 7-18 yaşta yeme bozuklukları
12.5.Yetişkinlerin çocukların yemeleri üzerine etkileri
12.6. 7-18 yaş çocuklar için besinlerin görünümü ve dokusu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
7-18 yaşındaki çocukların beslenme özellikleri nelerdir?
7-18 yaşında diyet nasıl olmalıdır?
7-18 yaşında yeme bozuklukları nelerdir? Beslenme tedavisi nasıl olmalıdır?
Yeme bozukluğu olan çocuğun eğitiminde nelere dikkat edilmelidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Okul çağındaki çocukların
beslenme özellikleri

Okul dönemindeki
çocukların gelişimsel
özellikleri dikkate alınarak
beslenme özelliklerini bilir

Okul çağında diyet

Okul çağındaki çocukların
besin gereksinimlerine göre
diyet önerebilir

Okul çağında yeme
bozuklukları

Okul çağında sık görülen
yeme bozukluklarını bilir

Yeme bozukluğu olan
çocuğun eğitimi

Okul çağında olan kız ve
erkeklere gelişimsel
özelliklerini dikkate alarak
eğitim verebilir

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
İlgili kaynakları inceleyerek,
çocukları gözlemleyerek

İlgili kaynakları inceleyerek,
çocukları gözlemleyerek,
çocuklara uygun menü ve
besinler hazırlayarak
İlgili kaynakları inceleyerek,
çocuklar ile uygulamalar
yaparak
İlgili kaynakları inceleyerek,
çocuklar ile uygulamalar
yaparak

234

Anahtar Kavramlar


Okul çağındaki çocukların beslenme özellikleri



Okul çağında diyet



Okul çağında yeme bozuklukları



Yeme bozukluğu olan çocuğun eğitimi
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Giriş
7-18 yaş dönemdeki çocuklarda fiziksel büyüme devamlı fakat yavaştır. Çocukların
beslenme alışkanlıkları gelişir, çocuk ev dışında arkadaşlarıyla yemek yemeye başlar, fiziksel,
bilişsel ve sosyal büyüme ve gelişme hızlanır, sorumlulukları artar, yetişkin dönemde sağlıklı
yaşamın temellerini çocuk okulda atar. Bu dönemdeki çocuklarda fiziksel büyüme devamlı,
ancak yavaştır. Çocuk bir yandan olgunlaşırken, diğer yandan motor becerilerini kazanır. Bu
sürecin sonuna doğru önce kızlar sonra erkekler ergenlik dönemine ulaşırlar. Çocuklarda gıda
seçiminde ailenin etkisi azalırken, çevrenin etkisi önem kazanmaya başlar. Çocukta okula
başlama ile birlikte dış çevre ile iletişim ile birlikte para harcama olayı kendi başına besin
seçimleri ve satın alma olayları başlar. Çocuğun parasını harcamada medya, reklamlar,
arkadaş çevresi ve aile etkili olur. Çocuklar için öğretmen rehberliği önem kazanmaktadır.
Kalabalık bir ortamda öğretmenin her çocuğu izleyebilmesi olanaksızdır. Okulda öğretmen
çocuklara genel olarak rehberlik edebilir (Kırkıncıoğlu, 2003; Şanlıer-Yabancı, 2005).
12.1. 7-18 Yaşındaki Çocukların Beslenme Özellikleri
Okul çağı, çocuğun toplum yaşamına ilk kez bilinçli olarak girdiği bir dönemdir.
Çocuğun yaşına, cinsiyetine göre yeterli ve dengeli beslenmesinin en önemli göstergesi
çocuğun büyüme ve gelişmesidir. Büyümenin yeterliliği çocuklarda yaşa ve cinsiyete göre
olması gereken vücut ağırlığı ve boy uzunluğunun saptanması ile anlaşılır. Çocukların
besinlerinden ne kadar enerji veya kalori aldığı, yaşları, kiloları, cinsiyetleri ve fiziksel
aktiviteleri ile ilgilidir. 7 ila 10 yaş arası erkek çocukların yaklaşık 1.970 kkal ve kız
çocuklarının 1.740 kkal alması önerilir. Çocuklar aktivite ile kaybettiklerinden daha fazla
kalori alırlarsa kilo alırlar. Birçok çocuk ihtiyaç duyduğundan daha fazla kalori tüketmektedir.
Bunun nedenleri arasında restoranlarda ve hazır gıda işletmelerinde her zamankinden
daha fazla yemek ve yenen yemeklerin, evde yenen yemeklere kıyasla daha yüksek kalori ve
yağ içeriğine sahip olması gelmektedir. İlave olarak daha fazla gazlı ve tatlı içecekler içmek
ve jumbo boy gibi daha büyük porsiyonlu yemek de günlük alınan kalori miktarını artıracaktır
(Baltacı vd, 2008; Önder vd, 2000).
7-18 yaş çocukların besin gereksinimleri
Bitkisel kaynaklardan gelen protein genellikle tüm gerekli amino asitleri içermez. Bu,
vejetaryenlerin, aynı öğünde iki veya üç bitkisel protein kaynağı tüketmeleri gerektiği
anlamına gelir. Günde 28.3 g protein önerisi ile 7 ila 10 yaş arası çoğu çocuğun ihtiyaçlarını
karşılanır. Çoğu çocuk ise bundan daha fazlasını tüketmektedir. Fazla protein dönüştürülür ve
enerji için kullanılır veya vücutta glikojen ya da yağ olarak depolanır. Bu, fazla proteinin
çocukların aşırı kilolu olmasına katkıda bulunabileceği anlamına gelir.
Nişastalar ve şekerler vücut tarafından emilen karbonhidratlardır. Nişastası yüksek
besinler arasında ekmek, makarna, pirinç ve patates sayılabilir. Şekeri yüksek besinler
arasında meyve, süt, çikolata ve tatlılar bulunur. Taze meyve, sebze ve sütte bulunan şeker
dişlere zarar vermez. Sofra şekeri, tatlılar, çikolata, kekler, bisküviler, meyve suyu ve alkolsüz
içeceklerde bulunan şeker dişlere zarar verir. Diş çürümenin önemli nedenleri şeker ve tatlı,
gazlı veya alkollü içecekler ve meyve suları ile ilişkili yüksek asitliktir. Sütteki kalsiyum,
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sağlıklı bir alternatif içecek olarak, ağızdaki hasarlı diş minesini onarmaya yardımcı olur
(Kırkıncıoğlu, 2003; Köksal-Gökmen, 2000)
Diyet lifi için en doğru adlandırma, nişasta olmayan polisakkarittir. Diyet lifi de bir
karbonhidrattır, ancak nişasta ve şekerlerden farklı olarak vücut tarafından emilemez ve bu
nedenle kalori sağlamaz. Gıdaların sindirimine ve emilimine yardımcı olduğu ve en önemlisi
konstipasyonu önlediği düşünülmektedir. Meyve, sebze, tam tahıllı kahvaltılık gevrekler, tam
buğday ekmek ve makarna gibi gıdalar iyi birer diyet lifi kaynağıdır. Çocuklar için spesifik
öneriler yoktur, 18 gram diyet lifi çocuklar için çok fazla olabilir çünkü lifle doldurulmaması
gereken sağlıklı emilebilir besin ögelerine ihtiyaç vardır. Çocukların lif ihtiyacı sağlıklı ve
düzenli bağırsak alışkanlığı sağlayacak ve konstipasyondan korunma amaçlıdır. Konstipasyon
sadece rahatsız edici değil, yaşamın ilerleyen dönemlerinde divertikülere yol açabilir.
Yağ konsantre bir enerji kaynağıdır. Yağ çocukların diyetlerinin önemli bir parçasıdır
çünkü enerjiye ihtiyaçları vardır ve yağa bağlı emilen vitaminlere ihtiyaç duyarlar. Yağ
kimyasal olarak; doymuş, doymamış, çoklu doymamış veya nadiren trans doymuş yağ olarak
ayrılırlar. Doymuş yağlar kan kolesterolünü arttırabilir ve kalp hastalığına yol açabilir.
Doymuş yağlar genel olarak tereyağı, sert peynir, kümes hayvanları, et ve et ürünlerinde
bulunur. Hindistan cevizi yağı, doymuş yağa bir örnektir. Doymamış yağlar, kalp
hastalıklarına karşı koruyucudur. Balıkyağları, avokado, fındık, ayçiçek yağı, zeytinyağı ve
sebze yağlarında bulunur. Balık yağındaki omega 3 özellikle kanda pıhtılaşmasını önler.
Trans yağlar çoğunlukla bitkisel yağlar işlendiğinde ve margarine dönüştürüldüğünde ortaya
çıkar ve margarin birçok bisküvi, kek ve fast food da kullanılır. Trans yağlar kan
kolesterolünü arttırabilir. Bununla beraber tüketilen yağın %11’inden fazlasının doymuş yağ
olmaması tavsiye edilmektedir. Bazı çocuklarda tıkanmış arterlerin ve kan kolesterolünün
nedenleri olabilir.
Genelde ilkokul çocuklarının vitamin ve minerallerin çoğunu yeterince aldıklarını
ancak kız ve erkek çocukların çinko bakımından ve kızlarda buna ek olarak demir alımının da
yetersiz olduğu görülmüştür.
Geniş kapsamlı uluslararası ve ulusal araştırmalarla insanların her gün yaklaşık 5
porsiyon sebze ve meyve yemesi önerisi desteklenmektedir. Bu sigara içilmediğinde kanser,
kalp hastalığı ve inmeye karşı en iyi koruma olarak kabul edilir. Araştırmalar yetişkinlerin
meyve sebze tüketimlerinin çocukken tükettikleri meyve sebze yeme alışkanlığı ile ilgili
olduğunu göstermektedir (Budak vd, 2005; Kırkıncıoğlu, 2003).
12.2.7-18 Yaşındaki Çocukların Besin Algıları
Çocukların sağlıklı beslenmeden anladıkları;
Aç olmama durumu: Bazı çocuklar aç hissetmedikleri için yemek yemezler. Bir süre
boyunca, çoğu çocuk ihtiyaç duyduğu miktar kadar yiyecektir. Bununla birlikte, sık sık ödül
olarak veya rahatlatmak için beslenen çocuklar bu duygusal durumları açlık sinyalleriyle
karıştırmaya başlayabilir ve açlığın fiziksel duyumlarına karşı duyarsızlaşabilirler. Bu durum
hem dengeli hem de dengesiz yeme davranışına yol açabilir.
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Seçici yiyiciler ve besin neofobisi: Seçici yiyiciler, çok tanıdık besinler yememeyi
seçen çocuklardır. Bu çocukların düşük kaliteli beslenmeye riski altındadırlar. Yemek
sırasında ve yemekten önce sosyal etkileşimi en aza indirilmesi önerilmektedir. Çocuklar,
yiyecek seçimi yaparken birbirlerinden etkilenirler. Çocuğun, akranları veya öğretmenleri gibi
iyi rol modelleriyle birlikte yemeye teşvik edilmesi seçiciliği ve neofobiyi azaltacağına
inanılmaktadır. Ellerle besinleri hızlı ve kolay bir şekilde yiyebilmek kişisel kontrol
duygularını teşvik eder. Çocuklar, okulda besin seçimi yaparken birbirlerinden etkilenirler.
Okul besinleri: Çocukların okulları diyetlerini etkilemektedir. Çocukların besin algısı,
reklamlardan etkilenmektedir. 7 yaşına kadar çocuklar reklamlara güvendikleri halde 8
yaşından itibaren daha kritik düşünmeye başlarlar.
Ağırlık problemi: Dünyada, tüm çocukların neredeyse üçte biri aşırı kilolu veya
obezdir. 15 yaşın altındaki altı erkekten biri obezdir ve dokuz yılda %60'lık bir artışı temsil
eder. Kızların %17'sinden biraz azı dokuz yılda %42'lik bir artışla obezdir. 6-15 yaş
arasındaki aşırı kilolu çocukların oranı %7 artmıştır. Asyalı çocukların obez olma olasılığı
beyaz çocuklardan dört kat daha fazladır. Daha şişman çocukların diğerlerine göre daha
şişman yetişkinlere dönüşme riski de daha yüksektir.
Çocukların artan ağırlık nedenleri: Vücut, kalori yoğunluğunu değil, hacmi
tanıyacak şekilde gelişmiştir. Bu nedenle enerji yoğun gıdaların tüketimindeki artış, özellikle
yemeklere ek olarak atıştırmalıklar ve yüksek kalorili alkolsüz içeceklerin tüketimindeki artış
kilo alımına yol açar. Çocuklara her gün bir saat orta düzeyde aktivite yapmaları
önerilmektedir. Obezite hem bireysel hem de çevresel düzeyde ele alınmalıdır. Çocuklar için
pratik yeterli ve dengeli beslenme eğitimi ile besin etiketlemesi içeren eğitimlerin verilmesi
faydalı olacaktır. Okullardaki fiziksel aktiviteyi genişletmek için dans ve aerobik dahil olmak
üzere yaratıcı yaklaşımlara ihtiyaç vardır, böylece aktivite herkes için eğlenceli hale
gelecektir. Okullar, zorbalığa karşı koymak ve benlik saygısını teşvik etmek için stratejilere
ihtiyaç duyarlar çünkü aşırı kilolu ve obez çocuklar genellikle alay kurbanlarıdır ve okul
sporları onlar için aşağılayıcı bir deneyim olabilir. Bisiklet ve yürüyüşün teşvik edilmesi de
dahil olmak üzere fiziksel aktiviteyi artırmak için büyük şehir belediyeleri devrede
olmalıdırlar.
Ne yazık ki, şişman çocuklar diğer çocukların önyargılarının ve istismarının kurbanı
olabilirler. Şişman çocukları çirkin, aptal, özensiz ve tembel olarak tanımlayan çocuklar
olabilmektedir. Bazı öğretmenlerin aşırı kilolu çocukların IQ'sunu hafife aldığı ve aşırı kilolu
çocukların diğerlerinden daha düşük benlik saygısına sahip oldukları ve şişman olmak
istemediklerini söylemeleri şaşırtıcı değildir. Bu durum hem kızlar hem de erkekler için
geçerlidir. Bu nedenle, obeziteyi azaltmayı ve daha sağlıklı beslenmeyi teşvik eden stratejiler,
çocukların değişen bedenleri hakkında nasıl hissettikleri ve bunun yedikleriyle nasıl ilişkili
oldukları hakkında da bilgilendirilmelidir.
Beden Algısı: Beslenme eğitiminin çoğu, 'erkek ve kız çocukları' değil, 'çocuklara'
yöneliktir, ancak vücutları, vücut görüntüleri, besinler ve yemeğin sosyal algıları cinsiyete
dayalıdır (Baltacı vd, 2008; Budak vd, 2005; Kırkıncıoğlu, 2003; Patrick vd, 2004; ŞanlıerYabancı, 2005).
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Erkek çocukların beden imajı ve yemek algıları:


bilirler.

Çoğu şişman olmak istemez ve kasların artmasını ister.
Büyük miktarlarda sağlıksız, abur cubur yemenin şişmanlığı teşvik ettiğini



Besinin tadı beslenme içeriğinden daha önemli görünmektedir.



Et yemek ve büyük miktarlarda yemek erkeklikle ilişkilidir.



Beslenme bilgisi ve aşçılık becerileri kızlardan daha azdır.



Sebzeleri (cips hariç), salatayı ve meyveyi incelikle ilişkilendirir.



Sebze, salata ve meyveyi diyet ve kadınlıkla ilişkilendirir.



Çoğu zayıf olmak istemez.

Kız çocuklarının beden imajı ve yemek algıları:


Birçoğu ince ve orta boy vücut imajı ister.



Meyve, sebze ve salataların inceliği teşvik edebileceğini bilirler.



Meyve, sebze ve salataların sağlıklı besinler olduğunu bilirler.



Meyve, sebze ve salata yemek kadınsı yeme stilleri ile ilişkilidir.



Çok miktarlarda fazla yağlı besinler yemenin şişmanlığı teşvik ettiğini bilirler.



Et yemeyi şişmanlık ile ilişkilendirir.



Şişman olmak istemezler (Yalçın, 2010).

12.3.7-18 Yaşında Diyet
Çocukların beslenme konusunda bilgi eksikliği, onları yeni moda diyetlere karşı
savunmasız hale getirir. 9 yaşındakiler diyetlerini eksik besinler olarak tanımlamaktadır,
özellikle kahvaltı, 'zayıflama' besinleri yemek ve yemek saatlerinde daha az yemek anlamına
gelmektedir. Bunlar yeme ve aşırı yeme 'engellemesine' yol açabilecek davranış türleridir.
Diyet, düşük benlik saygısı, kendine güven eksikliği, büyümeyle başa çıkma, akademik
başarı, kişisel performans, aile gerginlikleri ve medya baskıları üzerine eklendiğinde en
tehlikelisidir.
Çocukların diyet yapmaya başlama nedenlerinden bazılarını ana hatlarıyla belirtir:


Erken yaşta aileden ve arkadaşlardan öğrenilir.
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başlanır.


Başkalarından diyet alınır, okul çevresi 'bulaşıcı' olabilir.
Hayatlarının bir alanı üzerinde tatmin duygusu ve kontrol sahibi olmak için

'mükemmel' bir figür için çabalamaktır (Demirezen-Coflansu, 2005)

12.4.7-18 Yaşında Yeme Bozuklukları
Yeme davranışları, ruh halinden etkilenir. Çok fazla veya çok az yemek, inkâr veya
bağımlılık ile ilgili olabilir ve yeme problemi olarak değerlendirilir. Yeme bozuklukları
yemekle ilgili değil, duygularla ilgilidir. Çocukluk çağında başlayan anoreksiya nervozada
kilo vermeye çalışmak veya kilo almaktan kaçınmak besin alımını kısıtlamak, kusmaya ve
ileri derecede beslenme problemlerine neden olabilir. Birçok çocuk susuz hale gelir ve vücut
yağı seviyeleri azalır.
Anoreksiya nervozalı olan çocukların çoğu daha yüksek sosyal sınıflardan gelir. Bu
rahatsızlığı olan çocukların yaklaşık dörtte biri erkek çocuktur, kızlarda daha sık görülür.
Çocuklar kas eksikliğinden endişe etme eğilimindedirler ve kendilerini gevşek olarak
algılarlar. Aşırı kilolu olmakla sağlıksız olmak eşittirler, oysa kızların fazla kilolu olmalarını
çekici olmayanlarla ilişkilendirme olasılığı daha yüksektir. Hem kızlar hem de erkekler,
sağlıksız olarak algılanan ve genellikle fazla kalori yapacak yiyecekleri yemekten kaçınırlar.
Depresyon, çocuk başlangıçlı anoreksiya nervoza ile güçlü bir şekilde ilişkilidir ve ergenlik
döneminde kızların daha mutlu akranlarına kıyasla, yeme bozukluğu geliştirme olasılığı altı
kat daha fazla bulunmuştur (Önder vd, 2000).
Bulimia nervosa çocuklar arasında nadirdir. Çocuk genellikle duygu kontrolünü
kaybeder, aşırı yemek yer, ardından kusma, müshil veya diüretik kötüye kullanımı yoluyla
yediklerini çıkarır. Bazen aşırı yemek yediğinde oruç tutma gibi kaçınılmaz kilo alımını
önlemek için önlemler alabilir. Bulimia nervoza olan çocuklar genellikle kendine zarar verir
ve zayıf bir benlik imajına sahiptirler. Erkekler arasında bu durum az görülür.
Çocuklukta başlayan atipik yeme bozuklukları, gıdadan kaçınma duygusal bozukluğu,
seçici yeme, katı veya sıvı gıdaların yutulmasında sorun olarak tanımlanır. Tipik olarak,
gıdanın çocuğun zihninde olumsuz bir şeyle ilişkili olmasına izin veren bir olayla tetiklenir.
Yaygın ret sendromu, bir süre boyunca yemek yemeyi, içmeyi, yürümeyi, konuşmayı veya
bakım yapmayı reddeden az sayıda çocukta görülür. Düşük kilolu, susuz ve ciddi derecede
hasta olurlar, ancak genellikle yardımı reddederler. Besinlerle duygusal rahatsızlık yaşayan
çocuklarda önemli kilo kaybı olur, ancak kilo ve şekil kaygıları yoktur (Demirezen-Coflansu,
2005)
Yeme bozukluğu olan çocuğun eğitiminde aşağıdaki konulara önem verilmelidir:
 Çocuk okulda yemek yemesi için zorlanmamalıdır. Çocuğun ağırlığı kalori
alımını gösterecektir.
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 Akademik ve spor aktiviteleri çocuğun fiziksel ve psikolojik durumuna uygun
hale getirilmelidir. Konsantrasyon zayıf olabilir, bu nedenle gereksiz basınç uygulamaktan
kaçınılmalıdır.
 Okulu, çocuğun yeme ve beden imajı endişelerinden uzak tutulabileceği bir yer
haline getirilmeye çalışılmalıdır.
 Çocuğun endişelerinden uzaklaşabileceği bir yer olarak okulu savunun. Çocuğu
endişelerini gün boyunca bir kitapta yazmaya teşvik edin. Bunlar daha sonra uygun bir
yetişkinle okunup tartışılabilir.


Sanat, drama ve müzik gibi etkinliklerle yaratıcı ifadenin teşvik edilmesi.

 Çocuğun sağlık ve refah gereksinimlerinin şimdilik başarıya göre öncelikli
olduğunu kabul edin. Durumun ne zaman istikrarlı olduğu konusunda çocuğun geleceğine
karar verilebilir.
 Mükemmeliyetçiliği teşvik etmekten kaçınılmalıdır. Mükemmellik için övgü
yanlışlıkla onun için çaba gösterme ihtiyacını artırabilir (Gibson, 2005; Kırkıncıoğlu, 2003;
Köksal-Gökmen, 2000)
12.5. Yetişkinlerin Çocukların Yemeleri Üzerine Etkileri
Anneler çocuklarının yeme alışkanlıkları ve besinlere karşı tutumları üzerinde önemli
bir etkiye sahiptir. Kadınlar erkeklerden daha fazla diyet yapmakta ve bazı anneler kızlarının
yemeğini kısıtlayarak kızlarını diyet yapmaya teşvik etmektedirler. İlave olarak kızlarda seçici
yeme annelerinin davranışı ile önemli ölçüde ilişkilidir. Besin neofobi tanısı konan liseli
kızların ve annelerinin diğerlerine göre daha endişeli oldukları bilinmektedir. Bazı anneler ise
daha fazla yiyeceğe ihtiyaç duyduklarına dair yanlış bir inançla oğullarını daha fazla yemeye
teşvik etmektedirler (Baysal, 2002)
12.6. 7-18 Yaşındaki Çocuklar İçin Yiyeceklerin Görünümü ve Dokusu
Bir tabak çok fazla yığılmışsa, çok püre haline getirilmiş veya sosla kaplanmışsa,
renksiz görünüyorsa, çocukların bu yiyeceklerden hoşlanmadıkları görülmüştür. Yiyeceklerin
görünümü çocuklar için önemlidir, yiyecekler iştah açıcı görünmelidir. Bazen çocuklar çok
sert / çok yumuşak (haşlanmış patates) yiyecekleri yemezler, pirinçte çok kuru olabilen
dokuyu sevmezler. Çocukların sebze yemeye teşvik edilmesi için:


Farklı sebzelerin tek olması karıştırılmasından daha iştah açıcıdır.



Çiğ sebzeler küçük çubuklar seklinde servis edilebilir.



Çorba, pizza ve pankek gibi besinlerin içerisine sebze eklenebilir.

Çocuklar sebzeleri yetiştirme ve hazırlama sürecine dahil edilmelidir (Şeren
Karakuş, 2009).
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Uygulamalar
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Obezite, Diyabet ve Metabolik
Hastalıklar Daire Bakanlığı tarafından 2013 yılında yayınlanan Okul Öncesi ve Okul Çağı
Çocuklara Yönelik Beslenme Önerileri ve Menü Programları konulu
(https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayatdb/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/okul-oncesi-ve-okul-cagi-cocuklara-yonelik-beslenmeonerileri-ve-menu-programlar.pdf) yayını inceleyiniz.
Okul dönemindeki çocuklar yarışma, bilmece, puzzle, keşif ve rekabet içeren oyunları çok
sever. Bu nedenle okul dönemindeki çocuklara beslenme eğitimi verilirken bu tekniklerin
kullanılması önerilir. Hedef kitleye özgü besin ve besin ögesi gereksinimleri ve örnek
menüler aşağıda verilmiştir. Çevrenizdeki okullardaki menüleri öğrenerek besin içeriklerini
değerlendiriniz, ayrıca besin alerjileri, glutensiz menü gibi özel durumlara özgü menüler
hazırlanma durumlarını araştırınız.
İlköğretim okulları için beslenme programı, yarım gün okullar için beslenme saati
Pazartesi

Börek veya poğaça
Ayran
Meyve (yandaki kutuda yer alan
besinlerden bir tanesi)

Salı

Haşlanmış yumurtalı sandviç
5 adet zeytin
Meyve suyu

Çarşamba

Peynirli tost veya sandviç Ayran çiğ sebze
(yandaki kutuda yer alan besinlerden bir
tanesi)

Çiğ Sebze (mevsimine göre)
 1 küçük boy domates
 4-5 orta boy yeşil biber
 1 orta boy havuç
5-6 yaprak marul vb.

Perşembe

Kek (tercihen meyveli)
Süt
Meyve (yandaki kutuda yer alan
besinlerden bir tanesi)

Meyve (mevsimine göre) x 1 küçük
boy elma x 1 orta boy portakal x 1
büyük boy mandalina x 1 salkım üzüm
(15 iri tane) x 5 adet erik vb.

Cuma

1 kibrit kutusu peynir
5 adet zeytin
Ekmek
Süt
Çiğ Sebze (yandaki kutuda yer alan
besinlerden bir tanesi)

Çiğ sebze (mevsimine göre)
 1 küçük boy domates
 4-5 orta boy yeşil biber
 1 orta boy havuç
 5-6 yaprak marul vb.






Meyve (mevsimine göre) x 1 küçük
boy elma x 1 orta boy portakal x 1
büyük boy mandalina x 1 salkım üzüm
(15 iri tane) x 5 adet erik vb.

Beslenme çantası her gün çok iyi bir şekilde yıkanmalıdır.
Beslenme çantası, beslenme örtüsü, peçete ve su her gün getirilmelidir.
Sebze ve meyveler çok iyi yıkanmalı, okula getirilecek ambalajlı yiyeceklerin Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığından izinli olup olmadığına ve son kullanma tarihine dikkat edilmelidir.

Öğrencilerin besinleri tüketme durumları izlenmelidir. NOT: Velilerin ekonomik durumları göz önünde tutularak
kuru yemiş (fındık, ceviz vb.), kuru meyve (üzüm, kayısı vb.) ilave edilebilir.
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Uygulama Soruları
7-18 yaş döneminde menüde yer alacak besinlerin miktarı ne kadar olmalıdır?
7-18 yaş döneminde öğün sayısı ne kadar olmalıdır?
7-18 yaş dönemindeki çocuğun enerji ve besin öğeleri ihtiyaçları ne kadardır?
7-18 yaş dönemindeki çocuğun menüsünde yer alacak besinlerin miktarı nasıl
olmalıdır
7-18 yaş dönemdeki çocuğun cinsiyeti, tercihlerine uygun yiyecekler belirleyiniz
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
7-18 yaş çocuklarda fiziksel büyüme devamlı fakat yavaştır. Çocukların beslenme
alışkanlıkları gelişir, çocuk ev dışında arkadaşlarıyla yemek yemeye başlar, fiziksel, bilişsel
ve sosyal büyüme ve gelişme hızlanır, sorumlulukları artar, yetişkin dönemde sağlıklı
yaşamın temellerini çocuk okulda atar. Bu dönemdeki çocuklarda fiziksel büyüme devamlı,
ancak yavaştır. 7-18 yaş, çocuğun toplum yaşamına ilk kez bilinçli olarak girdiği bir
dönemdir. Çocuklar aktivite ile kaybettiklerinden daha fazla kalori alırlarsa kilo alırlar. Yağ
çocukların diyetlerinin önemli bir parçasıdır çünkü enerjiye ihtiyaçları vardır ve yağa bağlı
emilen vitaminlere ihtiyaç duyarlar. Bu çocuklar düşük kaliteli beslenme riski altındadırlar.
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Bölüm Soruları
1) Okul dönemi hangi yaş grubunu kapsar?
a) 3-6 yaş
b) 7-12 yaş
c) 12-14 yaş
d) 14-18 yaş
e) Hiçbiri
2) Okul dönemindeki çocuklarda fiziksel büyüme ile ilgili hangisi doğrudur?
a) devamlı fakat yavaş
b) hızlı fakat istikrarlı
c) yavaş ve durağan
d) çok hızlı
e) Hiçbiri
3) Hangisi okul çağı çocuklarla ilgili doğrudur?
a) Kendi kendine yemeye alıştığı dönemdir
b) Ailesiyle yemek yeme süresi fazladır
c) Sorumlulukları artar
d) Büyüme ve gelişme duraklar
e) Hiçbiri
4) Okul çağındaki çocukların besin tercihlerinde hangisinin etkisi en az orandadır?
a) medya
b) reklamlar
c) arkadaş çevresi
d) hastalık
e) Hiçbiri
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5) Okul çağındaki çocuklarda sıklıkla görülen mineral yetersizlikleri hangileridir?
a) çinko, demir
b) flor, kalsiyum
c) selenyum, bakır
d) iyot, magnezyum
e) Hiçbiri
6) Aşağıdakilerden hangisi, obez çocukların karşılaşabileceği olumsuz durum
değildir?
a) düşük benlik
b) özgüven
c) akran zorbalığı
d) olumsuz önyargılar
e) Hiçbiri
7) Okul çağı çocuklara verilen beslenme eğitiminde hangisinin dikkate alınmasına
gerek yoktur?
a) vücut görüntüleri
b) besin kıvamı
c) besin çeşitleri
d) besin görüntüsü
e) Hiçbiri
8) Yeme bozuklukları temelde aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
a) medya
b) aile tutumu
c) duygular
d) bebeklikteki alışkanlıklar
e) Hiçbiri
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9) Aşağıdakilerden hangisi anoreksia nevroza ile ilgili doğrudur?
a) düşük sosyal sınıflarda sıktır
b) özgüvenli çocuklarda sık görülür
c) erkek çocuklarda daha sıktır
d) kız çocuklarda daha sıktır
e) Hiçbiri
10) Duygu kontrolünün kaybedildiği, aşırı yemek yemenin ardından kusma, müshil
veya diüretik kullanımı yoluyla yediklerinin çıkarıldığı yeme bozukluğu hangisidir?
a) bulimia nevroza
b) anoreksia nevroza
c) obezite
d) kaşeksi
e) Hiçbiri

Cevaplar
1-B 2-A

3-C

4-D

5-A

6-B

7-B

8-C

9-D

10-A
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13. BESİN KAYNAKLI ZEHİRLENMELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.Besin kaynaklı hastalıklar ve zehirlenmeleri önleme yolları
13.2.Besin zehirlenmelerinde bulaşma yolları
13.3.Besin zehirlenmesi belirtileri
13.4.Mama hazırlama
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Besin kaynaklı hastalıklar ve zehirlenmeleri önleme yolları nelerdir?
Besin kaynaklı hastalıkların oluşmasında etkili olan faktörler nelerdir?
Besin kaynaklı bakteriyel, viral, paraziter hastalıklar hangileridir?
Besin zehirlenmelerinde bulaşma yolları nelerdir?
Mama hazırlamada nelere dikkat edilmelidir?

251

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
İlgili kaynakları inceleyerek

Besin kaynaklı hastalıklar ve
zehirlenmeleri önleme
yolları

Besin kaynaklı hastalıkları
tanır, zehirlenmeleri önleme
yollarını bilir

Besin kaynaklı hastalıkların
oluşmasında etkili olan
faktörler

Besin kaynaklı hastalıkların
oluşmasında etkili olan
faktörleri kavrar

İlgili kaynakları inceleyerek

Besin kaynaklı bakteriyel,
viral, paraziter hastalıklar

Bakteri, virüs, parazit
kaynaklı hastalıkları ayırt
eder

İlgili kaynakları inceleyerek

Besin zehirlenmelerinde
bulaşma yolları

Besin zehirlenmelerinde
bulaşma yollarını bilir

İlgili kaynakları inceleyerek

Mama hazırlama

Mama hazırlarken dikkat
edilmesi gereken konuları
kavrar

İlgili kaynakları inceleyerek
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Anahtar Kavramlar


Besin kaynaklı hastalıklar ve zehirlenmeleri önleme yolları



Besin kaynaklı hastalıkların oluşmasında etkili olan faktörler



Besin kaynaklı bakteriyel, viral, paraziter hastalıklar



Besin zehirlenmelerinde bulaşma yolları



Mama hazırlama
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Giriş
Besinlere çeşitli kaynaklardan bulaşan veya bir amaçla dışarıdan eklenen bazı
kimyasal maddelerin miktarları belirli bir düzeyi geçerse besin zehirlenmelerine yol açabilir.
Besin saklamaya uygun olmayan araç gereçlerden de zehirli maddelerin çözünmesiyle besine
metal bulaşması olabilir. Besin kaynaklı hastalıklara/besin zehirlenmelerine neden olan
etmenler arasında kimyasal maddeler, doğal besin toksinleri, metaller, tarım ilaçları
deterjanlar, plastikler, parazitler ve mikroorganizmalar (bakteri, küf, maya) sayılabilir.
Bazı besinlerin yapısında doğal olarak “toksin” denilen zehirli bileşikler bulunur.
Örneğin bazı mantar türleri, deli bal ve yeşillenmiş, filizlenmiş patates yapılarında
bulundurdukları doğal zehirli maddeler nedeniyle besin zehirlenmelerine yol açabilir.
Besin kaynaklı hastalıklar ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Amerika Birleşik
Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, her yıl 76 milyon insanın hastalandığını,
300.000'den fazla kişinin hastaneye kaldırıldığını, bunların 5.000'in gıda kaynaklı
hastalıkların sonucu olarak öldüğünü tahmin etmektedir. Besin zehirlenmelerinden öncelikle
çocuk, yaşlı ve bağışıklığı zayıflamış kişiler etkilenir. Demografik ve besin tercihleri ile besin
üretim ve dağıtım sistemleri besin kaynaklı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Artan seyahat ve ticaretler nedeniyle, besin kaynaklı bir hastalığın yerel, bölgesel ve hatta
küresel olarak yayılma riskinin yüksek olması şaşırtıcı değildir. Besin kaynaklı hastalıkların
önlenmesinde ve kontrolünde kritik bir role sahiptir. Bu bölümde besin kaynaklı hastalıkların
teşhisi, tedavisi ve raporlanması hakkında pratik ve kısa bilgiler verilmesi amaçlamaktadır
(Altunyuva, 2004; Morris-Potter, 2013; Ogori-Utim, 2013).
13.1. Besin Kaynaklı Hastalıklar ve Zehirlenmeleri Önleme
Sanitasyon, sağlık ve temizlik demektir. Ortamın hastalık yapan etmenlerden
arındırılması için gerekenleri sağlık ve temizlik kurallarına uygun yapmaktır. Hijyen ise
sağlıklı yaşam için vücudu, çevreyi temiz tutmak ve hastalıklardan korunmak için
uygulanması gereken önlemlerin tamamını kapsar. Temizlik, ortamda görülebilir kir ve
kalıntıların ortadan kaldırılması iken dezenfeksiyon ile hastalıklara neden olabilecek etmenler
yok edilir. Sağlığın korunması için öz bakım becerilerine önem verilmelidir (Aksu, 1994)
Besin üretimi ve servisinde çalışanların bulaşıcı hastalığı olanların tedavi olmadan
çalışmaları önlenmelidir. Çalışma ortamında temiz ve cepsiz önlük giyilmeli, takı
kullanılmamalı ve vücut kıllarının dökülmemesi için önlem alınmalıdır. El temasını aza
indirmek için mümkün oldukça eldiven kullanılmalıdır. Ambalajsız veya açıkta satılan
yiyecekleri almaktan kaçınmalı, etiket bilgilerini okuma, üretim ve son kullanma tarihine,
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) damgasına, net ve brüt miktarına, içindekiler kısmına
dikkat ederek satın almayı alışkanlık haline getirilmelidir. Mutfakta hazırlama ve bulaşık
yıkama alanlarında kesinlikle kişisel bakım yapılmamalıdır. Mutfak giriş ve tuvalet
çıkışlarında antiseptikli paspaslar kullanarak ayakkabı temizliğini yapmalıdır (FSIS, 2015)
Hijyen kurallarına uyulduğunda sağlıklı ve temiz ortamların oluşarak enfeksiyon
kontrolü sağlanır. Aksi durumda ise müşteri güvensizliği ve kaybı, yasal uygulamalar ve
cezalar ile çalışanlarda moral bozukluğu ve motivasyon azalması ile prestij ve imaj kaybı
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ortaya çıkar. Besin hijyeninde amaç mikroorganizma ve kimyasal maddelerle besinlerin direk
veya çapraz bulaşmasını (istenmeyen zararlı maddeler ve mikroorganizmaların herhangi bir
yolla besinlere bulaşmasıdır) önlemek için önleyici tedbirler almaktır. Çiğ veya pişmiş
hayvansal ürünler, pişmiş kurubaklagiller ve sebzeler, et, peynir ve krema kullanılmış hamur
işleri, pişmiş makarna, pişmiş sarımsak, yağ içinde beklemiş ve soslar potansiyel riskli
besinlerdir ve mikroorganizmaların hızlıca çoğalmasını destekler. Mikroorganizmalar
türlerine göre -10˚C’ den 100˚C’ ye kadar geniş bir sıcaklık aralığında canlılıklarını
sürdürebilirler. Patojen bakterilerin üreyebildikleri sıcaklık 5-65˚C (tehlikeli bölge) ve nemli
ortamdır. Bakterilerin oksijene olan ihtiyaçları farklıdır. Büyük bir kısmı hem oksijenli hem
de oksijensiz ortamlarda üreyebilir. Tehlikeli bölgede bırakılan potansiyel tehlikeli bir besin,
besin kaynaklı hastalıklara/zehirlenmelere neden olur (Morris-Potter, 2013) (Tablo 24).
Tablo 24. Besin kaynaklı hastalıkların oluşmasında etkili olan faktörler
Kontaminasyon













Kontamine olmuş çiğ
besinler
Besin ile temas halindeki
bireylerin enfeksiyon
hastalık geçirmesi
Kirli ekipmanlar
Çapraz kontaminasyon
Kontamine besinlerin
tüketilmesi
Çiğ ya da az pişmiş
besinler
Besinlerin saklanması için
uygun olmayan kapların
kullanımı
Güvenilir olmayan
kaynaklar
Zehirli kimyasal maddeler
Doğal toksik maddeler

Mikroorganizmaların
canlı kalması

Mikroorganizmaların
çoğalması










Yetersiz pişirme (iç
sıcaklık en az 800C
olmalı)
Yetersiz ısıtma (iç
sıcaklık en 70- 800C
olmalı)
Yetersiz soğutma






Yetersiz dondurma ısısı
Uygunsuz donmuş
besinleri çözdürme
Koşulları (dondurulmuş
besinlerin çözdürülmesi
buzdolabında yapılmalı;
bir kez çözdürülmüş
besin tekrar
dondurulmaz)
Yemek servisinin düşük
ısısı (Yemekleri uygun
70 0C 2-4 saat içerisinde
servis edilmesi)
Yüksek su içeriği
Yetersiz tuzlama ve
kürleme

Besinler aracılığı ile insanlarda meydana gelen hastalık ve zehirlenme nedenleri çok
çeşitlidir. Bunlar arasında bakteriler ve toksinlerin (Tablo 25), viral (Tablo 26), paraziter
(Tablo 27) ve ağır metaller (Tablo 28) sayılabilir. WHO, besin kaynaklı hastalık ve
zehirlenmelerle ilgili gerçek verilerin gelişmekte olan ülkelerde %1'i, gelişmiş ülkelerde ise
%10 kadar olduğunu tahmin etmektedir. Bu raporların büyük olasılıkla toplu
zehirlenmelerden elde edildiği belirtilmektedir (WHO, 2016).
Hastalık ve zehirlenmelerin ortaya çıkışında bireyin genel direnci ile tüketilen diğer
besinler etkili olmaktadır. Risk grubu yüksek olan gebeler, bebekler, çocuklar, yaşlılar ve
255

özellikle immunolojik açıdan hasta olan kişilerde bu tip hastalanmalar ve zehirlenmeler çok
daha fazla görülmektedir.
Çok istisna olmak üzere bir hastalığın başka bir hastalığın etkisini ortadan kaldırması
da görülebilmektedir. Örneğin bir enfeksiyon sonucunda ishal olmuş kişinin vücuduna ilave
olarak bir toksin girerse ishalin etkisi ile toksinin bağırsakta emilmeden dışarı atılması
mümkündür.
Semptomların ortaya çıkışındaki inkübasyon süresinin burada verilenlerden daha uzun
veya daha kısa olabileceği, burada mikroorganizma farklılıkları olmak üzere pek çok faktörün
etkili olacağı unutulmamalıdır (Morris-Potter, 2013; Ogori-Utim, 2013).
Tablo 25. Besin Kaynaklı Bakteriyel Hastalıklar
Etiyoloji

Bacillus anthracis
İnkübasyon süresi:
2 gün-haftalar
Hastalık süresi:
Haftalar
Bacillus cereus (önceden
oluşmuş enterotoksin)
İnkübasyon süresi:
1-6 saat
Hastalık süresi:
4 saat
Bacillus cereus (diyare
toksini)
İnkübasyon süresi:
10-16 saat
Hastalık süresi:
24 –48 saat
Brucella abortus, B.
melitensis ve B. suis
İnkübasyon süresi:
7-21 gün
Hastalık süresi:
Haftalar

Campylobacter jejuni
İnkübasyon süresi:
2-5 gün
Hastalık süresi:
2-10 gün

İlişkili Besinler

Belirtiler ve Semptomlar






Mide bulantısı
Kusma
Rahatsızlık hissi
Kanlı diyare
Akut abdominal ağrı



Az pişmiş kontamine et








Ani başlangıçlı şiddetli
mide bulantısı
Kusma
Diyare

Yanlış şekilde
dondurulmuş pişmiş ya da
kızartılmış et





Abdominal kramplar
Sulu diyare
Mide bulantısı




Et
Et suyu










Ateş
Titreme
Terleme
Güçsüzlük
Baş ağrısı
Kas ve eklem ağrısı
Diyare
Akut fazla kanlı
dışkılama




Çiğ süt
Pastörize edilmemiş
sütten yapılmış ürünler
kontamine et







Diyare
Kramplar
Ateş
Kusma
İshal kanlı olabilir



Çiğ, az pişmiş kümes
hayvanları
Pastörize edilmemiş süt
Komtamine su
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Kusma
Diyare
Bulanık görme
Diplopi (çift görme)
Artan kas güçsüzlüğü
Solunum yetmezliği ve
ölümle sonuçlanabilir



Clostridium botulinumbebekler
İnkübasyon süresi:
3-30 gün
Hastalık süresi:
Değişken



12 aydan küçük
bebeklerde, letarji
Güçsüzlük
Yetersiz beslenme
Konstipasyon
Azalmış baş kontrolü
Azalmış kusma ve emme
refleksi




Clostridium perfringens
toksini
İnkübasyon süresi:
8-16 saat
Hastalık süresi:
24-48 saat
E. coli O157:H7 ve diğer
Shiga toksini üreten E.
coli (STEC) içeren
enterohemorajik E. coli
(EHEC)
İnkübasyon süresi:
1-8 gün
Hastalık süresi:
5-10 gün






Sulu diyare
Mide bulantısı
Abdominal kramplar
Ateş nadir görülür





Enterotoksijenik
E. coli
İnkübasyon süresi:
1-3 gün
Hastalık süresi:
3-7 gün
Listeria monocytogenes

Clostridium botulinumçocuklar ve yetişkinler
İnkübasyon süresi:
12-72 saat
Hastalık süresi:
Günler ve aylar

İnkübasyon süresi:
Gastrointestinal semptomr
için 9-48 saat, invaziv
hastalık için 2-6 hafta
















Evde hazırlanan düşük
asit içerikli konserveler
Uygunsuz koşullarda
konservelenmiş ticari
ürünler
Alüminyum folyo içinde
pişmiş patates olması
gerekenden uzun
sürelerde sıcak tutulan
besinler
Bal
Evde hazırlanmış sebze
ve meyve konserveleri
Mısır şurubu

Kırmız ve beyaz etler
Et suyu
Kurutulmuş ya da
pişirilmiş yiyecekler
Yanlış sıcaklıkta
saklanmış yiyecekler
Özellikle hamburgerlerde
az pişmiş et pastörize
edilmemiş süt ve meyve
suyu
Çiğ meyve ve sebzeler
Kontamine olmuş su

Bazen kanlı olan şiddetli
diyare
Abdominal ağrı
Kusma
Genellikle ateş görülmez
ya da çok azdır
4 yaşından küçük
çocuklarda daha sık
görülür







Sulu ishal
Abdominal kramplar
Bazen kusma



İnsan dışkısıyla
kontamine olmuş su ya da
yiyecek







Ateş
Kas ağrıları
Mide bulantısı
Diyare
Gebelerde grip benzeri
semptomlar
Prematüre veya ölü
doğumlar





Taze yumuşak peynirler
Pastörize edilmemiş süt
Yemeye hazır şarküteri
etleri
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Hastalık süresi:
Değişken



Anneden bebeğe
geçişlerde bebekte sepsis
ve menenjit riski

Salmonella spp.







Diyare
Ateş
Abdominal kramplar
Kusma
S. typhi ve S. paratyphi
ateş, baş ağrısı,
konstipasyon, rahatsızlık
hissi, titreme ve kas
ağrısıyla karakterize sinsi
başlangıçlı tifoya neden
olur
Diyare sık görülmez
Kusma genellikle şiddetli
değildir





Abdominal kramplar
Ateş
Diyare
Dışkıda kan ve mukus
bulunabilir



İnkübasyon süresi:
1-3 gün
Hastalık süresi:
4-7 gün




Shigella spp.
İnkübasyon süresi:
24-48 saat
Hastalık süresi:
4-7 gün












Staphylococcus aureus
(önceden oluşmuş
ekterotoksin)
İnkübasyon süresi:
1-6 saat
Hastalık süresi:
24-48 saat
Vibrio cholerae
İnkübasyon süresi:
24-72 saat
Hastalık süresi:
3-7 gün
Vibrio parahaemoliyticus
İnkübasyon süresi:
2-48 saat
Hastalık süresi:
2-5 gün
Yersinia enterocolytica



Kontamine yumurta
Kümes hayvanları
Pastörize edilmemiş süt
ya da meyve suyu
S. Typhi epidemileri
genellikle dışkı ile
kontamine olmuş su
kaynakları ve sokak
yiyecekleriyle ilişkilidir.

İnsan dışkısıyla
kontamine olmuş yiyecek
ya da su
Genellikle insandan
insana fekal-oral geçiş
vardır
Enfekte çalışanların çiğ
sebze, salata, sandviçler
gibi yemeye hazır
yiyeceklere dokunması

Ani başlangıçlı şiddetli
mide bulantısı
Kusma
Abdominal kramplar
Diyare
Ateş görülebilir





Dondurulmamış ya da
yanlış şekilde
dondurulmuş et
Patates ve yumurta
salatası
Kremalı hamur işleri




Kontamine su
Deniz ürünleri



Şiddetli dehidrasyona ve
birkaç saat içinde ölüme
neden olabilen fazla
miktarda sulu diyare
Kusma






Sulu ishal
Abdominal kramplar
Mide bulantısı
Kusma



Az pişmiş ya da çiğ deniz
ürünleri



Diyare, kusma, ateş ve
abdominal ağrı gibi




Pastörize edilmemiş süt
Kontamine su
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İnkübasyon süresi:
24-48 saat


Hastalık süresi:
1-3 hafta

apandisit benzeri
semptomlar
Geç çocukluk ve erken
yetişkinlik dönemlerinde
sık görülür.

Tablo 26. Besin kaynaklı viral hastalıklar
İlişkili Besinler

Etiyoloji

Belirtiler ve Semptomlar

Hepatit A










Diyare
Koyu renkli idrar
Sarılık
Grip benzeri semptomlar
Ateş
Baş ağrısı
Mide bulantısı
Abdominal ağrı













Mide bulantısı
Kusma
Abdominal kramplar
Diyare
Ateş
Kas ağrısı
Baş ağrısı
Yetişkinlerde diyare
Çocuklarda kusma










Kusma
Sulu diyare
Düşük dereceli ateş
Geçici laktoz intoleransı
Bebekler, çocuklar,
yaşlılar ve immün sistemi
baskılanmış bireylerde
yatkınlık











Mide bulantısı
Kusma
Diyare
Rahatsızlık hissi
Abdominal ağrı
Baş ağrısı
Ateş



İnkübasyon süresi:
15-50 gün
Hastalık süresi:
Değişken, 2 hafta-3 ay

Norovirüsler (diğer
calicivirüsler)
İnkübasyon süresi:
12-48 saat
Hastalık süresi:
12-60 saat
Rotavirüs
İnkübasyon süresi:
1-3 gün
Hastalık süresi:
4-8 gün
Diğer viral ajanlar
(astro-,deno-, parvo-)
İnkübasyon süresi:
10-70 saat
Hastalık süresi:
2-9 gün













Kontamine sulardan
toplanmış kabuklu deniz
canlıları
Çiğ besinler
Kontamine olmuş içme suyu
Enfekte olmuş çalışanlarla
temastan sonra tekrar
ısıtılmamış pişmiş yiyecekler
Kabuklu deniz canlıları
Fekal kontamine olmuş
yiyecekler
Enfekte çalışanların temas
ettiği yemeye hazır
yiyecekler (salatalar,
sandviçler, buzlu
kurabiyeler, meyve)

Fekal kontamine olmuş
yiyecekler
Enfekte çalışanların temas
ettiği yemeye hazır
yiyecekler (salatalar,
meyveler)

Fekal kontamine olmuş
yiyecekler
Enfekte çalışanların temas
ettiği yemeye hazır
yiyecekler
Bazı kabuklu deniz canlıları
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Tablo 27. Besin Kaynaklı Paraziter Hastalıklar
Etiyoloji
Entamoeba histolytica
İnkübasyon süresi:
2-3 gün ile 1-4 hafta
Hastalık süresi:
Birkaç hafta-birkaç ay
Giardia lamblia
İnkübasyon süresi:
1-2 hafta
Hastalık süresi:
Günler-haftalar
Toxoplasma gondii

Belirtiler ve Semptomlar




Diyare (genellikle kanlı)
Alt abdominal ağrı

İnkübasyon süresi:
Doğumda bebeklerde
görülür











Diyare
Mide krampları
Gaz

Grip benzeri semptomlar

İnkübasyon süresi:
5-23 gün
Hastalık süresi:
Aylar
Toxoplasma gondii
(konjenital
enfeksiyon)

İlişkili Besinler












Hastalık süresi:
Aylar

Trichinella spiralis



İnkübasyon süresi:
İlk belirtiler 1-2 gün,
diğer belirtiler
enfeksiyondan sonra
2-8 hafta
Hastalık süresi:
Aylar









Pişmemiş bütün yiyecekler
Piştikten sonra enfekte
çalışanların temas ettiği
yiyecekler
Kontamine içme suyu
Pişmemiş bütün yiyecekler
Piştikten sonra enfekte
çalışanların temas ettiği
yiyecekler
Kontamine içme suyu
Dışkıyla kontamine olmuş
besinlerin tüketimi
Çiğ ya da az pişmiş et
(özellikle kuzu ve geyik
eti)

Annenin tedavi olması
hastalık şiddetini ya da
konjenital enfeksiyon
riskini azaltabilir
Doğumdan hemen sonra
enfekte bebeklerde çok az
semptom görülür
Enfeksiyon tedavi
edilmezse toksoplazmozis
(mental gerilik, serebral
palsi, nöbetler) olur



Anneden bebeğe geçer
(hamilelik sırasında akut
enfeksiyon)

Akut dönemde mide
bulantısı
Kusma
Diyare
Bayılma
Ateş
Kaslarda ağrı ile birlikte
abdominal rahatsızlık
Güçsüzlük
Bazen kardiyak ve
nörolojik
komplikasyonlar



Çiğ ya da az pişmiş et
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Tablo 28. Besin Kaynaklı Nonenfeksiyöz Hastalıklar
Etiyoloji
Arsenik
İnkübasyon süresi:
Birkaç saat
Hastalık süresi:
Birkaç gün
Kadmiyum

Belirtiler ve Semptomlar

İlişkili Besinler




Kusma
Diyare



Kontamine yiyecekler






Mide bulantısı
Kusma
Kas ağrısı
Tükürük salgısında
artma
Mide ağrısı





Deniz ürünleri, istiridye,
ıstakoz
Tahıllar
Yer fıstığı





Mide bulantısı
Kusma
Mavi ya da yeşil
kusmuk



Bakır içeren saklama kapları








Uyuşma
Bacaklarda güçsüzlük
Spastik felç
Görme sorunları
Körlük
Koma



Organik cıva ile kontamine
olmuş balıklar cıva içeren
fungisidlerle temas etmiş
tahıllar

Mantar toksini, kısa
etkili
İnkübasyon süresi:
<2 saat
Hastalık süresi:
Kendini sınırlar









Kusma
Diyare
Konfüzyon
Görme bozuklukları
Salya akıtma
Terleme
Halüsinasyonlar



Yabani mantarlar (pişirme
işlemi toksinleri etkisiz hale
getirmeyebilir)

Mantar toksini,
uzun etkili
İnkübasyon süresi:
Diyarede 4-8 saat,
karaciğer
yetmezliğinde 24-48
saat
Hastalık süresi:
Çoğunlukla ölümcül
Nitrit zehirlenmesi





Diyare
Abdominal kramplar
Karaciğer ve böbrek
yetmezlikleri



Mantarlar








Mide bulantısı
Kusma
Baş ağrısı
Baş dönmesi
Güçsüzlük
Bilinç kaybı





Kürlenmiş etler
Kontamine olmuş yiyecekler
Fazla nitrifikasyona maruz
kalmış ıspanak

İnkübasyon süresi:
<1 saat
Hastalık süresi:
Kendini sınırlar


Bakır
İnkübasyon süresi:
<1 saat
Hastalık süresi:
Kendini sınırlar
Cıva
İnkübasyon süresi:
1 hafta veya fazlası
Hastalık süresi:
Uzun süreli olabilir

İnkübasyon süresi:
1-2 saat
Hastalık süresi:
Kendini sınırlar
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Çikolata kahvesi
renginde kan

Pestisitler
(organofosfatlar ve
karbamatlar)
İnkübasyon süresi:
Birkaç dakika-birkaç
saat
Hastalık süresi:
Kendini sınırlar












Mide bulantısı
Kusma
Abdominal kramplar
Diyare
Baş ağrısı
Sinirlilik hali
Bulanık görme
Göz seğirmesi
Konvülsiyon
Salya akıtma



Kontamine olmuş yiyecekler

Skombroid
(histamin)
İnkübasyon süresi:
1 dakika-3 saat
Hastalık süresi:
3-6 saat










Orkinos balığı
Ton balığı
Kızıl orkinos balığı
Kılıçbalığı




Kızarma
Ciltte döküntü
Ağızda ve boğazda
yanma hissi
Baş dönmesi
Ürtiker

Kabuklu deniz
canlılarının toksini
(paralitik kabuklu
deniz canlısı
zehirlenmesi)









Diyare
Mide bulantısı
Kusma
Dudaklarda parestezi
Güçsüzlük
Konuşma güçlüğü
Solunum sistemi felci






Deniz tarağı
Midye
İstiridye
Küçük deniz tarağı









İnsektisid ve rodentisid içeren
sodyum florür ile kontamine
olmuş kurutulmuş yiyecekler
(süt, un, kabartma tozu içeren
kurutulmuş kek karışımı)




Tuzlu ya da sabunlu tat
Ağızda uyuşma
Kusma
Diyare
Göz bebeklerinde
büyüme
Spazm
Solgunluk





Mide bulantısı
Kusma
Diyare



Metal içeren saklama kapları






Mide bulantısı
Baş ağrısı
Abdominal ağrı
Kusma



Buğday, mısır ve arpa gibi
tahıllar

İnkübasyon süresi:
30 dakika-3 saat
Hastalık süresi:
Birkaç gün
Sodyum florür
İnkübasyon süresi:
Birkaç dakika-2 saat
Hastalık süresi:
Kendini sınırlar

Teneke, kalay
İnkübasyon süresi:
<1 saat
Hastalık süresi:
Kendini sınırlar
Vomitoksin
İnkübasyon süresi:
Birkaç dakika-3 saat
Hastalık süresi:
Kendini sınırlar
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Çinko
İnkübasyon süresi:
Birkaç saat
Hastalık süresi:
Kendini sınırlar







Mide krampları
Mide bulantısı
Kusma
Diyare
Kas ağrısı



Metal içeren saklama kapları

13.2.Besin Zehirlenmelerinde Bulaşma Yolları
Bakteriler, kendi başlarına hareket edemezler. Besinlere bulaşabilmeleri için mutlaka
bir aracıya gereksinim duyarlar. Bu aracılar, insanlar, hayvanlar ve böceklerdir. Bakteriler
besinlere hasta ya da taşıyıcı insan yoluyla bulaşabildiği gibi, “çapraz bulaşma” adı verilen
yolla da bulaşabilir. Çapraz bulaşma; temiz bir yiyeceğe besin olmayan ve bakteri içeren
etmenlerden bakteri bulaşmasına denir. Çapraz bulaşmaya neden olan besin dışı etmenler;


Eller



Araç-gereçler



Doğrama tahtaları



Mutfak tezgâhları



Mutfakta kullanılan bez ve süngerler



Giysiler



Öksürme, hapşırmadan kaynaklanan damlacıklar

 Bakteri bulaşmış ya da potansiyel riskli besinlerden sızan sıvılarla temas etmiş
olan her türlü yüzeydir.
Besin kaynaklı hastalığa herkes yakalanabilir, ancak bazı kişiler daha duyarlıdır.
Bunlar bebekler, çocuklar, gebeler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerdir (Erol,
2007; Graeme, 2012).
13.3. Besin Zehirlenmelerinde Belirtiler
Bireylerin kontamine besin yedikten sonra gösterdikleri tepki, bakteri veya toksine,
besinin ne oranda kontamine olduğuna, tüketilen miktara ve kişinin bakteriye karşı gösterdiği
duyarlılığa göre değişiklik gösterir. Aynı kontamine besini tükettikten sonra sizde oluşan
belirtiler diğer kişide oluşmayabilir. Kimisinde hiç belirti görülmezken, kimisinde de belirtiler
çok ağır seyredebilir.
Besin zehirlenmeleri genellikle, aniden başlar, kontamine olmuş besinler tüketildikten
sonra hastalık belirtileri 30 dakika ile 72 saat arasında ortaya çıkabilir. İshal, bulantı, kusma,
şiddetli karın ağrıları ve karında kramplar gibi sindirim sistemini ilgilendiren şikayetlerin yanı
sıra, bazen ateş de görülebilir.
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Besin zehirlenmelerinin klasik belirtileri mide bulantısı, kusma ve ishaldir. Kusma ve
ishal vücudun zehiri dışarı atma yöntemlerindendir. Bu nedenle kesinlikle bulantı ve ishali
önleyici ilaçlar kullanmamalıdır. İshal ve kusmayı arttıracak düşüncesiyle hiçbir şey
yememek yanlış bir davranıştır. İshal tedavisinin en iyi şekli dinlenmek ve bol miktarda sıvı
(temiz içme suyu, ayran, şekersiz çay vb.) tüketmektir. İshal geçene kadar yoğurt, pirinç
lapası, haşlanmış patates, ekşi elma ve taze şeftali suyu vb. besinleri tüketilmelidir. Sebzeleri
pişirdikten, meyveleri de yıkayıp kabuğunu soyduktan sonra tüketmelidir. Erik, kayısı, incir,
üzüm, karpuz gibi meyveler bağırsak hareketlerini arttırdığı için yenmemelidir.
Bir besinin veya yiyeceğin bozulduğundan şüphe ediliyorsa asla tadına
bakılmamalıdır. Besin kaynaklı hastalıklara neden olan bakteriler gözle görülmemekte,
koklanmamakta ve tadı algılanamamaktadır (Altunyuva vd, 2004; Ogori-Utim, 2013)
13.4. Mama Hazırlama
Besin hijyeni için uygulanan genel prensipler mama hazırlamada da aynen geçerlidir.
Mama hazırlama sırasında uygun koşullara dikkat edilmeyerek hastalıkların oluşumunda en
önemli etkenin, gıdaların hijyenik olmayan koşullarda hazırlaması ve muhafaza edilme
aşamasında yapılan hatalar olduğu bilinmektedir Mama hazırlamaya başlamadan önce eller
yıkanmalı, mama hazırlamak için kullanılan malzemeler 10 dk kaynatılmalı ve içme suyu 10
dk kaynatılarak soğutulmalıdır. Plastik yerine cam biberonlar tercih edilerek emzik ve uçları
önce fırçalanmalı, bulaşık makinesinde 65°C yıkanmalı ve 80°C de kurutulmalıdır. Bulaşık
makinesi yoksa etüv kullanılmalıdır. Hazırlanan biberonlar steril olarak saklanmalı ve her
bebeğe özel emzik uçları tek kullanımlık olmalıdır (Topal vd, 2016).
Mama hazırlarken kullanılan bütün malzemeler (biberon, sürahi, doldurmak için
kullanılan kepçe, süzgeç v.s.) mama hazırlamadan önce fırçalanmalı, bulaşık makinesinde
yıkanmalıdır. Biberonların cam ve emzik kısımları biberon halkasından ayrılarak biberon
fırçası ile ön temizleme işlemi yapıldıktan sonra bulaşık makinesinde 65°C’de yıkanmalı ve
80°C’de kurutulmalıdır. Kuru şekilde çıkan biberonlar paketlenmelidir. Paketlenen biberon ve
biberon emzikleri ve kuru şekilde çıkan diğer gereçler (sürahi, doldurmak için kullanılan
kepçe, süzgeç v.s.) 120°C’de sterilizatörde steril edilmelidir. Hazırlanan steril biberonlar ve
biberon emzikleri steril saklanmalı, kontaminasyonu engellenmelidir. Steril paketlenmiş
biberon ve biberon emzikleri kullanımdan hemen önce paketten çıkarılmalıdır. Paketleri açık
beklemiş biberonlar kullanılmamalıdır. Hazırlanan toz mamalar buzdolabında 2-4°C’de
saklanıp 24 saat içinde kullanılmalıdır. Hazırlanan mama buzdolabına konulmamış ise 4 saat
sonrası mama atılmalıdır. Emzikle beslenme başladıktan sonra biberondaki mama bir saatten
fazla kalmamalıdır. Devamlı beslenme için asılı duran mamalar prematür bebeklerde 2 saatte,
diğerlerinde 3-4 saatte bir değiştirilmelidir. Kullanılan setler 24 saatte bir değiştirilmeli,
enfeksiyon durumunda dört saatte bir değiştirilmelidir. Beslenme amaçlı kullanılan
enjektörler her beslenmede değiştirilmelidir (Giray, 2004; Topal vd, 2016).
Hazırlanmış ve likit mamalar derin dondurucuya konulmamalıdır. Mama içerisine
herhangi bir madde eklenmesi gereken bir durumda, klinikte asepsi ve antisepsi kurallarına
uygun olarak yapılmalıdır. Hazırlanmış mamalar akan su ile ılıtılabilir. Ancak bu işlem
sırasında biberon bardak kapağı çıkarılmamalı ve emziğe dokunulmamalıdır. Su ile ılıtılan
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biberonun dışı kâğıt havlu ile silinmelidir. Buzdolabına mamalar hazırlanma sırasına göre
yerleştirilmelidir. Önce hazırlanan mama önde olmalı, daha sonraki arkaya yerleştirilmelidir.
Mamaların ısıtılması için mikrodalga fırın kullanılmamalıdır (Belamarich vd, 2016).
Sonuç olarak, besinlerin hazırlanması ve tüketime sunulmasıyla ilgilenen bireylerin besin
güvenliği ile hijyen ve sanitasyon üzerine eğitim almaları gereklidir.
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Uygulamalar
T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve
Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanlığı tarafından 2008 yılında yayınlanan Besin
Zehirlenmeleri, Nedenleri ve Korunma Yolları
(https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yeterli-veDengeli-Beslenme/Besin-Guvenligi-ve-Hijyen/Besin-Zehirlenmeleri-Nedenleri-ve-KorunmaYollari.pdf) kitabı incelenebilir
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Uygulama Soruları
Besin kaynaklı hastalıklar ve zehirlenmeleri önleme yolları nelerdir?
Besin kaynaklı hastalıkların oluşmasında etkili olan faktörler nelerdir?
Besin kaynaklı bakteriyel, viral, paraziter hastalıklar hangileridir?
Besin zehirlenmelerinde bulaşma yolları nelerdir?
Mama hazırlama sırasında nelere dikkat edilmelidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Besinlere çeşitli kaynaklardan bulaşan veya bir amaçla dışarıdan eklenen bazı
kimyasal maddelerin miktarları belirli bir düzeyi geçerse besin zehirlenmelerine yol açabilir.
Bazı besinlerin yapısında doğal olarak “toksin” denilen zehirli bileşikler bulunur. Çocuk, yaşlı
ve bağışıklığı zayıflamış kişiler besin zehirlenmelerinden öncelikle etkilenir. Bireyler besin
kaynaklı hastalıkların önlenmesinde ve kontrolünde kritik bir role sahiptir. Besin üretimi ve
servisinde çalışanların bulaşıcı hastalığı olanların tedavi olmadan çalışmaları önlenmelidir.
Hijyen kurallarına uyulduğunda sağlıklı ve temiz ortamların oluşarak enfeksiyon kontrolü
sağlanır. Besin hijyeninde amaç mikroorganizma ve kimyasal maddelerle besinlerin direk
veya çapraz bulaşmasını (istenmeyen zararlı maddeler ve mikroorganizmaların herhangi bir
yolla besinlere bulaşmasıdır) önlemek için önleyici tedbirler almaktır. Risk grubu yüksek olan
gebeler, bebekler, çocuklar, yaşlılar ve özellikle immunolojik açıdan hasta olan kişilerde bu
tip hastalanmalar ve zehirlenmeler çok daha fazla görülmektedir.Semptomların ortaya
çıkışındaki inkübasyon süresinin burada verilenlerden daha uzun veya daha kısa olabileceği,
burada mikroorganizma farklılıkları olmak üzere pek çok faktörün etkili olacağı
unutulmamalıdır. Besin zehirlenmeleri genellikle, aniden başlar, kontamine olmuş besinler
tüketildikten sonra hastalık belirtileri 30 dk ile 72 saat arasında ortaya çıkabilir. Besinlerin
hazırlanması ve tüketime sunmasıyla ilgilenen bireylerin besin güvenliği ile hijyen ve
sanitasyon üzerine eğitim almaları gereklidir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi besin kaynaklı hastalıklara ve besin zehirlenmelerine
neden olan etmenler arasında değildir?
a) Kimyasal Maddeler
b) Besin Toksinleri
c) Metaller
d) Mineraller
e) Hiçbiri
2) Ortamın hastalık yapan etmenlerden arındırılması için gerekenleri sağlık ve
temizlik kurallarına uygun yapmaya ne ad verilir?
a) Sanitasyon
b) Sterilizasyon
c) Hijyen
d) Temizlik Önlemi
e) Hiçbiri
3) Sağlıklı yaşam için vücudu, çevreyi temiz tutmak ve hastalıklardan korunmak için
uygulanması gereken önlemlere ne ad verilir?
a) Sanitasyon
b) Sterilizasyon
c) Hijyen
d) Temizlik Önlemi
e) Hiçbiri
4) Aşağıdakilerden hangisi besin zehirlenmelerinden öncelikle etkilenen gruba dahil
değildir?
a) Çocuklar
b) Yaşlılar
c) Sporcular
d) Bağışıklığı Zayıf Kişiler
e) Hiçbiri
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5) Ortamda görülebilir kir ve kalıntıların ortadan kaldırılmasına ne ad verilir?
a) Sanitasyon
b) Sterilizasyon
c) Hijyen
d) Temizlik
e) Hiçbiri
6) Aşağıdakilerden hangisi Campylobacter jejuni’nin belirtilerindendir?
a) Diare
b) Kusma
c) Kanlı İshal
d) Kramplar
e)

Hepsi

7) Aşağıdakilerden hangisi patojen bakterilerin üreyebildikleri (tehlikeli bölge)
sıcaklıktır?
a) 5-65˚C nemli ortam
b) 100˚C ortam
c) Soğuk, kanlı ortam
d) Ilık ortam
e) Hiçbiri
8) Çiğ süt, pastörize edilmemiş sütten yapılmış peyniri veya kontamine et ile geçen
ateş, titreme, terleme, güçsüzlük, eklem ağrısı, diyare, fazla kanlı dışkılama gibi şiddetli
belirtilerle seyreden hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Diyare
b) Salmonella
c) Brusella
d) Tifo
e) Hiçbiri

270

9) Kedi dışkısıyla kontamine olmuş toprakta yetişen sebzelerle, çiğ ya da az pişmiş
et ile geçen ve özellikle gebelerde fetüse zarar verdiği bilinen hastalık aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Tetanoz
b) Salmonella
c) Brusella
d) Toxoplazma
e) Hiçbiri
10) Hazırlanmış ve sıvı mamalar, besin zehirlenmesi olmaması için ne şekilde
saklanmalıdır?
a) Derin Dondurucuda
b) Buzdolabında 2-4°C’de
c) Oda Isısında
d) Güneş Işığında
e) Hiçbiri

Cevaplar
1-D 2-A

3-C

4-C

5-D

6-E

7-A

8-C

9-D

10-B
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14. MENÜ PLANLAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Menü hazırlamada besin ögelerinin düzenlenmesi
14.2. Besin hazırlama ve pişirme ile ilgili uygulamalar

274

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Menü nedir? Menü planlama nedir?
Menü hazırlamada besin ögelerinin düzenlenmesi sırasında nelere dikkat edilmelidir?
Yiyecek hazırlama ve pişirme ile ilgili uygulamalar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Menü planlama

Menü hazırlamada besin
ögelerinin düzenlenmesi

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
İlgili kaynakları inceleyerek

Menü ile menü planlama
arasındaki kavram
farklılığını bilir
Menü hazırlamada besin
İlgili kaynakları inceleyerek,
ögelerini düzenler, bireylerin uygulama yaparak
besin gereksinmlerine göre
liste yapar

Yiyecek hazırlama ve
Yiyecek hazırlama ve
pişirme ile ilgili uygulamalar pişirme ile ilgili temel
ilkeleri bilir

İlgili kaynakları inceleyerek
ve uygulama yaparak
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Anahtar Kavramlar


Menü planlama



Menü hazırlamada besin ögelerinin düzenlenmesi



Yiyecek hazırlama ve pişirme ile ilgili uygulamalar
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Giriş
Menü, servise sunulan yemeklerin listesi ve tüketici ile kuruluşun beslenme servisi
arasındaki iletişim aracıdır. Toplu beslenme sistemlerinde yapılacak faaliyetlerin merkezidir.
Menü planlama yiyecek içecek işletmelerinde menüde hangi yiyeceklerin yer alıp
almayacağını planlama işidir.
Sağlıklı beslenmenin temel ilkelerinden birisi her öğünde dört temel yiyecek
grubundan da bulunmasıdır. Beslenme eyleminin gerçekleştiği yer, sofradır. Sofrada
bulunacak yemeklerin düzenlenmesi sırasında beslenme bilgilerinin doğru kullanımı hem
ekonomi yapmayı sağlar hem de sağlığımıza katkıda bulunur.
Menüyü hazırlayıp sunmanın amacı hem işletme hem de müşteri açısından önemlidir.
Işletme açısından üretimden satın almaya ve sunuma kadar geçen süreç içinde ham madde
seçimi, kullanım miktarı, farklı müşteri ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilme konusunda
yarar sağlamaktır; müşteri açısından ise ihtiyaç duyulan besin maddelerini, çok yönlü ve
düzenli bir şekilde karşılamaktır. İyi planlanmış bir menü servisin düzenli yürümesini sağlar,
tüketiciyi memnun eder, hazırlayanı huzurlu kılar.
Menü planlama toplu beslenme sistemlerinde hangi yiyecek ve içeceklerin
üretileceğine yönelikdir. İyi planlanmış menüler tüketiciyi fizyolojik, psikolojik ve sosyal
açıdan mutlu eder. Çalışanlar arasında dengeli görev dağılımı ve motivasyonunu sağlar.
Maliyet kontrolünü kolaylaştırarak satın almaya da temel oluşturur. Ayrıca personelin
kullanacağı araç/gereç gereksinimi belirlenir ve servisin düzenli yürümesini sağlanır. Sonuç
olarak toplu beslenme sistemleri başarıya ulaşır. Besinler besleyici değerleri yönünden
farklılık gösterir. Yemek listesini hazırlayan kişiler, mutfak planı, servis sahası, mevcut araç
gereç, personel sayısı ve yeteneği, bütçede yiyeceğe ayrılan para ve servis tipi gibi yiyeceğin
hazırlanışı ve servisi gibi şartları göz önünde bulundurmak zorundadır. Ayrıca planlayıcının
elinde standart yemek tarifeleri, yemeklerin porsiyonlarının enerji ve besin değerleri,
porsiyonların fiyatları, grubun yemek alışkanlıkları, sebze ve meyvelerin bol bulunduğu aylar
gibi menü planlamaya yardımcı olacak kayıtlar doğru ve eksiksiz olarak bulunmalıdır
(Alphan, 2005; Ediz-Yağdıran, 2009; Ünüsan, 2000).
14.1. Menü Hazırlamada Besin Ögelerinin Düzenlenmesi
Besinler, besleyici değerleri yönünden et ve benzeri, süt ve türevleri, sebze ve
meyveler, tahıllar ve türevleri olmak üzere 4 temel grupta toplanırken; bunlardan elde edilen
yağ ve şeker grubu, 5. bir grup olarak değerlendirilebilir.
1. Grup et ve benzeri: Et, tavuk, balık, yumurta ve kurubaklagillerle fındık, fıstık,
ceviz gibi yağlı tohumlar bu grup altında toplanır. Protein, demir ve çinko ile B vitaminleri
yönünden zengindirler. 2-3 porsiyon günlük tüketim önerilir. 30 g biftek, 1 yumurta, 30 g
derisiz tavuk eti. Her biri değişim olarak tüketilebilir.
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2. Grup süt ve türevleri: Protein, kalsiyum, fosfor, riboflavin ve vitamin B12 olmak
üzere pek çok besin öğesi açısından zengindirler. 2-3 porsiyon günlük tüketim önerilir. 1 su
bardağı süt veya yoğurt, 1 kibrit kutusu beyaz peynir. Her biri değişim olarak önerilir.
3. Grup sebze ve meyveler: Vitamin ve minerallerce zengindir. Meyveler için 2-3,
sebzeler için sınırsız porsiyon günlük tüketim önerilir. 1 orta boy elma veya portakal veya
muz, 2 adet kuru incir, ½ su bardağı elma veya portakal suyu. Her biri değişim olarak
alınabilir.
4. Grup tahıllar ve türevleri: Karbonhidrat kaynağıdır, daha çok enerji verici ve bazı B
vitaminleri ve mineraller kaynağıdır. 6-11 porsiyon günlük tüketim önerilir. 1 dilim ekmek, 1
orta boy patates, 1 kâse tahıl içeren çorba. Her biri değişim olarak tercih edilebilir.
5. Grup yağ ve şeker: Tereyağı, margarin, bitkisel sıvı yağlar, şeker ve şekerli
yiyecekler bu grupta toplanırlar. Bu besinler özellikle enerji kaynağıdırlar. Mümkün
olduğunca kısıtlanmalıdır. Yetişkinlerde günlük yağ alımı 50g, şeker alımı ise 60 g’ı
aşmamalıdır.
Yemekler arasında seçim yapılmasına göre menü tipleri seçmeli-alakart (ticari
kurumlara uygun), kısmi seçmeli –tabldot menüler (yemeklerden sadece birini seçme hakkı
verilir, örneğin salata veya tatlı), set-seçimsiz (seçme şansı yoktur, genellikle 3-4 kap yemekle
sınırlandırılmıştır) olmak üzeredir. Menü planlama ilkelerine uyulmadığı takdirde, artık
miktarı çok fazla olabilir ve hizmet kalitesi çok düşebilir. Genellikle aylık olarak planlanır.
Günün menüsü bir güne ait servis edilen yemekleri içerir. Bu menüde yemekler
seçmeli ve/veya seçimsiz olarak planlanabilir. Genellikle seçmeli olan tip tercih edilmektedir.
Günün menüsü, alakart ve tabldot menülerle birlikte de kullanılarak daha fazla çeşitlilik
sağlar.
Kullanım sürelerine göre menüler dönüşümlü (belirli bir süre için hazırlanır ve süre
bitiminde tekrarlanır) ve fiks (tüketicileri sık sık değişen kurumlarda) olarak ikiye ayrılır.
Menü planlaması yaparken öğünlerde, 1. 2. ve 3. kap olmak üzere öncelikle yemekler
gruplandırılır, Her gruptan en az bir tane, birbirine tat, renk ve görünüm uyumu gözetilerek
menü planlanır. Yeterli ve dengeli beslenmede temel ilke her öğünde dört temel yiyecek
grubundan da bulunmasıdır. Bunun için haftada 2 kez balık, haftada iki kez kırmızı et, haftada
iki kez tavuk, haftada en az 2-3 kez yumurta, her gün sebze, her gün meyve, her gün tahıl
grubu, her gün süt veya yoğurt, haftada iki kez kuru baklagiller grubundan besin tüketilmesi
önerilir.
En uygun günlük yemek listesi, 3 ana öğünde her besin grubundan yeterli miktarda
yiyeceklerin bulunacağı şekilde düzenlenir. Her öğünde besin gruplarının tümünden yeterli
çeşit ve miktarda besin bulundurmak zor olabileceğinden, günlük yemek listesi, öğünler
birbirini tamamlayacak ve bir bütün oluşturacak biçimde düzenlenir. Amaç günlük yemek
listesinde besin gruplarının tümünden belirli miktarlarda besinlerin bulundurulmasıdır. Öğün
atlanmaz. Yemek listesi haftalık olarak düzenlenir.
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1. Grup yemekler: büyük parça et yemekleri, küçük parça et yemekleri, köfteler, etli
sebze yemekleri, tavuklar, etli dolma ve sarmalar, etli kurubaklagil yemekleri, balıklar,
yumurta yemekleri
2. Grup yemekler: çorbalar, pilavlar, zeytinyağlı yemekler, makarnalar, börekler
3. Grup yemekler (tamamlayıcılar): salatalar, tatlılar, kompostolar, meyveler, yoğurt,
cacık, ayran, piyaz, turşu
Menü iskeleti oluşturmaya 2. grup yemeklerden başlanır. Böylece yemeğin sık
tekrarlanma ve aynı günlerde verilme riskini azalır. Bu yemek grubunun iskeletteki dağılımı
beslenecek grubun özelliklerine, oluşturulacak menünün süresine ve mevsimlere göre değişir.
Daha sonra 1. grup yemeklerin seçimi yapılır. Genel kural olarak zeytinyağlı sebze
yemeklerinin yanına etli sebze yemekleri, pilavların yanına etli dolma, makarnanın yanına etli
kuru baklagiller verilmez. Pilav, makarna, börek gibi besinlerin yanına tatlı ve etli ve
zeytinyağlı dolmaların yanına pilav veya makarna verilmemelidir. Zeytinyağlı yemeklerin
yanına ise salata uygun değildir. Çorbaların yanına komposto, cacık, ayran verilmez. Balık
yemeklerinin yanına her ikisi de 3. kap olmasına karşın salata/piyaz ve tatlı verilebilir. Büyük
parça et ve kıyma dağılımında denge sağlanır. Pilav ve makarna sıklıkla tüketildiği için
çeşitleri de kullanılmalıdır. Grup olarak uygun olmasına rağmen beslenme alışkanlığımız
nedeniyle makarnaların yanına etli kuru baklagiller verilmez. Maliyeti yüksek olan yemekler
dengeli dağıtılır. Birinci grup yemeklerin seçiminde özellikle kurumun bütçesi ve yemek
servisi yapılan grubun özellikleri göz önüne alınmalıdır.
3. grup yemekler seçilirken 1. ve 2. gruplar dikkate alınmalıdır. Menüde yer alan
yemekler hazırlama ve pişirme yöntemleri, sıcaklığı, renk, kıvam, tat ve besleyici değeri
yönünden birbiriyle uyumlu ve tamamlayıcı olmalıdır. Kıvam açısından hepsi sıvı veya hepsi
katı yemekler bir arada verilmemelidir. Benzer lezzette olan besinler bir araya gelmemelidir.
Menü planlarken monotonluktan kaçınılmalı, mevsim, bütçe, yemek hazırlayan kişiler ve
hazırlanılan mutfağın özellikleri, tüketici beğenileri, alışkanlıkları ve ihtiyaçları göz önünde
bulundurulmalıdır. Ayrıca menü planlarken önceki ve sonraki günlere dikkat etmek gerekir.
Öğle ve akşam yemeği çıkarılan kurumlarda, çorba hafif olduğu için genelde akşam, kuru
baklagiller yemekleri de öğlen verilmelidir. Kreşlerde et yemekleri köfte olarak tercih
edilebilir. Porsiyon miktarlarında dikkatli olunması zaman, para ve sağlık kazandırır (Bulduk,
2005; Körpeli vd, 2012; Köse-Ölmez, 2016; Türkan, 2003).
14.2.Yiyecek Hazırlama ve Pişirme ile İlgili Uygulamalar
Hazırlığı uzun süren yemekler; örneğin köfte ve mantı, menüde bir arada olursa
aksamalara neden olabilir. Her ikisi de fırınlama veya kızartma gerektiren yemekler, bir araya
konmamalıdır; bu nedenle yemeklerin hazırlanış ve pişirme şekilleri bilinmeli ve menü
planlarken göz önüne alınmalıdır (Mahon vd, 2006). Menü listesinde yer alan yemeklerin
renk seçimi, menüyü cazip kılar, bireylerin iştahını olumlu yönde etkiler. Liste planlanırken,
yemeklerin kıvamına göre bir seçim yapmak gerekir. Sebze çorbası, salçalı köfte, ayran veya
söğüş et, tepsi böreği, elma şeklinde hazırlanmış bir yemek listesi yerine, sebze çorbası, söğüş
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et, elma veya salçalı köfte, tepsi böreği, ayran şeklinde düzenlenmiş bir yemek listesi menü
planlama ilkelerine uygundur. Aynı tatta olan yemeklerin listede bir araya gelmemesine
dikkat edilmelidir. Yemeğin göze güzel görünmesinde şekil de önemlidir.
Mutfak iş akımına uygun planlanmamışsa, personelin rahat çalışmasına engel olacak
şekilde darsa ve gerekli işlemler için yeterli araç gereç yoksa yemek listesi başarılı olarak
uygulanamaz. Personelin sayısı, yeteneği ve bilgisi yemek planlamayı ve hazırlamayı etkiler.
Bütçesi sınırlı kurumlarda yeterli sayıda personel çalıştırmak zordur. Bütçe olanakları
uygulanabilir menü planlamayı doğrudan etkilemektedir. Yemek listesi hazırlanırken
mevsiminde bol bulunan besinlerin tercih edilmesi ekonomiklik ve yeterli / dengeli beslenme
alışkanlığının oluşturulması açısından önemlidir.
Menü planlama, pek çok etmenle ilgili olduğundan menü, uygulamaya alınmadan önce
dikkatle kontrol edilmesi gerekir. Buna olanak verebilmek için uygulamadan en az bir hafta
önce planlanmalıdır (Bulduk, 2005; Koçak, 2009; Ediz-Yağdıran, 2009).
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Uygulamalar
Menü hazırlama konusunda teorik ve uygulama bilgilerini birleştirebilmek için örnek bir
menü hazırlayınız. Beslenecek olan grubun özelliklerini öğreniniz (grubun yaşı, cinsi,
aktiviteleri ve yemek alışkanlıkları vb.). Yaş ve aktivitelerine göre besin ihtiyaçlarını
belirleyen tabloları hazırlayınız. Mutfak planını, servis sahasını, mevcut araç gereci dikkate
alınız. Bütçeden yiyeceğe ayrılan para ve servis tipini dikkate alınız. Yiyeceğin hazırlanışı ve
servisi ile ilgili şartları göz önünde bulundurunuz. Yemeklerin bir porsiyonlarının enerji ve
besin öğeleri değerlerini detaylı belirleyiniz.
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Uygulama Soruları
Menü nedir? Menü planlama nedir?
Menü hazırlamada besin ögelerinin düzenlenmesi sırasında nelere dikkat edilmelidir?
Yiyecek hazırlama ve pişirme ile ilgili uygulamalar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Menü, servise sunulan yemeklerin listesi ve tüketici ile kuruluşun beslenme servisi
arasındaki iletişim aracıdır. Menü planlama yiyecek içecek işletmelerinde menüde hangi
yiyeceklerin yer alıp almayacağını planlama işidir. Sağlıklı beslenmenin temel ilkelerinden
birisi her öğünde dört temel yiyecek grubundan da bulunmasıdır. Menüyü hazırlayıp
sunmanın amacı hem işletme hem de müşteri açısından önemlidir. İyi planlanmış menüler
tüketiciyi fizyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan mutlu eder. Çalışanlar arasında dengeli görev
dağılımı ve motivasyonunu sağlar. Maliyet kontrolünü kolaylaştırarak satın almanın da
temelini oluşturur. Her öğünde besin gruplarının tümünden yeterli çeşit ve miktarda besin
bulundurmak zor olabileceğinden günlük yemek listesi, öğünler birbirini tamamlayacak ve bir
bütün oluşturacak biçimde düzenlenir. Menü listesinde yer alan yemeklerin renk seçimi,
menüyü cazip kılar, bireylerin iştahını olumlu yönde etkiler. Yemeğin göze güzel
görünmesinde şekil de önemlidir. Yemek listesi hazırlanırken mevsiminde bol bulunan
besinlerin tercih edilmesi ekonomiklik ve yeterli / dengeli beslenme alışkanlığının
oluşturulması açısından önemlidir.

284

Bölüm Soruları
1) Servise sunulan yemeklerin listesi ve tüketici ile kuruluşun beslenme servisi
arasındaki iletişim aracına ne ad verilir?
a) Menü
b) Diyet listesi
c) Mutfak göstergesi
d) Beslenme tablosu
e) Hiçbiri
2) Yiyecek içecek işletmelerinde menüde hangi yiyeceklerin yer alıp almayacağını
planlama işine ne ad verilir?
a) Mutfak muhasebesi
b) Yiyecek listesi
c) Menü planlama
d) Bütçe planlama
e) Hiçbiri
3) Menü hazırlama için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Zeytinyağlı yemeklerin yanına salata uygundur
b) Menü listesi oluşturmaya çorba, börek vb besinlerden başlanır
c) Çorbaların yanına komposto, cacık, ayran verilmelidir
d) Pilavların yanına etli dolma verilmelidir
e) Hiçbiri
4) Menü planlamanın, programdan ne kadar süre önce yapılması uygundur?
a) Aynı gün
b) 1 yıl önce
c) 1 ay önce
d) 1 hafta önce
e) Hiçbiri
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5) Menü planlamada aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınmasına gerek yoktur?
a) servis zamanı
b) servis tipi
c) ortamdaki dekor
d) mevcut araç gereç
e) Hiçbiri
6) Yemekler arasında seçim
ayrılmaktadır?

yapılma durumuna göre menü tipleri

kaça

a) 2
b)

3

c)

5

d) 7
e) Hiçbiri
7) Kullanım sürelerine göre menüler kaça ayrılmaktadır?
a) 1
b)

2

c)

3

d) 4
e)

Hiçbiri

8) Hangisi menü planlanırken birinci kap yemek olarak belirtilen yemeklerdendir?
a) Mercimek çorbası
b)

Bulgur pilavı

c)

Zeytinyağlı türlü

d)

Etli taze fasulye

e)

Salata
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9)

Aşağıdakilerden hangisi ikinci kap yemeklerdendir?

a) Elma kompostosu
b) Yayla çorbası
c)

Erişte

d)

Orman kebabı

e)

Trileçe

10) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Menüde 3. grup yemekler seçilirken 1. ve 2. gruplar dikkate alınmalıdır.
b)

Kıvam açısından hepsi sıvı veya hepsi katı yemekler bir arada verilmemelidir.

c)

Benzer lezzette olan besinler bir araya gelmemelidir.

d)

Ayrıca menü planlarken önceki ve sonraki günlere dikkat etmek gerekir.

e) Hiçbiri

Cevaplar
1-A 2-C

3-B

4-D

5-C

6-B

7-B

8-D

9-C

10-E
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