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ÖNSÖZ
Toplumların ekonomik ve sosyal yönden gelişmesi fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak sağlıklı
bireylere sahip olunması ile mümkündür. Bireylerin sağlığının korunması ve geliştirilmesinde en
önemli temel şart topluma yeterli ve dengeli beslenme bilincinin kazandırılmasıdır. Beslenme;
sağlık durumunu ya da sağlıktan sapma durumunu belirleyen önemli bir unsurdur. Yeterli ve dengeli
beslenme, insanların sağlık/hastalık durumunda daha kaliteli, sağlıklı ve huzurlu yaşamasını
sağlamaktadır. Yetersiz ve dengesiz beslenme bireylerde başta kanser olmak üzere çok sayıda
kronik hastalıkların oluşmasına neden olmaktadır. Dünyada ve ülkemizde yaşlı nüfus giderek
artmakta ve önümüzdeki yıllarda da artacağı öngörülmektedir. Yaşlanma ile birlikte kronik
hastalıkların sayısında artma, beslenme ve sağlık sorunları oluşmaktadır. Kronik hastalıklara sahip
yaşlı bireylerin mevcut olan kronik hastalıklarına yönelik beslenme düzenlemeleri yapılarak fiziksel
ve zihinsel sağlıkları geliştirilerek yaşam kaliteleri artırılabilir. Bu nedenle yaşlı nüfusun sağlık,
sosyal ve ekonomik gereksinimlerinin karşılanması için tüm toplumların konu ile ilgili eylem
planları yapmaları ve uygulamaya geçirmeleri gerekmektedir.
"Yaşlılarda Beslenme" başlıklı bu kitap, İstanbul Üniversitesi’nin Açık ve Uzaktan Eğitim
Fakültesi Yaşlı Bakımı Ön Lisans Bölümü öğrencileri için hazırlanmıştır. Bu ders kitabı
kapsamında, dengeli ve yeterli beslenmenin önemi, beslenmenin yaşlı sağlığı üzerine etkisi, yaşlı
beslenmesini etkileyen faktörler ve hastalık durumunda bireylerin beslenmesinin yeniden
düzenlenmesinin önemi, yaşlı sağlığını koruyucu, geliştirici diyet değişikliği konuları ele
alınacaktır.
Bu kitabın gerek eğitim-öğretim gerekse günlük yaşamda tüm insanlara faydalı olacağına
inanıyorum. Bu kitabın ortaya çıkması sürecinde her türlü desteğini esirgemeyen eşim BÜLENT
KESKİN’e çok teşekkür ediyorum.
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Sevgili öğrenciler, bu kitapta yaşlılıkta beslenme ve sağlıklı yaşamın önemi, yaşlılıkta beslenme
ilkeleri, gereksinimleri ve besin öğeleri, yaşlanma teorileri, yaşlılarda besin grupları ve beslenme
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1. YAŞLILARDA BESLENMEYE GİRİŞ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak Yaşlı Beslenmesinin genel beslenme düzeni içerisindeki fonksiyonuna
yer verilecektir. Devamında ise yaşlılık kavramına, yaşlılık döneminde görülen fizyolojik
değişikliklere, yaşlanma sürecinin sınıflarına, yaşlı beslenmesinin ve sağlıklı yaşamın
önemine değinilecektir.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yaşlılık nedir? Açıklayınız?
2. Geriatri ve gerontoloji kavramları ne anlama gelmektedir?
3. Yaşlılıkta meydana gelen fizyolojik değişiklikleri açıklayınız?
4. Yaşlılıkta beslenme neden önemlidir?
5. Sağlıklı yaşamanın önemini açıklayınız?
6. Demografik yaşlılığın sınıflaması nasıl yapılır?
7. Yaşlanma sürecinin sınıfları nelerdir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Yaşlılık ve Beslenme
Kavramları

Yaşlılık ve beslenme
kavramlarını tanımlayacak.

Kazanım araştırarak ve
okuyarak geliştirilecektir.

Yaşlanma Sürecinin
Sınıfları

Genç yaşlılık, orta yaşlılık ve
ileri yaşlılık kavramları
öğrenilecek.

Kazanım araştırarak ve
okuyarak geliştirilecektir.

Yaşlılık Döneminde
Görülen Fizyolojik
Değişiklikler

Yaşlılıkta meydana gelen
fizyolojik, bilişsel, psikolojik
ve kimyasal değişiklikleri
bilecek.

Kazanım araştırarak ve
okuyarak geliştirilecektir.

Sağlıklı Beslenmenin
Önemi

Sağlıklı beslenmenin
önemini kavrayacak.

Kazanım araştırarak ve
okuyarak geliştirilecektir.

Yaşlılıkta Beslenmenin
Önemi

Yaşlı beslenmesinin önemini
öğrenecek.

Kazanım araştırarak ve
okuyarak geliştirilecektir.

4

Anahtar Kavramlar

Yaşlı, Geriatri, Gerontoloji, Yaşlılık Sınıflaması, Yaşlılardaki Fizyolojik Değişiklikler,
Beslenme, Yaşlılarda Beslenme, Sağlıklı Yaşamın Önemi, Yaşlı Beslenmesinin Önemi

5

Giriş
Yaşlanma, zaman içerisinde hastalık süreci oluşmaksızın vücut yapı ve fonksiyonlarında
meydana gelen, engellenemeyen ancak kısmi olarak yavaşlatılabilen değişikliklere denir.
Beslenme olmaksızın canlıların hayatlarını devam ettirmesinin mümkün olmadığı bilinen bir
gerçektir. Beslenmede amaç karın doyurmak değildir. Beslenmede amaç büyüme, gelişme,
hayatın sürdürülmesi ve sağlığın korunması olmalıdır. Yaşam döngüsü içerisinde bulunan her
yaş ve cins için günlük yaşam aktiviteleri, altta yatan kronik hastalık bulunma durumlarına
göre hangi besin öğesinden ne kadar tüketilmesi gerektiği önemlidir. Yetersiz ve dengesiz
beslenme kronik hastalıkların görülme sıklığını ve bu hastalıklara bağlı ölümleri artırarak
sağlığımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Her yaş dönemi için yeterli ve dengeli beslenme
ise bireylerin yaşam süresini ve yaşam kalitelerini artıran önemli bir etmendir.
Bu bölümde yaşlılarda beslenmenin genel beslenme düzeni içerisindeki işlevine
değinilecektir. Devamında ise yaşlılık kavramı, yaşlılık döneminde görülen fizyolojik
değişiklikler, yaşlanma sürecinin sınıfları, yaşlı beslenmesinin ve sağlıklı yaşamın önemini
anlatılacaktır.
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1.1. Yaşlılığın Tanımı ve Yaşlılıkta Meydana Gelen Fizyolojik Değişiklikler
Yaşlılık=Homeostenozis, fizyolojik bir süreçtir. Hastalık değildir. Yaşlılık, yaşlı ve yaşlanma
kavramlarının bütünsel halidir1,2. DSÖ yaşlılığı ‘Yaşamsal fonksiyonların sürekli olarak
azalması, tüm organizmanın verimliliğinde görülen azalma, çevresel faktörlere uyum
sağlayabilme yeteneğinin azalması’ olarak tanımlamaktadır3.
Dünya Sağlık Örgüt’üne (DSÖ) göre yaşlılık 65 yaşında başlayan dönemle sınırlıdır4.
Yaşlanma ise; kronolojik, biyolojik, psikolojik ve sosyal süreçleri ve mekanizmaları ifade
etmektedir5,6. Yaşlanma bireyler arasında farklılık gösteren bir süreçtir. Her canlı doğumdan
ölüme kadar olan süreçte birçok değişikliğe uğrayarak yaşlanmaktadır. "Geriatri" terimi;
yaşlanmanın fizyolojisi, yaşlı sağlığının korunması, yaşlılarda görülen hastalıkların tanı ve
tedavisi ile ilgilenen özel bir bilim dalıdır6. Geriatrinin amacı; yaşlı insanları eski sağlığına
kavuşturmak, yaşamlarını mümkün olan en üst düzeyde sürdürmelerini sağlamak ve
yaşamlarıyla ilgili kararları alabilecek duruma getirmektir4. Yaşlanmanın bedensel,
psikolojik, sosyal, tarihsel ve kültürel yönlerinin açıklaması ile gerontoloji ilgilenmektedir.
Gerontoloji, (Yunanca geron=yaşlı insan) davranışlarını araştıran bilim dalı olarak
tanımlanmaktadır5.

Gerontoloji,

yaşlanmanın

nedenlerini

ve

yaşlılıktaki

davranış

değişikliklerini incelemektedir7.
Yaşamın her döneminde olduğu gibi yaşlılık döneminde de yeterli ve dengeli beslenmenin
sağlanması; hastalıklardan korunmasında, sağlığın iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde
dolayısıyla yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde ve yaşamın devamlılığının sağlanmasında çok
önemlidir8. Yaşlanma süreci içerisinde çeşitli faktörlere bağlı olarak (fiziksel nedenler, sosyoekonomik nedenler, psikolojik nedenler, kronik hastalıklar, ilaç-besin etkileşimi gibi) oluşan
durumlar yaşlı bireylerin besin tüketimini etkilemektedir8.

Bilginer B., Tuncer A., Apani E. “Adana Huzurevi ve Yenibaraj Sağlık Ocağı Bölgesindeki 65 Yaş ve Üzeri
Yaşlıların Demografik Özellikleri”, V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul, 1996, s.168- 171.
2
http://www.sbuichastaliklarikongresi.org/Sunumlar/ArifYuksel.pdf.Erişim
Tarihi:
10.11.2018.
3
https://www.dicle.edu.tr/Contents/4cbad890-cdc3-494c-8025-c6a8ec740777.pdf.Erişim
Tarihi:20.11.2018.
4
Cangöz
B.
Yaşlılıkta
Bilişsel
ve
Psikolojik
Değişim,
2009,
http://www.ekutuphane.teb.org.tr/pdf/tebakademi/geriatri_2009/19.pdf.Erişim Tarihi:28.10.2018.
5
Velittin Kalınkara, Temel Gerontoloji: Yaşlılık Bilimi, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim
Danışmanlık Tic. Lit. Şti., 2014, s.9-20.
6
Ayfer Karadakovan, Yaşlı Sağlığı ve Bakımı, Ankara, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2014, s.114.
7
Oğuz MT. Yaşlılarda Görülen Biyolojik ve Sosyal Değişimler. Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007, s.1-66.
8
Ülger Z. "Yaşlılık Döneminde Beslenme", Sağlıklı Beslenme, Eker H.H, Bayır A.G. Ed., Nobel Tıp Kitabevi,
İstanbul, 2015, s.1-73.
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Dünyada ve ülkemizde doğum oranlarındaki düşme, ortalama yaşam süresinin ve buna bağlı
olarak yaşlı nüfusun hızla artması sonucu göz önüne alındığında bireylerin beslenme
biçimlerinde değişikliklere gidilmesi, sağlığın korunması, sürdürülmesi ve sağlıklı bir
yaşlanma için gereklidir. 20.yy’ın başlarından itibaren hem dünya hem de Türkiye genelinde
yaşlı nüfusun genel nüfus içindeki payı bir artış göstermektedir. Yaşlı nüfustaki bu artış
bireysel ve toplumsal çalışmaların düzenlenmesini kaçınılmaz kılmaktadır9. Yaşlanma, doğal
ve önlenemeyen bir süreçtir10. Yaşlanma süreci hayatımızın her evresinde karşımıza
çıkmaktadır. Yaşamın her evresinde bedenimizde, davranışlarımızda ve çevremizde olan
kişilerle ilişkilerimizdeki değişimleri fark ederek önlemler almalıyız9. Yaşlılık sürecinin insan
vücudunda meydana getirdiği fiziksel, bilişsel, psikolojik ve kimyasal olmak üzere çeşitli
etkileri bulunmaktadır11.

1.2. Beslenmeyi Etkileyen Yaşlılık Döneminde Meydana Gelen Değişiklikler
1.2.1.Vücut Kompozisyonunda Meydana Gelen Değişiklikler
Vücut ağırlığında 30 ve 60 yaş arasında artma gözlenirken, 60 yaş sonrası azalma olmaktadır.
Yaşın ilerlemesiyle birlikte vücut ağırlığının önemli derecede azaldığı, yağ dokusunun arttığı
gözlenmektedir12,13. Vücut ağırlığındaki kayıp özellikle kas dokusunda oluşmaktadır. Kas
dokusunda bu azalma vücut yağ oranını artırmaktadır8. Bu duruma etki eden faktörler
arasında; yaşla birlikte hareketin azalması, hormonların (östrojen, testesteron ve growth
faktör) azalması, metabolizma ve kas protein sentezindeki değişiklikler, spinal kolonda motor
kayıplar sayılabilir. Yaşlanma ile birlikte istirahat ve egzersizin azalması hem periferik hemde
santral yağ depolanmasına neden olur. Toplam vücut ağırlığında değişiklik olmadığı halde
toplam yağ kitlesinde artma, yağsız kas kitlesinde ise azalma gözlenir12.

Ülger Z. "Yaşlılık Döneminde Beslenme", Sağlıklı Beslenme, Eker H.H, Bayır A.G. Ed., Nobel Tıp Kitabevi,
İstanbul, 2015, s.1-73.
9
Arpacı F, (2005), Farklı Boyutlarıyla Yaşlılık, Türkiye İşçi Emeklileri Derneği, Ankara, s.2-30.
10
Şeker ŞE. Yaşlılık, Hastalıkları ve Beslenme. Hatiboğlu Basım ve Yayım San. Tic. Ltd. Şti. 1. Baskı, Kefeli B,
Başarır G, Uygun S, Taban Ö, Kavaklı Y. Bölüm 1: Sağlıklı Yaş Alabilmek İçin Beslenme, 2016, Ankara, s. 1225.
11
Cornett
S.
(2011),
Teaching
The
Elderly,
Ders
notları
ve
e-mail
discussions,
http://lincs.ed.gov/pipermail/healthliteracy/2009/003365.html, 30.11.2018.
12
Erdinçler D.S. Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme Sempozyum Dizisi, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp
Eğitimi Etkinlikleri, 2004; s.121-131.
13
Aslan D, Şengelen M, Bilir N. Yaşlılık döneminde beslenme ve sorunları ve yaklaşımlar, Geriatri Derneği
Eğitim Serisi, Ankara, 2008, s.:5-20. http://www.turkgeriatri.org/pdf/geriatriA5kitap_280308.pdf.Erişim Tarihi:
12.12.2018.
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Yaşın artması kemiklerdeki kalsiyum miktarını azalmaktadır. Kemik dokusu hem kadınlarda
hem de erkeklerde azalmaktadır. Kadınlarda özellikle menopozdan sonra östrojen
hormonundaki azalmaya bağlı olarak kalsiyum kaybı hızla artmaktadır. Bu nedenle
yaşlanmayla birlikte bireylerin kemiklerinde kırık ve kemik iyileşmesinde gecikme
oluşmaktadır8.

1.2.2.İştahta Meydana Gelen Değişiklikler ve Enerji Alımının Düzenlenmesi
Yaşın ilerlemesiyle birlikte birçok nedene bağlı olarak iştahta azalma sorunu ortaya
çıkmaktadır8. Vücut ağırlığının dengeli bir şekilde korunması besin alımı ile enerji
harcanması arasındaki dengeye bağlıdır. Yaşlanma ile birlikte meydana gelen metabolik,
humoral, hormonal değişiklikler ve bu değişikliklere vücudun verdiği tepkilerde azalmalar
olmaktadır. Sosyoekonomik, psikososyal ve kültürel etkiler, stres ve birçok hastalık yaşlılarda
beslenme düzeninin bozulmasına neden olmaktadır. Diyette düşük enerji alımı yaşlılarda sık
görülen bir tablodur12.

1.2.3.Tat, Koku Alma ve İştah Kaybına Neden Olan Patofizyolojik
Değişiklikler
Yaşlıların metabolik ihtiyaçları ve besin alımları arasındaki dengenin bozulmasında fizyolojik
ve patolojik değişiklikler rol oynamaktadır12. Yaşın ilerlemesiyle birlikte tat ve koku
duyusunda azalma, besinleri çiğnemede, yutmada ve sindirmede güçlük gibi sorunlar ortaya
çıkmakta ve bu durumda enerji alımını azaltmaktadır8. Yiyeceklerin içeriği, hazırlanması,
sunumu, tadı, kokusu ve görüntüsü iştah üzerinde çok etkilidir. Tat ve koku duyu bozukluğu
üzerinde bireyin yaşı (65 yaş üzeri olması), bireyde bulunan kronik hastalıklar, kullandıkları
ilaçlar etkili olmaktadır. Yaşlı bireyin günlük yaşam aktivitelerini yerine getirememesi, ağız
hijyeninde bozulma, çiğneme güçlüğü, tükürük salgısında azalma ve yutma güçlüğü gibi
problemler nedeniyle tat ve koku duyusunda bozulmalar iştahı olumsuz etkilemektedir12.

Ülger Z. "Yaşlılık Döneminde Beslenme", Sağlıklı Beslenme, Eker H.H, Bayır A.G. Ed., Nobel Tıp Kitabevi,
İstanbul, 2015, s.1-73.
12
Erdinçler DS. Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme Sempozyum Dizisi, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp
Eğitimi Etkinlikleri, 2004; s.121-131.
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1.2.4.İştahı Etkileyen Gastrointestinal Değişiklikler
Sindirim sisteminde yavaşlamaya bağlı hazımsızlık, tokluk hissi, bağırsak hareketlerinde
azalma ve sindirimde güçlük problemleri yaşanmaktadır8. Vücuda yeterli miktarda yiyecek
alındığında mideden beyne giden uyarılar tokluk hissine yol açar. Yaşlanma ile birlikte bu
refleks aşırı cevap verir hale gelerek erken tokluğa neden olur ve yiyecek alımı azalır.
Yaşlanma, mide boşalmasını geciktirerek karbonhidratların yavaş emilimine, insülin
sekresyonunda azalmaya ve açlık hissinin baskılanmasına yol açar12. Susuzluk hissinin
azalmasıyla su alımı azalmakta ve su kaybı artmaktadır. Yaşlanma ile birlikte vücuttaki su
miktarı azalmaktadır8.

1.2.5.İştahı Etkileyen Psikolojik, Sosyoekonomik ve Kültürel Nedenler
Sinir hücrelerinde kayıp ve beyin dokusunda azalma sonucu zihinsel işlevlerde bozulma,
unutkanlık, depresyon gibi tablo görülebilir8. Bağışıklık sisteminde zayıflama nedeniyle
hastalıklara karşı yatkınlık artmaktadır8. Depresyon, yaşlılarda sık görülür ve iştahsızlığın
tedavi edilebilir bir nedenidir. Vücut ağırlığı kaybı olan yaşlı bireylerde düşünülmesi
gerekir12. Yaşlı bireylerin vücutlarında fizyolojik değişiklikler olurken yaşam biçiminde de
değişiklikler meydana gelir. Yalnız kalma, eşlerin kaybı, hareketsiz yaşam, maddi
imkânsızlıklar, günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede güçlükler gibi yaşlı bireylerin
beslenmesini olumsuz etkilemektedir8.
Genetik ve çevresel faktörlerin yaşlanma sürecine ve yaşam süresine etkisi bulunmaktadır.
Yaşlılıkta meydana gelen değişikliklerle ilgili sorunların büyük bir kısmı yeterli ve dengeli
beslenme ile azaltılabilmekte ya da geciktirilebilmektedir. Genç yaşta yeterli ve dengeli
beslenmenin yaşlılıkta meydana gelebilecek sorunlar üzerinde önleyici etkisi olduğu
bilinmektedir8. Demografik açıdan yaşlılık aşağıda Tablo 1.’de belirtildiği şekilde
sınıflandırılmaktadır14.

Ülger Z. "Yaşlılık Döneminde Beslenme", Sağlıklı Beslenme, Eker H.H, Bayır A.G. Ed., Nobel Tıp Kitabevi,
İstanbul, 2015, s.1-73.
12
Erdinçler DS. Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme Sempozyum Dizisi, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp
Eğitimi Etkinlikleri, 2004; s.121-131.
14
Aslan M, Hocaoğlu Ç. Yaşlanma ve Yaşlanma Dönemiyle İlişkili Psikiyatrik Sorunlar. Düzce Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(1): 53-62.
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Tablo 1. Demografik Yaşlılık Sınıflandırması15

Genç Yaşlılık

Yaş aralığı
65-74 yaş

Orta Yaşlılık

75-84

İleri Yaşlılık

85 yaş +

Yaşın özelliği
Genel olarak emeklilik sonrası dönem
İşlevsel kayıpların görülmeye başlandığı dönemdir. Birey
tek başına yaşamını sürdürebilir.

Gerontologlar yaşlanmayı birçok faktöre bağlı olarak aşağıdaTablo 2’de belirtildiği gibi
tanımlamaktadırlar7.
Tablo 2. Yaşlanma sürecinin çeşitli faktörlere bağlı olarak sınıflandırılması7,16
Yaşlanma sürecinin özelliği
Kronolojik Doğumdan itibaren geçen yaşı tanımlayan süreçtir. Takvim yaşına göre büyük
Yaşlanma olan bireyler küçük olan bireylere göre daha yaşlıdır.
Biyolojik Zigotun oluşmasıyla başlayan ve fizyolojik, anatomik ve morfolojik
Yaşlanma değişimleri içeren süreçtir.
Patolojik Biyolojik yaşlanma süreci ile etkileşen olay ve hastalıklara bağlı yaşlanma
Yaşlanma sürecidir.
Psikolojik Yaşlılık döneminde geçirilen uyum, davranış ve zihinsel fonksiyonlardaki
Yaşlanma değişimleri içeren süreçtir.
Toplumda sosyal yapı içerisindeki roller, konumlar ve sosyal ilişkilerin
Sosyal
Yaşlanma yaşlanmasıyla oluşan sürece denir.
Ekonomik Yaşlılık döneminde emeklilik sürecinin etkisiyle azalan gelir düzeyinin bireyin
Yaşlanma yaşam şartı ve şekillerinde meydana getirdiği değişiklikleri içeren süreçtir.

Gerontolojide kronolojik yaşın tek başına bir anlamı bulunmamaktadır. Buradaki yaş kavramı
toplumsal süreç ve kültürel değerlerle anlam kazanmaktadır. Kronolojik yaş ölçütlerine göre
65 yaş üzeri dönem belirtilirken, fonksiyonel yaşlılık için fiziksel güç, hareketlilik,
dayanıklılık, koordinasyon ve zihinsel kapasite gibi ölçütler kullanılmaktadır4,17.
Cangöz B. Yaşlılıkta Bilişsel ve Psikolojik Değişim,
http://www.ekutuphane.teb.org.tr/pdf/tebakademi/geriatri_2009/19.pdf.Erişim Tarihi:28.10.2018.
7
Oğuz MT. Yaşlılarda görülen biyolojik ve sosyal değişimler. Yüksek Lisans Tezi, 2007, Ankara, s. 1-66.
14
Aslan M. Hocaoğlu Ç. Yaşlanma ve Yaşlanma Dönemiyle İlişkili Psikiyatrik Sorunlar. Düzce Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2017, 7(1): 53-62.
15
Arıogul S. Geriatri ve Gerontoloji. Ankara: MN Medikal & Nobel; 2006. Kutsal YG. Temel Geriatri. İstanbul:
Güneş Tıp Kitapevleri; 2007,s. 1-25.
16
Erdil F, Çelik SŞ, Baybuğa MS. Yaşlılık ve Hemşirelik Hizmetleri, Yaşlılık Gerçeği. Ankara: Gebam; 2004,
s.5-20.
17
Taşçı F. Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2010- 1, s.175-202.
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1.3.Beslenme
Beslenme, vücudun çalışması için gerekli besin öğelerinin vücuda alınması, sindirilmesi,
emilmesi ve metabolize edilmesi aşamalarını içine alan bir süreçtir. Bu sürecin sağlıklı bir
şekilde sürdürülebilmesi için hangi besinlerden ne kadar, günde kaç kez ve nasıl hazırlanıp
pişirileceğinin bilinmesi gerekmektedir. Tüketilecek besinler, içlerindeki besin öğelerine göre
gruplandırılmaktadır. Bu gruplardan tüketilecek olan miktarlar kişilerin yaş, cinsiyet, fiziksel
aktivite, biyokimyasal parametreler ve hastalık durumunun bulunup bulunmamasına göre
belirlenmektedir. Sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenme olması için beslenmenin bireye özgü
planlanması gerekmektedir18.
Beslenme sağlığın, fiziksel ve bilişsel fonksiyonlarının, yaşam süresinin ve yaşam kalitesinin
en önemli belirleyicisidir. Beslenmeyi etkileyen faktörler arasında; beslenme alışkanlıkları,
fiziksel, psikolojik, ekonomik ve sosyokültürel faktörler, yaşlanma ile meydana gelen
fizyolojik değişiklikler, kronik hastalıklar ve kullanılan ilaçlar yer almaktadır12.

1.4.Sağlıklı Beslenmenin Önemi
Yeterli beslenme, bedenin gereksinimi olan enerji, besin öğeleri ve diğer biyoaktif maddelerin
yeteri kadar alınması anlamına gelmektedir. Dengeli beslenme ise, besin öğelerinin
birbirlerine göre ve öğünlerde dengeli olarak tüketilmesidir. Sağlıklı beslenme ise, besinlerin
üretimi, saklanması, hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında uygun yöntemler kullanılarak
tüketilmesidir. Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanabilmesi için enerji gereksinimi,
alınması gereken besin öğeleri, bu besin öğelerinin fonksiyonları ve karşılanması için gereken
besin grupları, besinlerin özellikleri, besin gruplarından tüketilmesi gereken miktarların
bireye özel olarak seçilmesini gerektirmektedir. Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme sağlığın
korunması, geliştirilmesi, sürdürülmesi, hastalık oluştuktan sonra tedavinin sürdürülmesi ve
tedavi etkinliğinin artırılması için gereklidir. Fakat çeşitli faktörlerin etkisiyle meydana gelen
fizyolojik, biyolojik, kronolojik, sosyolojik, ekonomik, psikolojik faktörler, kronik hastalıklar
ve sağlıksız beslenme uygulamaları özellikle bireylerin sağlığını tehdit etmektedir. Bu
nedenle toplumdaki bireylerin hem kendi sağlıklarını hem de toplumun sağlığını korumaları
için beslenmenin temel ilkeleri konusunda eğitilmeleri gerekmektedir12.
Erdinçler DS. Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme Sempozyum Dizisi, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp
Eğitimi Etkinlikleri, 2004; s.121-131.
18
Merdol TK (2015). Temel Beslenme ve Diyetetik. Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, s. 23-25.
12

12

Bu anlamda ülkelerin sağlık politikaları arasında bireylerin sağlığını korumak için besin
üretiminden tüketimine her türlü denetimlerin yapılması öncelikler arasındadır. Toplumda
tüketilen besinlerin yeterli, dengeli ve sağlıklı olup olmadığı o toplumun en önemli sağlık
göstergesidir18.

1.5.Yaşlı Beslenmesinin Önemi
Sağlıklı yaşlanmada beslenmenin rolü büyüktür19. Yaşlılık döneminde yeterli ve dengeli
beslenmenin sağlanması, sağlığın korunması, geliştirilmesi, pozitif düşünme ve duygusal
açıdan da dengeli olma konusunda, hastalıkların önlenmesi ve tedavi edilmesinde, yaşam
süresinin ve kalitesinin artırılmasında önem taşımaktadır20.
İyi beslenme zekâ, enerji seviyesi ve hastalıklara karşı direnç için çok önemlidir. Yaşlılarda
enerji ihtiyacı, hastalıklar ve sakatlanmaya bağlı olarak artmaktadır. Yaşlılarda enerji
ihtiyacının arttığı durumlarda yetersiz ve dengesiz beslenme kronik beslenme yetersizliğine
neden olmaktadır. Bu durum ise; kronik hastalıkların görülme sıklığını ve bu hastalıklara
bağlı ölüm oranlarını artırmaktadır. Yaşlanma sürecinin fizyolojik bir sonucu olarak ortaya
çıkan bu değişikliklere göre yaşlı beslenmesinin gereksinimlerine uygun planlanması, düzenli
fiziksel aktivite yapılması, sigara içilmemesi gibi önlemler ile uyum süreci sağlanmalıdır.
Yaşla birlikte görülme sıklığı artan yüksek tansiyon, kalp-damar hastalıkları, böbrek
hastalıkları, şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların görülmesi bu hastalıklara özel diyetlerin
uygulanmasını gerektirmektedir21.

1.6.Yaşlılarda Beslenme
Yaşlılık döneminde sağlıklı beslenmede dikkat edilmesi gereken hususlar:
A. Besin çeşitliliğinin sağlanması
Besin çeşitliliği besin değeri birbirinden farklı besinlerin tüketilmesi olarak tanımlanmaktadır.
Yaşam için gerekli besin öğeleri farklı besinlerde değişen miktarlarda bulunmaktadır22,23.
Şeker ŞE. Yaşlılık, Hastalıkları ve Beslenme. Hatiboğlu Basım ve Yayım San. Tic. Ltd. Şti. 1. Baskı, Kefeli B,
Başarır G, Uygun S, Taban Ö, Kavaklı Y. Bölüm 1: Sağlıklı Yaş Alabilmek İçin Beslenme, 2016, Ankara, s. 1225.
20
Kılavuz A, Şahin S, Akçiçek F. Yaşlıda Beslenme El Kitabı, 2017, Ortak Yayınları, İzmir, s. 7-29.
21
Aksoydan E. Yaşlılık ve Beslenme, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik
Bölümü, 2012, Ankara, s. 10-44.
22
Rakıcıoğlu N. YaşlılıK Döneminde Sağlıklı Beslenme, s. 105-113.
http://e-kutuphane.teb.org.tr/pdf/tebakademi/geriatri_2009/20.pdf.Erişim Tarihi:08.12.2018.
23
Kızıltan G. Günlük Tüketilmesi Gereken Besin Miktarları ve Beslenme Rehberleri. (Ed. Merdol Kutluay T.).
Temel Beslenme ve Diyetetik. Bölüm 4, Güneş Tıp Kitabevi, 2015, Ankara, 87-107.
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Bu besin öğeleri protein, karbonhidrat, yağlar, vitaminler, mineraller, posa ve sudur. Vücut
için gerekli olan bu besin öğelerini tek başına sağlayan bir besin bulunmamaktadır. Besinler
içerdikleri besin öğelerine göre 4 grupta sınıflandırılmaktadır. Et ve benzeri ürünler (et,
yumurta, tohumlar, kuru baklagiller), süt ve süt türevleri, sebze ve meyveler, ekmek ve tahıl
grubu (pirinç, bulgur) besinlerdir. Bu besinlerin çeşitliliğini sağlamada yaşlı bireylerin her
öğünde dört besin grubundaki besinlerin gereksinimlerine uygun miktarlarda tüketmeleri
gerekmektedir22. Farklı öğünlerde aynı besin grubundan faklı besinler seçilerek de çeşitlilik
sağlanabilir. Örneğin bir öğünde sebze grubundan yeşil yapraklı besinler seçilirse, diğer
öğünde sarı-kırmızı sebzelerden seçim yapılmalıdır. Ispanak, marul, brokoli gibi yeşil
yapraklı sebzeler folik asitten, havuç A vitamininden zengindir. Karnabahar, yeşil biber,
lahana, domates C vitamininden zengindir. Meyvelerden portakal, mandalina, limon, çilek,
kivi C vitamininden, muz potasyumdan zengindir. Bir öğünde demirden zengin olan kırmızı
et tüketiliyorsa diğer öğünde tavuk, balık veya kuru baklagillerden tercih yapılmalıdır. Kuru
baklagiller kırmızı et kadar protein ve demir içermektedir. Fakat kullanılabilirlikleri oranları
düşüktür. Kuru baklagiller tahıllar ile birlikte bir öğünde tüketilirse protein kalitesi
artmaktadır. Bitkisel kaynaklı demirin emilimini artırmak için kuru baklagiller yemeklerin
yanında yeşil biber, maydanoz, domates, taze sıkılmış meyve suyu gibi C vitamininden
zengin besinlerin alınması demir emilimini artırmaktadır. Süt ve türevi besinler kalsiyumdan
zengindir. Yoğurt süte göre folik asitten daha zengindir22.
B. Günde en az üç öğün beslenilmeli
Gereksinim duyulan miktarlarda her gün üç ana öğünde besin çeşitliliği sağlanmalıdır.
Yaşlılarda öğün atlamak yetersiz beslenme göstergesidir. Genellikle sabah kahvaltısı
atlanmaktadır22,23. Güne sağlıklı başlayabilmek için sabah kahvaltısı atlanmamalıdır.
Kahvaltıda tüketilen besinlere de dikkat edilmelidir. Çay yerine süt, taze sıkılmış meyve suları
veya bitki çayları tercih edilmelidir.
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Reçel, yağ gibi sadece enerji içeriği yüksek besinler yerine az yağlı peynir, yumurta gibi
proteinden zengin, domates-salatalık gibi vitamin ve minerallerden zengin besinler
tüketilmelidir. Sindirimi kolaylaştırmak için az miktarda sık aralıklarla beslenilmesi ve
yemeklerin iyi çiğnenmesi yararlı olacaktır22. Yaşlı bireyler için günlük alınması gerekli besin
gruplarından et grubundan önerilen miktar; et, yumurta, kurubaklagil toplam 100-150 gram,
süt grubundan süt, yoğurt; 500-600 gram, peynir:25-30 gram, Sebze ve meyve grubundan
yeşil yapraklı sebzeler 1 tabak (200-250 gram), patates 1 adet (90 gram), Tahıl grubundan
ekmek 100-300 gram, pirinç, makarna, bulgur; 20-60 gram tüketmelidirler23.
C. İdeal vücut ağırlığı ve kas gücü korunmalı
Bireyler yaşlandıkça, gençlik yıllarına göre daha az enerji harcarlar. Kas kütlesi ve gücündeki
azalma, fiziksel aktivitede azalmaya neden olur. Bunun sonucunda metabolik hız ve kemik
mineral yoğunluğu da azalır. Yaşlanma ile oluşan enerji harcamasındaki azalma, enerji
tüketimindeki azalma ile dengelenerek, ideal vücut ağırlığı sürdürülmeli ve vücut yağının
artması önlenmelidir. Şişmanlık beraberinde kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı, kanser
gibi hastalıklara da zemin hazırlar22,23. Yaşlılarda ağırlık kaybı ve kazanımına dikkat
edilmelidir. Bu değişikliklerin zamanında farkedilebilmesi için, haftalık olarak vücut ağırlığı
izlenmelidir. Son altı aylık zaman diliminde 4.5-5 kg istem dışı ağırlık kaybı veya kazanımı
kötü beslenmenin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir ve nedenleri araştırılmalıdır.
Şişmanlık sorunu ve istem dışı ağırlık kaybı olan yaşlıların mutlaka bir sağlık kuruluşuna
başvurmaları gerekmektedir. İdeal vücut ağırlığının korunması, kas kuvvetinin sağlanması,
kemik mineral kaybının önlenmesi için fiziksel aktivite arttırılmalıdır22.
D. Besinler doğru hazırlanmalı, pişirilmeli ve saklanmalı
Yaşlanma ile bağışıklık sistem fonksiyonlarında ilerleyen bir azalma oluşur. Vücudun besinle
bulaşan mikro organizmalar gibi öğelere karşı kendini savunma mekanizması azalır ve besin
zehirlenmelerine rastlanılabilmektedir. Yaşlılarda gözün odaklama yeteneğinin azalması,
besin alış verişi yaparken veya besinleri hazırlarken bozuk, çürük kısımların görülme şansını
azaltır. Tat ve koku alma yeteneğindeki azalma nedeniyle bozulmuş besinlerin tadı ayırt
edilemeyebilir22.
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Balık, tavuk, yumurta, süt ürünleri bakteri üremesi için potansiyel risk taşıyan besinlerdir. İyi
pişmemiş ve çiğ besinler besin zehirlenmelerine neden olan mikro organizmaların limanıdır.
Bakteriler en iyi 50-60 ºC arasında ürerler. Oda sıcaklığı uygun üreme ısısıdır. Özellikle
yalnız yaşayan, yemeğini kendisi hazırlayan yaşlılar kişisel hijyen kurallarına (özellikle
ellerin temizliğine), besinin ve yemek pişirmede kullanılan araç-gereçlerin temizliğine,
pişirilen besinlerin uygun koşullarda saklanmasına dikkat etmelidir22.
E. Sebze ve meyve tüketimi artırılmalı
Vitaminler, mineraller ve fitokimyasal olarak isimlendirilen öğelerden zengin olan, sebze ve
meyvelerin bol ve çeşitli tüketilmesinin kalp hastalıkları, bazı kanser türleri ve insüline bağlı
olmayan diyabetten (şeker hastalığından) korunmada, hipertansiyonun önlenmesi ve
kontrolünde, katarakt ve diğer bazı göz hastalıklarından korunmada etkili olduğu
bilinmektedir22.
Sebze ve meyveler pişirilerek veya çiğ olarak tüketilebilir. Pişirme, birçok sebzenin aromasını
arttırır ve sindirimini kolaylaştırır. Çiğneme ve yutma güçlüğü olan yaşlılar genelde tüm
sebze ve meyveleri pişirerek tüketme yolunu tercih edebilirler. Ancak, aşırı pişirilmiş
sebzelerde besin öğelerinde kayıplar oluşur. Sebzelerin besleyici değerini kaybetmemeleri
için yağda kızartma yerine kendi suyunda pişirme yöntemi tercih edilmeli ve pişirme suları
dökülmemelidir. Aksi takdirde suda eriyen vitaminlerde önemli kayıplar oluşmaktadır. Günde
400 gramın üzerinde sebze ve meyve tüketilmelidir22,23.
F. Tahıllar yeterli miktarda tüketilmeli
Pirinç, makarna, bulgur, mısır, ekmek ve unla yapılan besinler karbonhidrat yönünden zengin
besin kaynaklarıdır. Tahıl grubu besinler genellikle düşük yağlıdır ve kolesterol
bulunmamaktadır. Kepekli tüketildiklerinde B vitaminleri, E vitamini, özellikle demir, çinko,
magnezyum ve fosfor olmak üzere birçok minerali içerirler. Ayrıca posa sağlarlar. Bu nedenle
kepekli tahılların şişmanlık, şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları, bazı kanser türleri ve
konstipasyonun önlenmesinde rolü büyüktür22,23.
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G. Doymuş yağ tüketimi azaltılmalı
Beslenmede tekli doymamış (zeytinyağı), çoklu doymamış (ayçiçek, mısırözü, soya yağı) ve
doymuş yağlar (tereyağı, kuyruk yağı gibi) olmak üzere üç çeşit yağ bulunmaktadır. Katı
margarinler ise çoklu doymamış yağların hidrojen ile doyurulması sonucu elde edilmektedir.
Bu nedenle kolesterol içermemektedirler. Fakat trans yağ asitleri bakımından zengindirler.
Yaşlı bireylerin beslenmesinde doymuş ve trans yağların tüketimi mümkün olduğunca
azaltılmalıdır. Diyet ile doymuş ve hayvansal yağların ve katı yağların tüketiminin artması,
kan kolesterol düzeyinin artmasına neden olmaktadır. Kan kolesterolündeki yükselme kalpdamar hastalıkları için risk faktörü oluşturmaktadır. Tereyağı, margarin, ayçiçeği yağı gibi
yağların dışında besinlerin doğal bileşiminde de yağ bulunmaktadır. Et, tavuk, süt ve peynir
gibi besinler tüketildiğinde yağ alımı artmaktadır. Yemek ve salatalarda bitkisel yağlar
(zeytinyağı ve ayçiçeği yağı gibi ) yağlar tercih edilmelidir. Diyette yağın azaltılması için
kırmızı etin yerine derisiz tavuk eti veya hindi eti tercih edilmelidir. Et yemeklerine ilave yağ
eklenmemelidir. Besinler tercih edilirken yağı azaltılmış light olanlar (light süt, yoğurt ve
peynir) tercih edilmelidir. Yağ içeriği yüksek olan besinler (margarin içeren bisküviler,
kurabiyeler, krakerler, kekler) tercih edilmemelidir. Yemekler hazırlanırken yağda kızartma
yerine fırında pişirme, haşlama ve ızgara tercih edilmelidir. Balık gibi çoklu doymamış yağ
asidi (omega-3 yağ asidi) içeren besinler yaşlı bireylerde haftada en az iki kez tüketilmelidir.
Omega-3 yağ asitlerinin zihinsel fonksiyonlara, kemik-eklem hastalıklarına, kan lipid
düzeylerine olumlu etki yaptıkları bilinmektedir22.
H. Su ve diğer sıvılar yeterli miktarda alınmalı
Yaşlı bireylerin günde en az 2 litre sıvı tüketmeleri gerekmektedir. Yaşlı bireyin vücut için
gerekli sıvı gereksinimini karşılamak için günde 8-10 bardak sıvı tüketmeleri uygun
olmaktadır. Yaşlı bireyler susama hisleri oluşmasa bile belirli aralıklarla su içmelidirler.
Yeterli sıvı ve suyun tüketilmesi böbreklerin normal fonksiyonlarını sürdürebilmeleri, idrar
yolları enfeksiyonlarından korunmaları, böbrek taşları ve kabızlık oluşumunu önlemek
açısından gereklidir.
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Yaşlılar için en uygun sıvı kaynakları taze sıkılmış meyve suları, süt, ayran ve çorbalardır.
Kahve, çay, kola gibi kafein içeren besinlerden uzak durmalıdırlar. Bu zararlı besinlerin
yerine günde bir bardak bitki çaylarından tercih edilmelidir. Çayın yemeklerle birlikte
tüketilmesi demir emilimini azaltacağı için yemeklerden 1 saat önce ya da sonra açık ve
limonlu olarak tüketilmesi gerekmektedir22.
İ. Posa tüketimi sağlanmalı
Posa içeriği yüksek besinler kuru baklagiller, tahıllar, sebzeler ve meyvelerdir. Posa; şeker
hastalığı, kanser, kalp hastalığı gibi bazı hastalıkların riskini azaltmaktadır. Yaşlı bireylerde
kabızlığı önlenmesi, bağırsakların çalışmasının düzenlenmesi için posalı diyet tüketimi
önemlidir. Posalı diyet kalın bağırsak kanseri riskini azaltmaktadır. Yaşlı bireylerde posa
alımının sağlanmasında; kuru baklagil yemekleri haftada 2-3 kez tüketilmeli, sebze ve meyve
tüketimi artırılmalı ve kepekli ekmek tercih edilmelidir22.
J. Kalsiyumdan zengin besinler tüketilmeli
Kalsiyumun vücuda yeterli miktarda alınması kemik mineral kaybının azaltılmasında ve
kemik sağlığının korunmasında önemli rol oynamaktadır. Bu sebeple yaşlılarda kalsiyum
içeriği yüksek besinlerin tüketilmesi önerilmektedir. Kalsiyum yönünden en zengin besin süt
ve süt türevleridir (yoğurt, peynir gibi). Yaşlı bireylerin bazısında süt şekeri laktozunun
sindiriminde sorunlar olmaktadır. Bu yaşlılarda özel laktozu azaltılmış sütlerin tüketilmesi ya
da az miktarda sütün içilmesi gerekmektedir. Sütün yerine az yağlı ayran, yoğurt, peynir gibi
besinler tüketilebilir. Kurubaklagiller (fasulye, mercimek, nohut, barbunya), yeşil yapraklı
sebzeler (lahana, karnabahar, ıspanak, turp, havuç, marul), pekmez, balık, çekirdek (ayçiçeği
ve kabak), fındık, badem, ceviz, susam, incir gibi besinlerde kalsiyum yönünden zengindirler.
Kalsiyumun vücutta emilebilmesi için D vitaminine gereksinim bulunmaktadır22,23.
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K. Tuz ve Şeker tüketimi azaltılmalı
Besinler az tuzlu olarak tüketilmelidir. Aşırı tuz tüketimi kalp hastalıkları, damar hastalıkları,
hipertansiyon, idrarda kalsiyum atılımında artış nedeniyle osteoporoz oluşabilmektedir. Tuzun
içeriğindeki sodyum, besinlerin yapısında da bulunmaktadır. Hayvansal kaynaklı yiyeceklerde
bulunan sodyum, bitkisel kaynaklı besinlerden daha fazladır. Yaşlılarda tuz kısıtlaması
yapılması nedeniyle az tuzlu ve tuzsuz pişirilen yemekleri tatlandırmak için baharat
eklenebilir22.
Yaşlı bireyler duyu kayıpları nedeniyle tuzlu ve şekerli besinleri daha fazla tercih
etmektedirler. Yaşlı bireylerin beslenme düzeninde basit şekerler (çay şekeri, reçel gibi)
tüketimi azaltılmalıdır. Bu besinlerin yerine kompleks karbonhidratlar (tahıllar, kuru
baklagiller, patates gibi) yönünden zengin besinler seçilmelidir. Çünkü; basit şeker içeren
besinler sadece enerji sağlarken, kompleks karbonhidrat içeren besinler hem enerji hem de
vücut için gerekli olan protein, vitamin, mineral ve posa sağlamaktadırlar. Şeker tüketiminin
sınırlandırılması ile dişlerde çürük oluşumu, obezite, diyabet, kalp-damar hastalıkları gibi
birçok hastalık riski de azaltılmaktadır22.
L. Alkol ve sigaradan uzak durulmalı
Alkol ve sigaranın sağlık üzerine olumsuz etkileri bulunmaktadır. Aşırı alkol tüketimi kalp,
karaciğer, beyin, mide, pankreas enflamasyonuna, sindirim sistemi kanserleri ve depresyonun
oluşmasına neden olmaktadır. Sigara ise bazı kanser türlerine, iştah kaybına, besin emiliminin
azalmasına, yetersiz beslenmeye ve osteoporoz oluşumuna neden olmaktadır. Yeterli ve
dengeli beslenmede yaşlı bireylerin alkol ve sigara kullanmaması gerekmektedir22.

Rakıcıoğlu

22

N.

YaşlılıK

Döneminde

Sağlıklı

Beslenme,

s.

105-113.

http://e-

kutuphane.teb.org.tr/pdf/tebakademi/geriatri_2009/20.pdf.Erişim Tarihi:08.12.2018.
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

20

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yaşlılığın, geriatrinin, gerontolojinin tanımlarını, yaşlılığın sınıflamasını,
beslenmeyi etkileyen yaşlılıkta meydana gelen fizyolojik, psikolojik, sosyolojik değişiklikleri,
yaşlanma sürecinin özelliklerini, sağlıklı yaşamanın ve yaşlı beslenmesinin önemi hakkında
bilgi sahibi olunmuştur.

21

1.Bölüm Soruları
1) Yaşlanma ile ilgili verilen bilgilerden yanlış olan seçeneği işaretleyiniz?
a) Yaşlanma fizyolojik bir süreçtir.
b) Yaşlanma hastalık değildir.
c) Yaşlanma süreci bireyler arasında farklılık göstermez.
d) Yaşlılık, yaşlı ve yaşlanma kavramlarının bütünsel bir halidir.
e) Yaşlanma, kronolojik, biyolojik, psikolojik ve sosyolojik bir süreçtir.
2) Geriatri ile ilgili verilen bilgilerden yanlış olan seçeneği işaretleyiniz?
a) Yaşlanma fizyolojisi ile ilgilenir.
b) Yaşlı sağlığının korunması ile ilgilenir.
c) Yaşlılarda görülen hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenir.
d) Yaşlanma nedenlerini inceler.
e) Yaşlanmanın sadece psikolojik yönü ile ilgilenir.
3) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yaşlılık döneminde yeterli ve dengeli beslenmenin
sağlanmasının önemine ilişkin yanlış bilgidir?
a) Sağlığın korunması için gereklidir.
b) Sağlığın iyileştirilmesi için gereklidir.
c) Sağlığın geliştirilmesi için gereklidir.
d) Yaşam kalitesinin azaltılması için gereklidir.
e) Yaşamın devamlılığının sağlanması için gereklidir.
4) Aşağıdakilerden hangisi beslenmeyi etkileyen yaşlılık döneminde meydana gelen
fizyolojik değişikliklerden değildir?
a) Yaşın ilerlemesiyle vücut ağırlığında artma, yağ dokusunda azalma gözlenir.
b) Kas dokusunda azalma olur.
c) İştahta azalma gözlenir.
d) Tat ve koku duyusunda azalma görülür.
e) Bağışıklık sistemindeki zayıflama nedeniyle hastalıklara karşı yatkınlık artar.
5) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi beslenmeyi etkileyen faktörlerden değildir?
a) Beslenme alışkanlıkları.
b) Fiziksel, psikolojik, sosyokültürel ve ekonomik faktörler.
c) Düzenli egzersiz yapma.
d) Kronik hastalıkların varlığı.
e) İlaçlar.
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6) Bedenin gereksinimi olan enerji, besin öğeleri ve diğer biyoaktif maddelerin yeteri
kadar alınması …………………………anlamına gelmektedir.
7) Besin

öğelerinin

birbirlerine

göre

ve

öğünlerde

dengeli

olarak

tüketilmesine………………………….denir.
8) Besinlerin üretimi, saklanması, hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında uygun
yöntemler kullanılarak tüketilmesine…………………….denir.
9) Yaşlılık döneminde sağlıklı beslenmede ……….., …………, …………, ……….. ve
…………………… uzak durulmalıdır.
10) Yaşlılık döneminde sağlıklı beslenmede günde en az ………… öğün beslenme dikkat
edilmesi gereken hususlardandır.

Cevaplar
1)c, 2) e, 3) d, 4)a, 5)c
6)yeterli beslenme, 7)dengeli beslenme, 8)sağlıklı beslenme,
9)alkol, sigara, tuz, şeker ve doymuş yağlardan, 10)üç
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2.YAŞLANMA TEORİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, yaşlanmanın temel prensipleri ve özelliklerini açıklamaya çalışan biyolojik
mekanizmalarına (yaşlanma teorilerine) yer verilecektir. Yaşlanma teorilerinin sınıfları ele
alınacaktır. Yaşlanma teorileri bazı dış etkenler (stochastik) ve bazı iç etkenler (gelişimselkalıtsal) olarak iki sınıfta açıklanacaktır. Dış etkenler; somatik mutasyon ve DNA tamir
teorileri, ölümcül hata teorisi (Error-Catastrophe), proteinlerin değişikliğe uğrama teorisi,
serbest radikaller (Oksidatif Stres/Mitokondriyal DNA) teorisi başlıklarında ve iç etkenler;
uzun yaşam (Logevity) genleri, ivmelenmiş yaşlılık sendromları, nöroendokrin teori,
immunolojik teori, hücresel yaşlılık (senescence) teorisi, hücre ölüm teorisi başlıkları
üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Yaşlanma teorileri ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.
2. Yaşlanma teorilerinin sınıflarını belirtiniz?
3. Yaşlanma teorilerinin dış etkenlerini açıklayınız?
4. Yaşlanma teorilerinin iç etkenlerini açıklayınız?
5. Somatik mutasyon ve DNA tamir teorisi ne anlama gelir? Açıklayınız.
6. Ölümcül hata teorisi (Error-Catastrophe) ne anlama gelir? Açıklayınız.
7. Proteinlerin değişikliğe uğrama teorisi ne anlama gelir? Açıklayınız.
8. Serbest radikaller (Oksidatif Stres/Mitokondriyal DNA) teorisi ne anlama gelir?
Açıklayınız.
9. Uzun yaşam (Logevity) genleri teorisi ne anlama gelir? Açıklayınız.
10. İvmelenmiş yaşlılık sendromları teorisi ne anlama gelir? Açıklayınız.
11. Nöroendokrin teori ne anlama gelir? Açıklayınız.
12. İmmunolojik teori ne anlama gelir? Açıklayınız.
13. Hücresel yaşlılık (senescence) teorisi ne anlama gelir? Açıklayınız.
14. Hücre ölüm teorisi ne anlama gelir? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Yaşlanma Teorileri

Yaşlanmanın temel
prensipleri ve özelliklerini
kavrayabilmek.

Kazanım araştırarak ve
okuyarak geliştirilecektir.

Yaşlanma Teorilerinin Dış
etkenleri

Yaşlanma teorilerinin dış
etkenlerinin neler olduğu
öğrenilecek.

Kazanım araştırarak ve
okuyarak geliştirilecektir.

Yaşlanma Teorilerinin İç
etkenleri

Yaşlanma teorilerinin iç
etkenlerini bilecek.

Kazanım araştırarak ve
okuyarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar

Yaşlanma teorileri, somatik mutasyon ve DNA tamir teorisi, ölümcül hata teorisi, proteinlerin
değişikliğe uğrama teorisi, serbest radikaller teorisi, uzun yaşam genleri, ivmelenmiş yaşlılık
sendromları, nöroendokrin teori, immunolojik teori, hücresel yaşlılık teorisi, hücre ölüm teorisi.
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Giriş
Yaşlanma, yaşam sürecinin en son bölümü içerisinde yer alan önemli bir dönemdir.
Yaşlanma sabit bir süreç olmamakla birlikte bireyler arasında da farklılık göstermektedir.
Yaşlanma süreci cinsiyet, eğitim düzeyi, ekonomik durum, toplumlara göre farklılık gösteren
beslenme alışkanlıkları, fiziksel ve psikolojik faktörlerden de etkilenmektedir. Taşıdığımız
genetik özelliklerimiz, yaşam tarzı alışkanlıkları, çevresel koşul farklılıkları gibi etkenler
sonucu biyolojik, kimyasal, metabolik ve immünolojik yanıtların farklı olması bireylerin
biyolojik yaşlanma hızı ve biçimlerini belirleyen en önemli faktörlerdir. Yaşam sürecinin son
bölümü olan yaşlılık döneminde görülen kronik hastalıklar, kayıplar, yalnızlık ve umutsuzluk
emeklilikten

kaynaklanan

sorunlar

yaşanmaktadır.

Yaşlanma

canlıların

hepsinde

organizmanın molekül, hücre, doku, organ ve sistem düzeyinde görülen, zamanla ortaya
çıkan, geriye dönüşü olmayan karmaşık, çok faktörlü, biyolojik, kronolojik ve sosyal yönleri
olan evrensel bir süreçtir14,24.
Biyolojik yaşlanma yaşlılık sürecinin birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıkmasından
kaynaklanmaktadır7. Biyolojik yaşlanmanın genel özelikleri arasında; olgunlaşma dönemini
takiben yaşlandıkça mortalite oranının yükselmesi, yaşla birlikte dokularda ve fizyolojik
sistemlerde meydana gelen değişiklikler, yaşla birlikte hastalıklara karşı duyarlılığın artması
gibi değişiklikler gözlenmektedir25. Biyolojik yaşlanmayı açıklayabilmek için birçok teori
geliştirilmiştir ancak biyolojik yaşlanmayı tam olarak açıklayan bir teori yoktur. Yaşlılık
sürecinde etkili olan mekanizmaların en önemlileri, hücre bölünme limiti, anormal yapılı
proteinler, geçirilen hastalıklar, somatik mutasyonlar ve oksidatif hasarlardır. Yaşlanma
teorilerinin büyük bir kısmı genetik kökenlidir7. Yaşlı bireylerin değişen bu koşullara uyum
sağlaması için birçok teori geliştirilmiştir. Bu bölümde, geliştirilen bu teoriler arasında
yaşlanma teorilerine değinilecektir.

Oğuz MT. Yaşlılarda Görülen Biyolojik ve Sosyal Değişimler. Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007, s.1-66.
Aslan M, Hocaoğlu Ç. Yaşlanma ve Yaşlanma Dönemiyle İlişkili Psikiyatrik Sorunlar. Düzce Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2017;7(1):53-62.
24
Karasu Ç. Biyolojik Yaşlanma Teorileri: Oksidatif Stresin Rolü. Türkiye Klinikleri J. Med. Sci 2008; 28: 1-11.
25
Nalbant S. Yaşlanmanın Biyolojisi. Türk Fiz Tıp Rehab. Derg. 2006; 52:12-17.
7
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2.1. Somatik mutasyon ve DNA tamiri teorisi
Yaşlanma sürecini genetik ile açıklamaya çalışan birçok teori geliştirilmiştir. Bu teorilerin her
biri genetik yapıdaki ve hücresel olaylardaki çeşitli değişimleri, biyolojik yaşlanmaya sebep
göstermektedir26,27,28. Radyasyona bağlı genetik hasar, hücre fonksiyonlarında yetersizliğe ve
ölüme yol açan mustasyonlara neden olmaktadır29. DNA’da oluşan mutasyonların ya da
kopma, kısalma gibi diğer hasarların yaşlanmaya neden olduğunu açıklamaktadır26,27,28. DNA
tamiri, somatik mutasyon teorisinin özel bir örneğidir. Farklı türlerden elde edilen hücre
kültürlerinde UV radyasyon ile oluşturulan DNA hasarının tamir edilebilmesi maksimum
yaşam süresi ile ilişkili olduğu belirtilmektedir30.

2.2.Ölümcül hata teorisi
DNA veya diğer moleküllerin üretiminde yer alan protein sentezinde hata gelişmesidir. Hatalı
molekül sentezi protein üretimi sırasında da olmakta ve temizlenmektedir. Değişime uğrayan
proteinler yaşlı hücrelerde gelişim göstermezler. Değişime uğramış ya da hatalı proteinler
yaşlanan hücrelerde birikerek organizmanın ölümüne neden olmaktadırlar. Yaşlılığa özgü bir
protein olmamasına karşın yaşlanma ile ilgili çok sayıda değişikliğe uğramış protein
belirtilmektedir31. Bu teori, moleküler kopyalama işlemi sırasında meydana gelen hatalar
sonucu kusurlu proteinlerin sentezlenmesi ve yaşlı hücrelerde azalan klirens sonucu hatalı
proteinlerin birikmesi esasına dayanır32.

Nalbant S. Yaşlanmanın Biyolojisi. Türk. Fiz. Tıp. Rehab. Derg. 2006; 52:12-17.
Öksüzokyar MM, Eryiğit SÇ, Öğüt DK, Erdoğmuş MB, Sökmen ÜN, Öğüt S. Biyolojik Yaşlanma Nedenleri
ve Etkileri. MAKÜ Sağ. Bil. Derg. 2016;4(1):34-41.
27
Müftüoğlu M. DNA Tamiri ve Erken Yaşlanma Sendromları. Turk J Biochem. 2003;28(1):20-4. Arı N, Işık
AC, Karasu Ç. Yaşlanma ve İleri Glikozillenme Son Ürünleri. Türkiye Klinikleri J Cosm Dermatol-Special
Topics.2008;1(2):9-15.
28
Arı N, Işık AC, Karasu Ç. Yaşlanma ve İleri Glikozillenme Son Ürünleri. Türkiye Klinikleri J Cosm DermatolSpecial Topics.2008;1(2):9-15.
29
Troen BR.:The biology of aging. The Mount Sinai Journal of Medicine 2003; 70(1):3-22.
30
Hart RW, Setlow RB. Correlation between deoxyribonucleic acid excision-repair and life-span in a number of
mammalian species. Proc. Nat. Acad. Sci. USA 1974; 71(6): 2169-2173.
31
Apfeldorf WJ, Alexopoulus GS. Late Life Mood Disorders. In: Hazzard WR, Blass JP, Halter JB, Ouslander
JG, Tinetti ME, editors. Principles of Geriatric Medicine & Gerontology. 5th ed. USA:Mc Graw
HİLL;2003.s.1451-1452.
32
Jayanthi P, Joshua E, Ranganathan K.: Ageing and its implications. Journal of Oral and Maxillofacial
Pathology 2010;14(2):48-51.
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2.3.Proteinlerin değişikliğe uğrama teorisi
Yaşlanma ile birlikte proteinlerin fonksiyonlarında ve yapılarında değişiklikler meydana
gelmektedir. Protein yapısındaki enzimlerde meydana gelen bu değişiklikler enzimlerin
fonksiyonlarını azaltmakta ve ısıya olan duyarlılıklarını değiştirmektedir33. Proteinlerin
yapısal değişiminde ise karbon içeriklerinin doğrudan oksidasyon, metal katalizörlü
oksidasyon, lipid oksidasyonu ve glikolizasyon ile arttığı belirtilmektedir. Enzimatik olmayan
yoldan gelişen karbonhidrat-protein amino gruplarının etkileşimi sonucu vücutta ileri
şekerlenme ürünleri ve amiloid birikimi gerçekleşmektedir33. Kollojen, elastin ve kristalin
gibi hücre dışı matriks proteinlerinde de değişiklikler meydana gelmekte ve çapraz bağların
gen ekspresyonlarını bozmaktadır. Bu bozulan mekanizmaların özellikle katarakt ve
atheroskleroz gelişiminde önemli rol oynadığı belirtilmektedir15.

2.4. Serbest radikaller (Oksidatif Stres/Mitokondriyal DNA) teorisi
1956 yılında Denham Harman tarafından ortaya atılmış bir teoridir34. Bu teoriye göre
yaşlanma, aerobik metabolizma sırasında serbest radikallerin dokularda birikmesiyle meydana
gelen hasarlar sonucu oluşmaktadır. Serbest radikallerin yapılarında elektron bulunması
nedeniyle aktif maddelerdir. Mitokondrilerdeki oksidatiffosforilasyonda oksijen molekülü su
molekülüne indirgenmektedir. Yaşa bağlı olarak özellikle mitokondriyal DNA, protein ve
lipidlerde hasar oluşturan süperoksit anyonları, hidrojen peroksit ve hidroksil radikali gibi
serbest radikaller meydana gelmektedir. Bu maddeler organizma tarafından hücre içinde
mitokondriyal

solunum

zincirinde

ya

da

fagositler

tarafından

hücre

dışında

oluşturulmaktadır34,35.
Oksidasyon sonucu oluşan serbest radikalleri ortamdan uzaklaştıran süperoksitdismutaz gibi
endojen savunma ve onarım mekanizmaları bulunmaktadır. Bu sistemler yaşam süresince
denge içinde çalışır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte bu denge oksidatif zedelenme yönünde
bozulmaya başlar36.

Arıogul S. Geriatri ve Gerontoloji. Ankara: MN Medikal & Nobel; 2006, s. 1-25.
Turaman C. Yaşlı Sağlığı Hizmetlerinin Birinci Basamakta Planlanması. Türk Geriatri Dergisi. 2001; 4(1):227.
34
Karabulut H, Gülay MŞ. Serbest radikaller. MAKÜ Sağ Bil Enst Derg. 2016; 4(1): 50-9.
35
Shinde A, Ganu J, Naik P. Effect of free radicals & antioxidants on oxidative stress: a review. J Dental Allied
Sciences. 2012; 1(2): 63-6.
36
Sohal RS, Mockett RJ, Orr WC. Mechanisms of aging: an appraisal of the oxidative stress hypothesis. Free
Radic Biol Med. 2002; 33(5): 575-86.
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33
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Serbest radikaller hücreye girdikleri zaman aktiflikleri sayesinde hücre proteinlerine ve
DNA’ya kolay bir şekilde bağlanmaktadırlar. Ve bunun sonucunda hücre yapısında
bozulmalar meydana gelmektedir36. Yaşla birlikte çizgili kas, kalp kası, diyafram ve beyinde
mitokondriyal DNA’da serbest oksijen radikalleri gelişmektedir37,38. Bu teoriye göre
yaşlanma, hücre proteinlerinde ve genetik yapıda meydana gelen bozulmalar sonucu
oluşmaktadır37.

2.5.Uzun yaşam (Logevity) genleri
Yaşlanmanın gelişimsel-kalıtsal (iç etkenler) olarak programlanmış mekanizmalarla kontrol
edilen bölümünü kapsamaktadır25. Uzun yaşam genleri teorisine göre organizmada oluşan
hasarlar birikime neden olmaktadır. Vücudumuzda bulunan genetik kontrol mekanizmaları
tarafından oluşan bu hasarlara karşı yanıt oluşturulamazsa yaşlılık meydana gelmektedir.
Hasar oluşturan en önemli etken metabolik olaylardır. Bu süreçte genetik kontrolü oluşturan
genlere "Logevity Genleri" ya da "Uzun Yaşam Genleri" denilmektedir39.

2.6.İvmelenmiş yaşlılık sendromları
İvmelenmiş yaşlılık sendromları, yaşlanmanın bütün özelliklerini kısa zamanda gösterdikleri
için en çok bilinenleri Werner Sendromu, Down Sendromu, Hutchinson-Gilford Sendromu,
Cockayne Sendromu, Ataksi-Talenjektazi Sendromu’dur40. Werner Sendromu, otozomal
resesif geçişlidir. En yüksek yaşam süresi 60 yaşına kadardır. Hücresel ve moleküler düzeyde
değişikliklere neden olmaktadır. Büyümede yavaşlama, kromozomlarda farklı dizilimler,
mutasyon hızında artma, hızlı telomer kısalması, hücresel replikatif yaşam süresinde kısalma,
DNA replikasyon defektine neden olmaktadır. Hutchinson-Gilford Sendromunun otozomal
dominant geçişli olduğu düşünülmektedir. En yüksek yaşam süresi 25 yaşına kadardır.
Moleküler düzeyde DNA tamir defektine neden olmaktadır. Down Sendorumu, sporadiktir.
DNA tamir defektine neden olmaktadır. Cockayne Sendromu, otozomal resesif geçişlidir. En
yüksek yaşam süresi 40’lı yaşlara kadardır. Hücresel düzeyde UV duyarlılığına neden
olmaktadır40.
Nalbant S. Yaşlanmanın Biyolojisi. Türk Fiz Tıp Rehab. Derg. 2006; 52:12-17.
Sohal RS, Mockett RJ, Orr WC. Mechanisms of aging: an appraisal of the oxidative tres hypothesis. Free
Radic Biol Med. 2002; 33(5): 575-86.
37
Güler Ç. Toplum Sağlığı Sorunu Olarak Yaşlılık. Kutsal YG, Çakmakçı M, Ünal S, editörler. Geriatri. Ankara:
Hekimler Yayın Birliği; 1997.s. 50-60.
38
Baştürk B, Boyacıoğlu S. İmmün Yaşlanma. Türk Geriatri Dergisi 2004; 7(3):159-61.
39
Jazwinski SM. Logevity, genes and aging. Science 1996;273-549.
40
Kuro-o M. Disease Model: human aging. Trends Mol Med. 2001; 7:179-81.
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Moleküler düzeyde ise radyasyon sonrası azalmış transkripsiyon tamiri, RNA polimeraz
transkripsiyon hasarına neden olmaktadır. Ataksi-Talenjektazi Sendromu ise; otozomal resesif
geçişlidir. En yüksek yaşam süresi 40-50 yaştır. Hücresel düzeyde hasarlı hücre siklusuna,
azalmış hücre replikasyonuna, yetersiz apopitoza neden olmaktadır. Moleküler düzeyde
Telemorlerin kısalmasına, çift zincir DNA kırıklarının tamirinde hasara neden olmaktadır40.

2.7. Nöroendokrin teori
Nöroendokrin teoriye göre yaşlanmanın nöronal ve hormonal mekanizmalar sonucu
fonksiyonlarda azalmaya bağlı olarak geliştiği belirtilmektedir. Bu teorinin en önemli
kompenenti hipotaloma-hipofizer aksın yaşlanmanın temel mekanizmasındaki rolüdür29.
Yaşlılarda strese dayanma yeteneğindeki azalmanın hipotaloma-hipofizer aksın yetersizliği
nedeniyle olabileceği düşünülmektedir32.

2.8. İmmunolojik teori
Bireyin doğumunda bağışıklık sistemi yeterince gelişmemiştir. Doğumdan itibaren zaman
içinde karşılaşılan mikroorganizmalara karşı vücudun oluşturduğu antikorlar ve yapılan
aşılarla hastalıklara karşı bağışıklık artmaktadır. Yetişkinlik dönemine kadar bağışıklık
sistemi gelişmektedir. Yaşın ilerlemesiyle birlikte bağışıklık sistemi de tekrar gerilemekte ve
etkinliğini kaybetmektedir38,41. Bu nedenle bu teori yaşlılık döneminde bağışıklık sistemi
fonksiyonlarının gerilemesiyle vücudun kendisini hastalıklar, yaralanmalar, mutasyonlar ya
da mikroorganizmalara karşı koruyamaması sonucu ortaya çıkmıştır32,38,41.

2.9. Hücresel yaşlılık (senescence) teorisi
Hücresel yaşlanmanın açıklanmasında hücre kültürleri önemli araştırma materyalidir.
Hayflick ve Moorhead replikatif senescence imkân tanınan bir hücre kültürü geliştirmiştir42.
Bu modele göre yaşlanmanın tek sebebinin hücresel olmadığı aynı zamanda organizmanın
yapısıyla da ilgili olduğu belirtilmektedir. Yani yaşlanmayı tek bir hücre bazında değil
fonksiyonlarda azalma olarak değerlendirmek gerekmektedir42.
32

Jayanthi P, Joshua E, Ranganathan K. Ageing and its implications. Journal of Oral and Maxillofacial Pathology
2010;14(2):48-51.
38
Baştürk B, Boyacıoğlu S. İmmün Yaşlanma. Türk Geriatri Dergisi 2004; 7(3):159-61.
40
Kuro-o M. Disease Model: human aging. Trends Mol Med. 2001; 7: 179-81.
41
Pawelec G. Immunosenescence and vaccination. Immunity & Ageing. 2005;24(2):2-16. 42Hayflick L,
Moorhead PS. The limited in vitro lifetime of human diploid cell strains. Exp Cell Res 1965;37: 614-36.
42
Hayflick L, Moorhead PS. The limited in vitro lifetime of human diploid cell strains. Exp Cell Res
1965;37:614-36.
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Genç insanlardan alınan hücrelerin kültür ortamında yaşlı insanlardan alınan hücrelere göre
daha fazla bölünme gösterdiği ve uzun ömürlü türlerdeki bölünme sayısında kısa ömürlü
türlerden daha fazla olduğu gösterilmiştir43.

2.10. Hücre ölüm teorisi
Vücudumuzda bulunan her hücre belli bir süre yaşar ve zamanı gelince ölür. Hücre ölümü ile
hücre çoğalması arasında bir denge bulunmaktadır44. Hücre ölümü, nekroz ve apopitozis
olmak üzere iki şekilde adlandırılmaktadır. Nekroz, rastgele gelişen, genler tarafından kontrol
edilemeyen, dokularda ve dokuları oluşturan hücrelerde meydana gelen hücre ölümüdür.
Nekroza yaralanma, yanıklar, enfeksiyon, kanser, enfarktüs, zehirlenme gibi çeşitli fiziksel,
kimyasal etkenler ve hastalıklar hücre iyon dengesini bozarak neden olmaktadır. Nekrozda
hasar gören hücrenin kromatini erir, hücre şişip yırtılarak içeriği ortama dökülür ve komşu
hücreler de etkilenir. Canlının bir bütün olarak ölmesi, genellikle bünyesindeki hücrelerin
zincirleme

şekilde

ölmesiyle,

canlının

bütünlüğünü

koruyamamasından

kaynaklanmaktadır45,46. Apopitoz ise; çok hücreli organizmalarda görülen ve genetik materyal
tarafından ne zaman gerçekleşeceğine karar verilen, programlı, RNA, protein sentezi ve
enerjiye gereksinim duyan homeostazisi koruyan bir süreçtir. Apopitozise biyokimyasal
tepkimeler, büyüme faktör eksikliği, hücre yaşlanması, radyasyon sebep olur ve hücre
buruşur, küçülür, kromatin parçalanır ve DNA ayrılarak ortama dağılmaktadır29.

29

Troen BR.:The biology of aging. The Mount Sinai Journal of Medicine 2003; 70(1):3-22.
Hayflick L, Moorhead PS. The limited in vitro lifetime of human diploid cell strains. Exp Cell Res
1965;37:614-36.
43
Atlı K, Bozcuk AN.: Telomer ve Hucresel Yaşlanma.Turkish Journal of Geriatrics 2002;5(3):111-114.
44
Andrew GR, Catherine B, Christopher SP. Education and debate, What is apoptosis, and why is it important,
BMJ 2001;322:1536-1538.
45
Golstein P, Kroemer G. Cell death by necrosis: towards a molecular definition. Trends Biochem Sci
2007;32:37-43. 25.
46
Nicotera P, Bernassola F, Melino G. Regulation of the apoptosis-necrosis switch. Oncogene 2004;23:27572765.
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yaşlanma ile ilgili geliştirilen somatik mutasyon ve DNA tamir teorisi, ölümcül
hata teorisi, proteinlerin değişikliğe uğrama teorisi, serbest radikaller teorisi, uzun yaşam
genleri, ivmelenmiş yaşlılık sendromları, nöroendokrin teori, immunolojik teori, hücresel
yaşlılık teorisi, hücre ölüm teorisi hakkında bilgi sahibi olunmuştur.
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2. Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi yaşlanmayı etkileyen dış etkenlerden (stochastik) değildir?
a) Somatik mutasyon teorisi
b) Ölümcül hata teorisi
c) Oksidatif stres
d) İmmünolojik teori
e) Proteinlerin değişikliğe uğraması
2) Aşağıdakilerden hangisi yaşlanmayı etkileyen iç etkenlerden (gelişimsel-kalıtsal)
değildir?
a) Nöroendokrin teori
b) İvmelenmiş yaşlılık sendromu
c) Uzun yaşam genleri
d) Hücresel yaşlanma
e) DNA tamir teorisi
3) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik yaşlanmanın genel özelliklerinden değildir?
a) Yaşla doku biyokimyasında meydana gelen değişiklikler
b) Hastalıklara karşı artmış duyarlılık
c) Vücut sistem fonsiyonlarında gelişme
d) Yaşla azalmış fizyolojik değişiklikler
e) Yaşla artan mortalite
4) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi hücre ölümü olan nekrozun özellikleri arasında
değildir?
a) Rastgele gelişir.
b) Genler tarafından kontrol edilemez.
c) Dokularda ve dokuları oluşturan hücrelerde meydana gelir.
d) Programlıdır.
e) Enflamatuar yanıt oluşur.
5) Aşağıda apopitoz için verilen bilgilerden yanlış olan seçeneği işaretleyiniz?
a) Çok hücreli organizmalarda görülür.
b) Dokuda enfeksiyon, ısı artışı, şişlik, ağrı gelişir.
c) Programlı hücre ölümü vardır.
d) Enflamatuar yanıt görülmez.
e) Doku hasarı yoktur.
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6) Aşağıdakilerden hangisi ivmelenmiş yaşlılık sendromlarından değildir?
a) Down Sendromu
b) Werner Sendromu
c) Hutchinson-Gliford Sendromu
d) Cockayne Sendromu
e) Akut Koroner Sendrom
7) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi serbest radikaller teorisi ile ilgili değildir?
a) Hem dış etkenler hem de iç etkenler rol almaktadır.
b) Yaşlanma ile aerobik metabolizma sırasında serbest radikaller
dokularda birikmektedir.
c) Yaşın ilerlemesiyle bağışıklık sistemi gerilemektedir.
d) Oksidasyon sonucu serbest radikalleri oluşmaktadır.
e) Yaşla birlikte ortamdaki serbest radikaller uzaklaştırılamamaktadır.
8) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi nöroendokrin teori ile ilgili değildir?
a) DNA’da oluşan mutasyonların yaşlanmaya neden olduğunu açıklar.
b) Yaşla nöronal mekanizma fonksiyonlarında azalama sonucu gelişir.
c) Yaşla hormonal mekanizma fonksiyonlarda azalma sonucu gelişir.
d) Yaşla hipotaloma-hipofizer aksın fonksiyonları azalır.
e) Yaşlılarda strese dayanma yeteneğindeki azalmanın nedeni hipotalomahipofizer aksın yetersizliğidir.
9) Hücresel yaşlanmanın açıklanmasında ……….. ………… önemli araştırma materyalidir.
10) Moleküler kopyalama işlemi sırasında meydana gelen hatalar sonucu kusurlu proteinlerin
sentezlenmesi ve yaşlı hücrelerde azalan klirens sonucu hatalı proteinlerin birikmesi esasına
dayanan teoriye ……..... ……….. ………..denir.

Cevaplar
1)d, 2)e, 3)c, 4)d, 5)b, 6)e,7)c, 8)a,
9)hücre kültürleri, 10)ölümcül hata teorisi
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3.YAŞLILIKTA BESLENME İLKELERİ, BESİN ÖĞELERİ VE
GEREKSİNİMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak yaşlılarda genel beslenme ilkelerine yer verilecektir. Yaşlılarda
görülen hem fizyolojik değişiklikler hem de sağlık sorunları nedeniyle beslenme
gereksinimleri ve gerekli besin öğelerinin alımına değinilecektir.

40

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yaşlılarda beslenme ilkelerini açıklayınız?
2. Besin öğesi ne anlama gelir? Hangi başlıkları içerir? Açıklayınız?
3. Vücudun enerji ihtiyacı hangi besinlerden ve nasıl karşılanır? Açıklayınız?
4. Yaşlılıkta besin öğelerinden olan proteinin alımı neden önemlidir? Açıklayınız?
5. Yaşlı bireyler günlük alınan enerjinin %30’u yağlardan karşılamalıdır. Nedenini
açıklayınız?
6. Günlük alınan enerjinin %50-60 gibi büyük bir kısmı karbonhidratlardan
karşılanmalıdır? Nedenini açıklayınız?
7. Yaşlı bireylerde günlük yeterli miktarda su alımı neden önemlidir? Açıklayınız?
8. Yaşlılarda vitamin alımı önemlidir. Nedenini açıklayınız?
9. Yaşlılık döneminde minerallerden kalsiyuma olan gereksinim neden artmaktadır?
Açıklayınız?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Yaşlı Bireyde Beslenme
İlkeleri

Beslenme ilkelerini
kavrayacak

Kazanım araştırarak ve
okuyarak geliştirilecektir.

Yaşlı Bireyde Beslenme
Gereksinimleri

Beslenme gereksinimlerini
öğrenecek

Kazanım araştırarak ve
okuyarak geliştirilecektir.

Yaşlı Bireyde Alınması
Gerekli Besin Öğeleri

Alınması gerekli besin
öğelerini bilecek

Kazanım araştırarak ve
okuyarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar

Yaşlılarda beslenme ilkeleri, beslenme öğeleri, besin gereksinimi
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Giriş
Yaşamın her döneminde olduğu gibi yaşlılık döneminde de yeterli ve dengeli beslenmenin
sağlanması, hastalıklardan korunma, sağlığın korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesinde ve
dolayısıyla yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde önemlidir. Yaşlı bireyler, yaşa bağlı olarak
vücudunda meydana gelen fizyolojik değişiklikler, kronik hastalıklar, yalnız yaşama, eş
kaybı, hareketsiz yaşam, ekonomik yetersizlikler, besinlerin hazırlanması, pişirilmesindeki
güçlükler ve beslenme sorunları gibi nedenlerle öncelikli olarak beslenmelerine dikkat
edilmesi gereken bireyler arasında yer almaktadırlar. Yaşlı bireylerde beslenme planlanırken;
beslenmeye etki edebilecek faktörler belirlenmeli, gereksinim duyulan besin öğelerinin yeterli
miktarda alınması ve enerji planlamasının yapılması, yaşlı bireylerin sahip oldukları kronik
hastalıklara ve vücutlarında yetersiz bulunan besin öğelerine dikkat edilerek uygun diyetin
hazırlanması gerekmektedir. Bu bölümde yaşlılarda gerekli beslenme ilkelerine, besin
öğelerine ve besin gereksinimlerine değinilecektir.
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3.1.Yaşlılıkta Beslenme İlkeleri
Yaşlılarda öğünlere düşen yiyecek miktarının azaltılması sindirim zorluklarını
önlemektedir. Bu nedenle günlük öğün sayısı 3 ana 3 ara öğün şeklinde
olmalıdır.
Her öğünde 4 temel besin grubundan (et ve türevleri, süt ve süt ürünleri, sebze
ve meyveler, tahıllar) besinler bulunmasına önem verilmelidir.
Yaşlılarda ideal vücut ağırlığının korunmasına dikkat edilmelidir. Belirli
aralıklarla vücut ağırlığı takip edilmelidir. 4-5 kilo istem dışı ağırlık kaybı kötü
beslenme ya da kanser belirtisi olabileceği için dikkatli olunmalıdır.
Posa değeri yüksek olan kuru baklagiller, sebze, meyve ve kepekli tahıllar gibi
besinler tüketilmesine özen gösterilmelidir.
Sıvı tüketimi yaşlı bireylerde kalp yetmezliği gibi bir rahatsızlık yoksa günde
en az 8-10 bardak olacak şekilde düzenlenmelidir. Bu miktarın tamamı su
olarak tüketilemiyorsa, ıhlamur, taze sıkılmış meyve suyu, bitkisel çaylar,
ayran, komposto ya da açık çay tüketimi ile karşılanabilir. Fakat bu sıvıların
vücut fonksiyonlarında su kadar etkisi yoktur.
Kalsiyumdan zengin besinler kemik sağlığı için tüketilmelidir. Yağı azaltılmış
ya da yağsız süt ve süt ürünleri (yoğurt, peynir gibi) en iyi kalsiyum kaynağı
olmaktadır. Yeterli kalsiyum alınması kemik mineral kaybını azaltmakta ve
kemik sağlığının korunmasında önemli rol oynamaktadır. Besinlerle D
vitamini gereksinmesi karşılanamadığı için yaşlıların günde 15-20 dk güneş
ışığından yararlanması sağlanmalıdır.
Et ve süt ürünleri gözle görülmeyen oranda doymuş yağ içermektedir. Bu
nedenle bu besinler yağsız olanları tercih edilmelidir. Tavuk ve hindi etinin
derisiz bölümleri yenmelidir. Et ile pişen yemeklere ayrıca yağ ilave
edilmemelidir. Margarin, tereyağı, kuyruk yağı gibi hayvansal kaynaklı
yağların tüketimi kolesterol seviyesini yükselterek kalp-damar hastalıkları için
risk oluşturmaktadır.

Aksoydan E. Yaşlılık ve Beslenme, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve
Diyetetik Bölümü, 2012, Ankara, s. 10-44.
47
Şeker GE. Yaşlılık, Hastalıkları ve Beslenme. Hatiboğlu Basım ve Yayım San. Lit. Sti., 1ç Baskı,
Ankara, 2016; s. 3-71.
48
http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/18/01/962916/dosyalar/2016_10/13112248_19yalbeslen
mesi.pdf.Erişim Tarihi: 23.12.2018. Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Yaşlı Beslenmesi, Milli Eğitim
Bakanlığı, Ankara, 2012,s.7-40.
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Balık türleri omega 3 yağ asitleri yönünden zengin olduğu için haftada en az 2
kez tüketilmelidir.
Sebze, meyve, vitamin ve mineraller antioksidanlar yönünden zengin oldukları
için kronik hastalıklar ve bazı kanserlerin oluşumuna engel olmaktadırlar.
Sebze ve meyveler yaşlılık döneminde bol miktarda tüketilmelidir. Günde en
az 3-4 porsiyon meyve ve sebze tüketilmelidir.
Tuz tüketimi de sınırlandırılmalıdır. Fazla tuz tüketimi, yüksek tansiyon, kalpdamar hastalıkları, kemik erimesi gibi hastalıklara neden olmaktadır. Turşu,
salamura, konserve, salça gibi sodyumdan yüksek besinlerden kaçınılmalıdır.
Besinlere ilave şeker (basit şeker) tüketimi azaltılmalıdır. Basit şekerlerin
yerine (çay şekeri, reçel, bal gibi) kompleks karbonhidratlardan zengin
(tahıllar, kuru baklagiller, patates gibi) besinler tercih edilmelidir. Tahıllar,
baklagiller düşük yağlı oldukları için kolesterol içermezler. Bu nedenle kepekli
tüketildiklerinde birçok vitamin, mineral ve posa sağlarlar. Yaşlı bireylerde
obezite, kanser, kalp-damar hastalıkları ve konstipasyon gibi sorunların
önlenmesinde önemli besin gruplarıdır.
Fast food besinlerin (hamburger, burger, patates kızartması, pizza gibi)
tüketilmesinden kaçınılmalıdır.
Besinleri satın alırken, pişirirken ve saklarken oluşabilecek risklere karşı dikkat
edilmelidir. Son tüketim tarihi geçmiş, ambalajı açılmış, tazeliği gitmiş
besinler satın alınmamalıdır. Yiyecekleri kızartma ve kavurma yerine haşlama
tercih edilmelidir. Besinlerin hazırlanması, saklanması ve yenmesinde hijyen
kurallarına önem verilmelidir.
İdeal vücut ağırlığı korunmalıdır. Aşırı kilo ve zayıflık hastalıklar için risk
oluşturmaktadır.
Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durulmalıdır. Aşırı sigara ve
alkol tüketimi yaşlılarda kronik hastalıkların oluşmasına neden olabilir.
Çay, kahve ve kola gibi kafeinli içecekler az miktarlarda tüketilmelidir. Çay
tüketilmesi gerekiyorsa açık olarak tüketilmeli ve yemeklerle birlikte alınması
demir emilimini azaltacağı için yemeklerden 1 saat önce veya sonra
tüketilmelidir.
Aksoydan E. Yaşlılık ve Beslenme, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve
Diyetetik Bölümü, 2012, Ankara, s. 10-44.
47
Şeker GE. Yaşlılık, Hastalıkları ve Beslenme. Hatiboğlu Basım ve Yayım San. Lit. Sti., 1. Baskı,
Ankara, 2016; s. 3-71.
48
http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/18/01/962916/dosyalar/2016_10/13112248_19yalbeslen
mesi.pdf.Erişim Tarihi: 23.12.2018. Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Yaşlı Beslenmesi, Milli Eğitim
Bakanlığı, Ankara, 2012,s.7-40.
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3.2.1.Besin Öğeleri
Besin öğesi, besinlerin içinde bulunan karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve minerallere
denir. İnsanın büyüme, gelişme ve yaşamını sağlıklı olarak sürdürebilmesi için 50’ye yakın
besin öğesine ihtiyaç bulunmaktadır49.

3.2.2.Enerji
Enerji besinlerle sağlanmaktadır. Enerji; besinlerdeki karbonhidrat, yağ ve proteinle alınır50.
Vücut organlarının düzenli çalışması, sıcaklığının sürdürülmesi ve hareketlerin düzenlenmesi
vücuda alınan besin öğelerinden elde edilen enerji ile sağlanmaktadır. Enerjinin temel kaynağı
güneştir. Güneş enerjisi, bitkilerde karbonhidrat, protein ve yağ olarak depo edilmektedir.
Beslenme biliminde kilokalori ısı enerjisi birimi olarak kullanılmaktadır19. Alınan enerjinin
protein, karbonhidrat ve yağ arasında istenen oranlarda olması gerekmektedir. Vücutta enerji
üretimi ve tüketimi hücre içinde gerçekleşen fizyolojik olayların birbirini izlemesi ile
gerçekleşmektedir. Enerjinin az alınması da fazla alınması da sağlık için zararlıdır. Alınan
enerji ile yakılan enerji arasında denge olması gerekmektedir. Alınan enerjinin yakılan
enerjiden fazla olması durumunda şişmanlık (obezite) gelişmektedir. Alınan enerjinin yakılan
enerjiden az olması durumunda ise, gelişme geriliği, zayıflık, halsizlik, güçsüzlük gibi
durumlar oluşabilmektedir. Bireylerin almaları gereken enerji; yaş, vücut kütlesi ve bileşimi,
çevre sıcaklığı, hastalık ve fiziksel aktivite durumu gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir.
Her yaş grubu için alınması gereken enerji miktarı çeşitli yöntemlerle belirlenmektedir.
Sağlıklı bireyler için bazı basit yöntemlerin kullanılması yeterli olmaktadır. Enerji
gereksinimi basit olarak, bazal metabolik hız için gereken enerji üzerine, yapılan fiziksel
aktivite için gereken enerjinin eklenmesi ile bulunmaktadır. Yetişkinlerde bazal metabolik hız
için gereken enerji kişinin kilosunun 24 ile çarpılması sonucu elde edilmektedir. Örneğin 70
kilo olan bir kadının bazal metabolizması için gerekli enerji [(70x24)+ 144]= 1824 kcal’dir51.
Sağlıklı bireylerde yeterli ve dengeli beslenme için besinlerle alınan enerjinin %55-60’ı
karbonhidratlardan, %25-30’u yağlardan, %12-15’i proteinlerden gelmelidir50.

Şeker ŞE. Yaşlılık, Hastalıkları ve Beslenme. Hatiboğlu Basım ve Yayım San. Tic. Ltd. Şti. 1. Baskı, Kefeli B,
Başarır G, Uygun S, Taban Ö, Kavaklı Y. Bölüm 1: Sağlıklı Yaş Alabilmek İçin Beslenme, 2016, Ankara, s. 1225.
49
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3.2.3.Proteinler
Protein kelimesi yunanca "ilk" anlamına gelen "protos" kelimesinden türetilmiştir. Proteinler
hücrelerde

en

fazla

miktarlarda

bulunan

makro

moleküllerdir.

Proteinler

hücre

fonksiyonlarında rol alırlar. Genlerin çalışması, embriyonun gelişmesi, kemik oluşumu, bağ
doku oluşumu, kasların kasılması, sinirlerin elektriği iletmesi, vücut fonksiyonlarının düzenli
bir şekilde çalışması ve yaşamın sürmesi proteinler aracılığıyla olmaktadır. Vücudumuzdaki
hormonların, enzimlerin, bağışıklık sistemi hücrelerinin yapısı da proteinlerden oluşmaktadır.
Proteinler yaşam için hayati öneme sahiptir. Proteinlerin birçok çeşidi bulunmaktadır.
Proteinlerin sindirilmesi sonucu en küçük yapı taşı olan aminoasitlere ayrılırlar. Proteinleri
oluşturan 20 aminoasitten 9 tanesi esansiyel aminoasit (EAA), 11 tanesi ise esansiyel olmayan
yani vücut tarafından sentezlenen aminoasit (NEAA)’lerdir. Esansiyel aminoasitler vücut
tarafından sentezlenemediği için dışarıdan alınmak zorundadırlar. Diyetle yeterli miktarda
protein alınması durumunda esansiyel olmayan aminoasitler sentezlenmektedir. Tüm
proteinler kimyasal yapılarından dolayı enerji kaynağıdır. Proteinler ve aminoasitler vücutta
depolanmazlar. Bu özelliklerinden dolayı da karbonhidrat ve yağlardan farklılaşmaktadırlar.
Vücutta protein eksikliğinde özellikle büyüme döneminde zihinsel ve gelişimsel gerilik,
ödem, bağırsak problemleri, abdominal şişlik, enfeksiyonlar (deri, göz, akciğer enfeksiyonları
gibi bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla oluşur), protein eksikliğine bağlı hastalıklar
(kuvaşiorkor, protein-enerji malnütrisyonu gibi) görülebilmektedir. Protein ihtiyacı vücut
ağırlığı ve yaşa göre değişmektedir. Örneğin bebekler kilogram başına günde 2,2 gram
proteine ihtiyaç duyarken, yetişkinlerde bu oran kilogram başına 0,8 gramdır. Büyüme
çağında olma, hamilelik ve laktasyon, yaralanma, hastalık, egzersiz ve yaşlılık gibi süreçlerde
protein ihtiyacı değişmektedir52.

3.2.4.Karbonhidratlar
Besinlerde en fazla miktarda bulunan ve vücuda enerji veren makro moleküllerdir. Diyetle
alınan enerjinin büyük bir kısmı karbonhidratlar tarafından sağlanmaktadır. Karbonhidrat,
molekül yapısında su bulunan karbon anlamına gelmektedir53.
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Karbonhidratların temel kaynağı bitkilerdir. Karbonhidratlar, bitkisel kaynaklı ürünlerin yanı
sıra hayvansal kaynaklı ürünlerde de bulunurlar. Bitkiler karbonhidrat olan glikozu fotosentez
yaparak üretmektedirler. Bitkiler ürettikleri bu karbonhidratı nişasta ve selüloz olarak
depolarlar. Vücutta enerjinin temel kaynağı karbonhidratlardır. Diyetteki enerjinin yaklaşık
yarısı karbonhidratlardan sağlanmaktadır. Karbonhidratlar vücudumuzda ve gıdalarda
monosakkaritler, disakkaritler, oligosakkaritler ve polisakkaritler olmak üzere dört farklı
şekilde bulunmaktadırlar53.

3.2.4.1.Monosakkaritler
Monosakkaritler, karbonhidratların temel taşlarıdır. Basit şekerlere parçalanamazlar. "Mono"
bir anlamına "sakkarit" şeker anlamına gelmektedir. Glikoz, fruktoz, galaktoz ve pentoz
olmak üzere dört farklı monosakkarit bulunmaktadır. Doğada en fazla bulunan monosakkarit
6 karbonlu şeker olarak bilinen D-glikoz’dur. Monosakkaritler, disakkarit ve polisakkaritlerin
parçalanmasıyla oluşmaktadırlar53.

3.2.4.2.Disakkaritler
Disakkaritler, iki monosakkaritin birleşmesiyle oluşmaktadır. Monosakkaritler gibi basit
şekerler ya da basit karbonhidratlar da denilmektedir. Sükroz (Sakkaroz), bir glikoz ve bir
fruktozun birleşmesiyle oluşur. Sofra şekeri olarak bilinmektedir. Maltoz, iki glikoz
molekülünün birleşmesiyle oluşur. Nişastanın sindirilmesiyle ortaya çıkar. Laktoz, bir glikoz
ve galaktoz molekülünün birleşmesiyle oluşur. Bazı hayvansal ürünlerde bulunur. Süt şekeri
olarak bilinir. Süt ürünlerinde (süt, yoğurt, dondurma, peynir gibi) bulunur53.

3.2.4.3.Oligosakkaritler
İkiden

fazla

ondan

az

monosakkaritin

birleşmesiyle

meydana

gelen

şekerlerdir.

Prebiyotiklerin büyük çoğunluğu polisakkarit ve oligosakkaritlerdir. Probiyotik ürünlerde
prebiyotik olarak kulanılan bileşikler oligosakkaritlerdir. Yapısında glikoz, galaktoz, fruktoz
monosakkaritleri bulunan oligosakkaritlere galaktooligosakkaritler, glikoz ve fruktoz
monosakkaritleri

bulunan

oligosakkaritlere

fruktooligosakkaritler,

tamamı

glikoz

moleküllerinden oluşan oligosakkaritlere maltodekstrin adı verilmektedir54.
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Oligosakkaritler ince bağırsaklarda parçalanmadan kalın bağırsaklara geçmektedirler. En
önemli etkileri bağırsaklarda patojen bakterilerin çoğalmasını önleyen saprofit (yararlı)
bakterilerden bifidobakterilerin çoğalmasını sağlamaktadır54.

3.2.4.4.Polisakkaritler
Birçok momosakkaritin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Besinlerde bulunan polisakkaritler
kompleks karbonhidratlar olarak bilinmektedir. Glikojen, nişasta, selüloz olmak üzere üç
önemli polisakkarit bulunmaktadır. Gıdalarda bulunan en yaygın polisakkarit nişastadır.
Tahıl, pirinç, arpa, buğday gibi bitkisel gıdalarda ve bu tahıllardan yapılan ekmek, makarna
gibi ürünlerde ve sebzelerde (mısır, patates gibi) bulunmaktadır. Olgunlaşmamış meyvelerde
de bulunmaktadır53.

3.2.5.Yağlar
Yağlar suda çözünmeyen, bitkisel ve hayvansal yapı maddeleri ve en yüksek değerde enerji
veren maddelerdir19,55. Yağların en temel fonksiyonlarından birisi enerji kaynağı olmalarıdır.
Yağlar gram başına 9 kalori enerji sağlamaktadırlar. Yüksek miktarlarda yağ içeren besinlerle
beslenme kalp-damar ve kanser hastalıkları riskini artırmaktadır. Yağların diğer bir
fonksiyonu da bir dizi reaksiyona girerek vücutta düzenleyici rol alırlar. Örneğin yağ ve
kolesterolden, testosteron ve östrojen gibi bazı hormonların üretilmesidir55. Besinlerdeki
yağlar hayvansal ve bitkisel kaynaklıdır. Bütün yağlar trigliseritlerden oluşmaktadır.
Trigliseritler ise; gliserinin yağ asitleri ile esterleşmesi sonucu oluşmaktadır. Yağ asitleri
doymuş ve doymamış yağ asitleri olmak üzere ikiye ayrılırlar. Trans yağlar da doymuş
yağlardır. Diyetle birlikte doymuş

yağların fazla tüketimi kolesterol

seviyesinin

yükselmesine, bazı kalp-damar, diyabet, yüksek tansiyon gibi birtakım kronik hastalıkların
oluşmasına zemin hazırlar. Doymamış yağ asitleri sıvı halde bulunurken, doymuş yağ asitleri
katı halde bulunmaktadırlar55.
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Yağ asitleri vücut için elzemdir. Besinlerle birlikte alınması zorunludur. Bu nedenle bunlara
esansiyel yağ asitleri adı verilmektedir. Esansiyel yağ asitleri, bazı doku ve organların dışını
sararak çarpma ve darbelere karşı koruyucu görevi yapmaktadırlar. Yağ asitleri aynı zamanda
hücre zarının elastik ve akıcı bir yapıya sahip olmasını ve prostaglandin oluşumunu
sağlamaktadır. Günlük esansiyel yağ asidi ihtiyacımız çok azdır. Bu nedenle vücutta eksikliği
çok görülmez. Ancak omega-3 yağ asitlerinin diyetle birlikte miktarı azalmaktadır. Kolesterol
ise vücutta yağ olarak bilinen sterol ailesine ait bir maddedir. Kolesterol, esansiyel bir besin
maddesi değildir. İhtiyaç oranında karaciğer tarafından üretilmektedir. Kolesterolün vücut için
birçok fonksiyonu vardır. Safra, karaciğerde kolesterolden üretilmektedir. Yağlar, ince
bağırsakta safra ile emülsiyon hale getirilerek sindirilmektedir55.

3.2.6.Vitaminler
Vitaminler mikro besin grubunda olan organik maddelerdir56. Vitaminlerin vücuttaki tüm
hücrelerin, deriden kemik sağlığına kadar, metabolizmanın işleyişi ve bağışıklık sistemi
üzerinde birçok görevi bulunmaktadır. Vitaminler vücutta düzenleyici olarak çalışırlar. Enerji
maddesi veya yapı maddesi olarak kullanılmazlar. Vücut için vitamin gereksinimi miligram
ve mikrogram olarak ifade edilmektedir. Vitaminlerin ısı, ışık ve ortam değişikliklerine maruz
kaldıklarında kimyasal yapıları değişmektedir. Bu nedenle nasıl, ne şekilde ve ne miktarda
tüketilmesi gerektiği çok önemlidir. Özellikle yaşlılık dönemi, hamilelik dönemi, yetersiz ve
dengesiz beslenme durumunda vitamin desteğine ihtiyaç artmaktadır. Vitaminler suda
çözünen ve yağda çözünen vitaminler olarak iki gruba ayrılmaktadır.
Suda çözünen vitaminler, vücutta kalma süreleri kısadır. 48 saat içinde kullanılarak vücuttan
atılırlar. Bu nedenle suda çözünen vitaminlerin vücuda daha sık aralıklarla alınması
gerekmektedir.
Yağda çözünen vitaminler, suda çözünmedikleri için vücutta genelde yağ dokuda
bulunmaktadırlar. Suda çözünen vitaminlerden farklı olarak vücutta kalış süreleri uzundur.
Yağda çözünen vitaminlerin eksikliği suda çözünen vitaminlere göre daha uzun sürede
oluşmaktadır57.
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Yağda çözünen vitaminlerin vücut için gerekli miktarı kullanıldıktan sonra geri kalan kısmı
depo edilmektedir. Vücuda fazla miktarda alındıklarında toksik etki gösterebilmektedirler. D
vitamini kalsiyum bağlayan proteinlerin sentezini sağladığı için yağda eriyen diğer
vitaminlerden farklı bir etkiye sahiptir. Yağda çözünen vitaminler, A,D,E,K vitaminleridir57.

3.2.7.Mineraller
Mineraller mikro besin maddeleri içerisinde bulunmaktadır. İnorganik maddelerdir. Vücut
tarafından üretilmedikleri için dışarıdan alınmak zorundadırlar. Vücutta enerji kaynağı olarak
kullanılamazlar. Demir, çinko, bakır, selenyum, flor, iyot, mangan, kalsiyum, sodyum,
potasyum, magnezyum, klor, fosfor gibi elementlerdir. Vücudumuzdaki mineral madde
miktarı yaş, cinsiyet ve ırka göre değişmektedir. Yaş arttıkça vücudumuzdaki bazı mineral
maddelerin emilimi azalmaktadır. Mineral maddeler, vücut ağırlığımızın yaklaşık %5-6’sını
oluşturmaktadırlar. Kemik yapısından hormonların oluşumuna kadar birçok görevleri vardır.
Vücudumuza yeterli miktarda mineral alınmadığında kan basıncı yüksekliği, kanama sorunu,
anemi, cilt ve deride değişiklikleri, cinsel gelişimde yetersizlik, kırıklar, tiroid
fonksiyonlarında bozulma, dişlerde çürüme, kalp hastalıkları, ölüm gibi pek çok rahatsızlık
görülebilir57.

3.3. Yaşlılıkta Besin Gereksinimleri
Yaşlı sağlığının korunması ve geliştirilmesi için beslenmeyi sağlıklı yaşam davranışı içinde
bir bütün olarak görmek gerekmektedir. Yaşlılık döneminde de, diğer yaş gruplarında olduğu
gibi temel besin öğelerine (et ve süt ürünleri, sebze ve meyveler, ekmek, tahıllar) gereksinim
duyulmaktadır. Yaşlılık döneminde bu besin öğelerinin gereksinim miktarları farklı
olmaktadır47. Bu besin öğeleri yaşlı bireylerin gereksinimlerine uygun miktarlarda olmalıdır.
Farklı öğünlerde aynı besin gruplarından farklı besinler seçilerek beslenme çeşitliliği
sağlanmalıdır58.
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3.3.1. Enerji
Yaşlılarda bazal metabolik hız ve fiziksel aktivitedeki azalma nedeniyle enerji gereksinimi
azalmaktadır. Bu enerji gereksinimindeki azalma elli yaşından sonra her on yılda %5 olarak
belirtilmektedir. Yaşla birlikte yağsız vücut kütlesindeki azalmaya vücut yağında artış eşlik
etmektedir. Yaşlılarda kas kütlesindeki azalma (sarkopeni); bazal metabolik hız (BMH),
aerobik kapasitedeki azalma ve kas gücü ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. BMH, enerji
harcanmasının önemli bir bileşenidir. Yaşlı bireylerde BMH’ın genç bireylere göre %9-12
daha düşük oranda olduğu belirtilmektedir47. Yaşlı bireylerde enerji gereksiniminin
belirlenmesinde ideal vücut ağırlığının korunması önemlidir. Bu nedenle yaşlı bireylerin hafif
fiziksel aktivite düzeyinde oldukları kabul edilerek ideal vücut ağırlıklarının kilogramı başına
30-35 kkal/gün enerji tüketmeleri önerilmektedir. Yaşlı bireylerde günlük enerji gereksinmesi
fiziksel aktivite düzeyi, kronik hastalıkların varlığı, vücut ağırlığındaki değişiklikler ve klinik
cevaba göre yeniden değerlendirilip düzenlenmelidir12,47.

3.3.2. Karbonhidrat
Karbonhidratlar, günlük kalorinin %55’ini oluşturmaktadırlar. Düşük kalorili diyetlerde enerji
ihtiyacı yağ asitlerinin oksidasyonu ile karşılanmaktadır. Ketozu önlemek için günlük en az
50-100 gram karbonhidrat tüketilmelidir. Bu nedenle basit şeker alımı azaltılmalı, tahıl
ürünlerinin tüketimi artırılmalı ve düşük glisemik indeksi olan besinler tercih edilmelidir12.
İlerleyen yaş ile birlikte karbonhidrat toleransının azalması nedeniyle karbonhidrat
gereksiniminin

kompleks

karbonhidratlardan

sağlanması

önemlidir.

Kompleks

karbonhidratların alınmasıyla birlikte vücuda vitamin, mineral ve posa alımı da
sağlanmaktadır. Yaşlı bireylerde konstipasyon birçok nedene (düşük miktarlarda polisakkarit
alınması, yetersiz sıvı alımı, azalmış aktivite, lifli gıdaların alımının azalması) bağlı olarak
gelişebilmektedir. Konstipasyon %25-50 oranında görülmektedir. Yaşlı kadınlarda 21
gram/gün, yaşlı erkeklerde 29 gram/gün karbonhidrat alınması önerilmektedir47.
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3.3.3. Protein
Yaşlanma ile birlikte büyüme durmuştur ancak kas fonksiyonlarında ve kütlesinde azalma
meydana gelmektedir. Vücut fonksiyonların çalışması, kas kütlesi ve dokuların korunması,
immün sistemi güçlendirmek için proteinlere ihtiyaç duyulmaktadır47. Sağlıklı yaşlılarda ideal
vücut ağırlığı kilogramı başına 1-1.3 gram/gün protein alınması önerilmektedir. Protein
ihtiyacı yaş, fiziksel aktivite, ilaç kullanımı, diyette protein alımı ve sağlık durumundan
etkilenmektedir. Vücutta nitrojen dengesini devam ettirebilmek için protein ihtiyacı
artmaktadır. Yatak istirahati, yaralanma, enfeksiyon ve enflamasyon durumu, steroid tedavisi
negatif nitrojen riskini artırmaktadır. Bu durumda yağsız vücut kütlesinde, kas dokusunda
hızla azalmaya neden olmaktadır. Protein ihtiyacı travma, cerrahi operasyon geçiren
hastalarda 1.5gram/kilo/gün olarak hesaplanmaktadır12. Vücut için gerekli enerjinin %10-15’i
proteinlerden karşılanmaktadır. Bu nedenle kilogram başına 0.8-1 gram protein alınmalıdır.
Diyetle alınan proteinler hayvansal kaynaklı ise 0.8gram/kg, bitkisel kaynaklı ise 1 gram/kg
alınması gerekmektedir. Genel olarak alınan protein miktarının 0.75/kg altına düşürülmemesi
gerektiği yönündedir. Yaşlı bireylerin proteinleri bitkisel kaynaktan mı hayvansal
kaynaklardan mı sağladığı önemlidir. Bitkisel besinlerden sağlanan proteinlerin aminoasit
içeriği ve sindirilme özellikleri düşüktür. Hayvansal kaynaklı proteinlerin vücutta kullanılma
oranları bitkisel kaynaklı proteinlere göre daha yüksektir47.

3.3.4. Yağ
Yaşlılarda serum lipid düzeyleri koroner kalp hastalığı için önemli bir risk faktörüdür12. Yaşla
birlikte günlük besinlerden alınan enerjinin en fazla %30’u yağlardan karşılanmalıdır. Bu
enerjinin en fazla %15’i tekli doymamış yağlardan, %8-10’u ise doymuş ve çoklu doymamış
yağlardan sağlanmalıdır. Günlük diyetteki kolesterol içeriği 200 mg’ın altında olmalıdır. Yaşlı
bireylerin diyetinde hayvansal kaynaklı besinler bulunduğunda kalori alımını artırmak için
yağ ihtiyacının yarısı bitkisel sıvı yağ diğer yarısı da zeytin yağdan karşılanabilir. Diyette
bulunan yağlar, yağda eriyen vitaminlerin (A,D,E,K) emiliminde etkilidir. Yeterli ve dengeli
beslenmede besin öğelerindeki toplam yağ miktarı kadar yağ asitlerinin oranı da önemlidir 47.
Yağ asitleri vücutta sentez edilmediğinden ek olarak alınmalıdır12.
Erdinçler DS. Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme Sempozyum Dizisi, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp
Eğitimi Etkinlikleri, 2004; s.121-131.
47
Şeker GE. Yaşlılık, Hastalıkları ve Beslenme. Hatiboğlu Basım ve Yayım San. Lit. Sti., 1ç Baskı, Ankara,
2016; s. 3-71.
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Diyette omega-3 yağ asitlerinin alınması kalp hastalıklarının önlenmesi, retina ve beyin
gelişimi için gereklidir. Yaşlı erkeklerde omega-3 yağ asidi 1.6 g, kadınlarda 1.1 g
önerilmektedir47. Uzun süreli tedavi gerektiren kronik hastalıkları bulunan yaşlıların
beslenmelerine esansiyel yağ asitleri ilave yapılmalıdır. Esansiyel yağ asitlerinin en zengin
kaynağı bitkisel sıvı yağlardır12.

3.3.5. Su
Su vücuttaki fonksiyonları nedeniyle önemli bir besin öğesi durumundadır. Suyun görevleri
arasında; besinlerin sindirimi, emilimi, dağılımı, besin öğelerinin yıkımı sonucu atık ürünlerin
vücuttan uzaklaştırılması, vücut ısısının düzenlenmesi, elektrolitlerin taşınması ve eklemlerin
kayganlığının sağlanması yer almaktadır47. Günlük ortalama su ihtiyacı 1.5-2 litredir. Günlük
su ihtiyacı ateş, diyare, sıcak çarpması gibi durumlarda artmaktadır12. Yaşla birlikte derinin
incelmesi nedeniyle vücuttan sıvı kaybı artmakta, böbreklerin idrarı konsantre etme yeteneği
ve susama merkezi duyarlılığının azalması sonucu dehidratasyon riski artmaktadır. Yaşın
ilerlemesiyle birlikte antidiüretik hormon (ADH) seviyesinde azalma sonucu vücutta su ile
birlikte sodyumun tutulumuna bağlı ödem gelişmektedir. Yaşla birlikte hareketsizlik, demans,
yüksek tansiyon, kalp ve böbrek gibi kronik hastalıkların olması dehidratasyon ve elektrolit
dengesizliklerinin gelişmesini hızlandırmaktadır. Dehidratasyon tablosunun yaşlı bireylerde
gelişmesi beslenme durumunu olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle yaşlı bireylerin
böbrek, kalp yetmezliği gibi hastalık tablosu olmadıkça 2lt sıvı alımı/günde/kg
önerilmektedir47.

3.3.6. Vitamin
Yaşlanma ile birlikte bazı vitaminler için vücudun gereksinimi değişmektedir. Özellikle D
vitamini, B12 vitamini, C vitamini, A vitamini, B6, B12 vitamini, Tiamin (B1 vitamini), E
vitamini, folik asit eksiklikleri yaşlılarda daha sık görülmektedir47.
Vitamin yönünden yetersiz ve dengesiz beslenme durumunda deride değişiklikler, sindirim
sisteminde bozukluklar, kas yorgunluğu, sinir sistemi bozuklukları, demans, diyare, anemi,
felç, diş dökülmeleri, deri altına kanama, yaygın eklem ve kemik ağrıları, göz kuruluğu, gece
körlüğü, cilt, doku ve organlarda enfeksiyonlar, raşitizm, kanser, kalp ve Alzheimer
hastalıkları, ölüm görülebilmektedir57.
12Erdinçler

DS. Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme Sempozyum Dizisi, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi
Etkinlikleri, 2004; s.121-131.
47Şeker GE. Yaşlılık, Hastalıkları ve Beslenme. Hatiboğlu Basım ve Yayım San. Lit. Sti., 1ç Baskı, Ankara, 2016; s. 3-71.
57Applegate L, Özpınar H. Beslenme ve Diyet Temel İlkeleri, Bölüm 4, İstanbul Medikal Yayıncılık, 1. Baskı, 2011, s.221256.
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Yaşlı bireylerde görülen sindirim sistemi rahatsızlıkları (gastrit gibi) vitaminlerin emiliminin
bozmaktadır. 25-hidroksi vitamin D düzeyi yaşlı bireylerde gençlere oranla daha düşüktür.
Bu durumun sebebi; yaşlı bireylerde diyetle D vitamini alımının ve yapımının az olması,
bağırsaklarda D vitamini reseptörlerinde ki azalmaya bağlı D vitamini emiliminin bozulması
ve yeterince güneş ışığından yararlanmama olabilir. Yaşlı kadınlarda bunlara ek olarak
menopoz sonrası osteoporoz nedeniyle 25-hidroksivitamin D formunda bozulma olmasıdır59.
Bazı vitaminlerin vücuda yüksek dozda alınması zararlıdır. Bu nedenle yaşlı bireyler için
alınması gerekli miktarlarda alınmalıdır12.
Yaşlı bireylerde günlük vitamin ihtiyacı; vitamin A’nın günlük alınması gereken miktarı 1000
retinol eşdeğer olarak verilmektedir. D vitamininin günlük gereksinimi 400 IU’dur. E
vitamininin günlük erkek için alınması gereken miktarı 10 mg, kadın için alınması gereken
miktarı ise 8 mg olarak belirtilmektedir. Günlük alınması gereken K vitamini gereksinimi
kilogram başına 1-2 mikrogramdır. Günlük alınması gereken C vitamini gereksinimi yetişkin
erkekler için 60 mg, yetişkin kadınlar için 75 mg’dır. Thiamin gereksinimi yetişkin erkek için
günlük 1,2-1,5 mg, yetişkin kadın için 1-1,1 mg olarak verilmektedir. B6 vitamininin yetişkin
erkekler için günlük gereksinimi 2.0 mg iken kadınlar için günlük gereksinimi 1,6 mg’dır.
B12 vitamininin günlük gereksinimi 4-7 mg olarak belirtilmektedir54.

3.3.7. Mineral
Yaşlılarda en sık eksikliği görülen mineraller ise; kalsiyum, fosfor, demir, iyot, selenyum,
çinko, magnezyumdur12,59.
Yaşın artmasıyla birlikte kronik hastalıkların da oluşması, uzun süreli nütrisyon desteği
gerektirmektedir. Uzun süreli nütrisyon desteği sonucu mineral ve element yetersizlikleri
daha sık gözlenmektedir. Bu sebeple birçok beslenme uzmanı yaşlıların diyet listesine
mineraller ilavesini önermektedir47.
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Yaşın ilerlemesiyle birlikte kemiklerdeki kalsiyum miktarı ve emilimi azalmaktadır. Bu
azalmaya beslenme yetersizliği, kronik hastalıklar ve hareketsizlik eklenince vücuda alınması
gereken kalsiyum miktarı artmaktadır. Menopoz döneminden sonra kadınlarda östrojen
salınımının azalması sonucu kemiklerden kalsiyum kaybı hızla artmaktadır. Bu nedenle
kadınlarda erkeklere oranla menopoz sonrası dönemde osteoporoz görülme oranı fazladır.
Kalsiyum eksikliğinde; kalpte aritmi bozuklukları, kan pıhtılaşma bozuklukları, kemik
yapısında bozulmalar (kırıklar) görülmektedir. Kalsiyum fazlalığında ise; minerallerden
demirin emilimi azalmaktadır12.
Yetersiz ve dengesiz beslenme, sigara ve alkol tüketimi kemiklerdeki kalsiyum ve diğer
minerallerin emilimini bozmaktadır. Yine işlenmiş gıdalardan ve kahveden alınan yüksek
orandaki sodyum kemiklerden mineral kaybını hızlandırmaktadır. Yaşla birlikte artan
hareketsizlik de kemiklerden kana kalsiyum geçişini hızlandırarak osteoporoz riskini
artırmaktadır57.

3.3.8. Probiyotikler
Dünya Sağlık Örgütünün 2002 yılındaki tanımına göre probiyotikler; yeterli miktarlarda
vücuda alındığında sağlığı olumlu yönde etkileyen mikroorganizmalardır. Mikrobiyota içeriği
ve çeşitliliğinde en önemli faktör beslenme şeklidir. Sağlıklı bir kişinin instestinal
mikrobiyotası metabolik olarak aktiftir ve önemli bir savunma mekanizması olarak görev
yapmaktadır. Mikrobiyota içeriği ve çeşitliliğinde en önemli faktör beslenme şeklidir59.
Yaşlanma ile birlikte sindirim sistemi, bağışıklık sistemi, beslenme tarzı ve genel sağlığın
bozulması sonucu artmış ilaç kullanımının da bağırsak fonksiyonlarının bozulmasına neden
olduğu belirtilmektedir60.
Doğal probiyotikler; fermente süt ürünlerinde (süt, yoğurt ve kefir gibi), canlı probiyotik
bakteri eklenen gıdalarda ve canlı probiyotik bakteri eklenen farmakolojik ürünlerde
bulunmaktadır59,61.
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Probiyotikler bağırsak PH’ını düşürürler, salgıladıkları antimikrobiyal peptidlerle patojen
mikroorganizmaların

çoğalmalarını

engeller,

patojenlere

yapışarak

patojen

mikroorganizmaların bağırsak duvarına tutunmalarını önlerler, patojenlerin yaşama şansını
azaltırlar61,62,63. Immün sistem fonksiyonlarının düzenlenmesi, sistemik enfeksiyonlar ve
kanserlerin önlenmesi, antibiyotik yan etkilerinin azaltılması, konstipasyon ve bağırsak
hastalıklarının tedavisi gibi birçok sağlık probleminde probiyotik kullanımının etkili olduğu
vurgulanmaktadır59. Prebiyotikler ise probiyotiklerin gelişmesi ve çoğalmasını sağlayan kısa
zincirli karbonhidrat bileşikleridir. Kolonda fermente olurlar. Anne sütü başta olmak üzere
lifli besinlerde (buğday, arpa, çavdar, soğan, sarımsak, kereviz, pırasa, kuşkonmaz, enginar,
muz, elma gibi) bulunmaktadırlar64,65.
Yaşlanma ile birlikte oluşan sağlık sorunlarından korunmak için en kolay ve ucuz yöntem
beslenmenin düzenlenmesidir. Bu nedenle yaşlı bireylere özgü probiyotik ve prebiyotik
gıdalar içeren besinlerin alınması sağlığın korunması ve geliştirilmesinde etkili olabilir59.
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk olarak yaşlılarda genel beslenme ilkelerine yer verilmiştir. Yaşlılarda görülen
hem fizyolojik değişiklikler hem de sağlık sorunları nedeniyle beslenme gereksinimleri ve
gerekli besin öğelerinin alımına değinilmiştir.
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3. Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi sağlığın korunması ve sürdürülmesinde uygulanacak
beslenme ilkelerindendir?
a) Tüm besin gruplarından yeterli ve dengeli alınmalıdır.
b) Turfanda sebze ve meyve tüketimine özen gösterilmelidir.
c) Un, yağ, şeker, tuz bol tüketilmelidir.
d) Açıkta satılan gıdalar alınmalıdır.
e) Diyette bol miktarda doymuş yağ tüketilmelidir.
2) Karbonhidratlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Glikoz altı karbonlu bir monosakkarittir.
b) Maltoz, bir molekül glikoz ve bir molekül galaktozdan oluşur
c) Nişasta, karbonhidratların bitkilerdeki depo şeklidir.
d) Glikoz, kan şekeri olarak da adlandırılır.
e) Laktoz, insan ve hayvan sütlerinde bulunan bir disakkarittir.
3) Aşağıda

verilen

bilgilerden

hangisi

yaşlılarda

günlük

enerji

gereksinimini

değerlendirmede kullanılmaz?
a) Fiziksel aktivite düzeyi
b) Kronik hastalıklar
c) Vücut ağırlığındaki değişiklikler
d) Klinik cevap
e) Vitamin alımı
4) Yaşlılarda beslenme ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Günlük sodyum alımı artırılmalıdır
II. Düşük kolesterollü besinler tüketilmelidir
III. Sıvı tüketimi artırılmalıdır
IV. Posa alımı artırılmalıdır
V. Besin çeşitliliğine dikkat edilmelidir
a) I ve II
b) II ve IV
c) I, II ve V
d) II, III, IV ve V
e) I, II, III, IV ve V
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5) Aşağıda vitaminlerle ilgili verilen bilgilerden yanlış olan seçeneği işaretleyiniz?
a) Vitaminler mikro besinlerdir.
b) Yaş ile birlikte D vitamini gereksinimi artmaktadır.
c) Yağda eriyen vitaminler vücutta depo edilmezler.
d) Vitaminler vücutta enerji maddesi olarak kullanılmazlar.
e) Suda eriyen vitaminlerin fazlası idrarla atılmaktadır.
6) Yaşla birlikte günlük besinlerden alınan enerjinin en fazla %………’u yağlardan
karşılanmalıdır.
7) Vücut için gerekli enerjinin %.....-%…...’i proteinlerden karşılanmaktadır.
8) Karbonhidratlar, günlük kalorinin %…….’ini oluşturmaktadırlar.
9) İlerleyen yaş ile birlikte karbonhidrat toleransının …………...... (azalması/artması)
nedeniyle karbonhidrat gereksiniminin…………. (kompleks/basit) karbonhidratlardan
sağlanması önemlidir.
10) Yaşlı bireylerin hafif fiziksel aktivite düzeyinde oldukları kabul edilerek ideal vücut
ağırlıklarının kilogramı başına .....-…... kkal/gün enerji tüketmeleri önerilmektedir.

Cevaplar
1)a,

2)b,

3)e,

4)d,

9)azalması, kompleks,

5)c,

6)%30,

7)%10-15,

8)%55,

10)30-35
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4.YAŞLILARDA BESİN GRUPLARI VE BESLENME DURUMUNUN
DEĞERLENDİRİLMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak besin gruplarının neler olduğu, yaşlıların bu besin gruplarının
hangisinden ne kadar tüketmesi gerektiği konularına yer verilecektir. Bu çerçevede vücuda
besin grupları yetersiz ve dengesiz alındığında beslenme durumunu değerlendirmede
kullanılan klinik öykü, antropometrik değerlendirme ve laboratuar değerlendirmeleri
anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Tüketilmesi gereken dört temel besin grubunu belirtiniz?
2. Beslenme durumunu değerlendirmede kullanılan parametreler nelerdir açıklayınız?
3. Yetersiz ve dengesiz beslenmenin değerlendirilmesinde kullanılan vücut kütle
indeksinin normal değerlerini belirtiniz?
4. Beslenme durumunun değerlendirilmesinde kullanılan laboratuar analizleri nelerdir
açıklayınız?
5. Beslenme durumunun belirlenmesinde kullanılan klinik değerlendirmeyi açıklayınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Yaşlılarda Besin Grupları

Yaşlılarda Beslenme
Durumunun
Değerlendirmesi

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Besin grupları ve besin
gruplarının özellikleri
kavranılacak

Kazanım araştırarak ve
okuyarak geliştirilecektir.

Beslenme durumunu
değerlendirmede kullanılan
parametreler öğrenilecek

Kazanım araştırarak ve
okuyarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar

Besin grupları, besin alımı, besin tüketimi, klinik öykü,
antropometrik değerlendirme, laboratuvar testleri
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Giriş
Vücuda alınması gereken besin gruplarının bilinmesi özellikle kronik hastalıkların da
beraberinde görüldüğü yaşlılık döneminde çok önemlidir. Yetersiz ve dengesiz beslenme
durumunda besin grupları yeterince vücuda alınamadığı için sağlık hizmetlerine ulaşmada
zorluk yaşayan yaşlılarda malnütrisyon (yetersiz beslenme veya beslenme bozukluğu)
gelişmesi kaçınılmaz olmaktadır56. Bu nedenle özellikle yaşlı bireylerin ve toplumun
beslenme durumunun taranması, saptanması ve izlenmesi hastanede ve evdeki tedavi
süreçlerini, hastane maliyetlerini, morbidite ve mortalite oranlarının azaltılması açısından
önemlidir67. Beslenme durumunun değerlendirilmesi intrauterin dönemden başlayıp yaşlılık
dönemine kadar düzenli aralıklarla ve sürekli olarak devam etmelidir. Beslenme durumunun
taranması, hasta ile ilk karşılaşmada malnütrisyonu belirlemede basit ve hızlı bir işlemdir.
Beslenme durumunun saptanması ise; beslenme konusunda uzman kişiler tarafından
(diyetisyen,

hemşire,

klinisyen

gibi)

beslenme

durumunun

ayrıntılı

olarak

değerlendirilmesidir. Beslenme durumunun saptanmasında; bireyin tıbbi öyküsü, beslenme
öyküsü, fizik muayenesi, laboratuvar testleri, psikososyal yöntemler ve antropometrik
ölçümler yer almaktadır67,68. Beslenme durumunun saptanmasında kullanılan araçlar ve
yöntemler birey ve koşullara göre değişmektedir. Beslenme durumu taranıp saptandıktan
sonra beslenme desteği, beslenme eğitimi ve danışmanlık hizmeti ile bireyin beslenme izlemi
devam ettirilmektedir. Beslenme, birçok kronik hastalığın oluşmasında, morbidite, mortalite
yönetiminde ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli bir faktördür. Bu bölümde amaç;
sağlıklı, hasta bireylerin ve toplumun besin gruplarını bilmesi, besin gruplarının yeterli ve
dengeli bir şekilde tüketmeleri konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Beslenme
durumunun taranması, saptanması ve değerlendirilmesi oluşabilecek malnütrisyonun
önlenmesinde ve oluşan malnütrisyon tedavisinin sürdürülmesinde etkilidir68.
Bu nedenle bu bölümde yaşlılarda alınması gereken besin grupları, besin miktarları ve
beslenme durumunun değerlendirmesinde kullanılan yöntemler hakkında bilgi verilecektir.
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4.1. Besin Grupları
Besinler içerdikleri besin öğelerinin miktarlarına ve türüne göre gruplandırılmaktadırlar. Bu
besin grupları;
1. Et, yumurta, kurubaklagiller ve yağlı tohumlar,
2. Süt ve türevleri,
3. Ekmek ve tahıllar,
4. Sebze ve meyve grubu,
5. Yağlar ve şekerler olmak üzere beş gruba ayrılmaktadır69.

4.1.1. Et, Yumurta, Kurubaklagiller, Yağlı Tohumlar
Bu grupta et, tavuk, balık, sakatatlar, yumurta, kurufasulye, börülce, barbunya, nohut,
mercimek gibi besinler bulunmaktadır. Ceviz, fındık, fıstık gibi yağlı tohumlar da bu grupta
yer almaktadır. Bu besin grupları protein, karbonhidrat, vitamin, mineral, posa içermektedir.
Yağlı tohumlar diğer besinlere göre daha fazla miktarda yağ içerdikleri için tüketimleri
sınırlandırılmalıdır69. Bu grup besinler, proteinlerin en önemli kaynaklarıdır. Proteinlerin
kalitesini içerisinde bulunan hücrelerin en küçük yapı taşları olan aminoasitler
belirlemektedir. Proteinlerin aminoasitler yönünden yeterli olanlarına kaliteli proteinler
denilmektedir. Proteinlerin hayvansal kaynaklı mı yoksa bitkisel kaynaklı mı olduğu
önemlidir. Bitkisel proteinlerde bazı elzem aminoasitler yetersiz bulunmaktadır. Et, süt,
yoğurt, az tuzlu peynir, yumurta, balık, tavuk gibi hayvansal proteinler kaliteli proteinlerdir.
Protein gereksinimi yetişkinler için 1 gram olarak belirtilmektedir. Proteinler vücudumuzda
yapıcı, onarıcı, düzenleyici ve koruyucu olarak görev yapmaktadırlar 48,60. Çocuklarda,
adolesanlarda, gebelerde, emzirme döneminde ve yaşlılıkta proteinlerin önemi büyüktür.
Vücudun alınan proteinlerden yararlanabilmesi için alınan enerjinin yeterli olması
gerekmektedir. Çünkü enerji yetersiz olduğunda proteinler enerji için kullanılmaktadırlar70.
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Bu durum metabolizmanın gereksiz çalışmasına ve böbrekler için toksik olan proteinlerin
yıkım ürünlerinin birikmesine neden olmaktadır. Yaş ile birlikte protein gereksinimi
artmaktadır. Kronik hastalıklar, stres, enfeksiyon durumu, ameliyat, travma ve yaralanma gibi
durumlarda protein gereksinimi artmaktadır71. Protein yetersizliği durumunda kas kütlesi
kaybı gözlenmektedir. Yaşlı bireylerin vücut fonksiyonlarını sürdürebilmeleri, vücut
dokularını korumaları ve immün sistemleri için proteinden zengin besin tüketmeleri
gerekmektedir71. Yaşlılık döneminde, bu besin grubunda yer alan kırmızı et, sakatatlar ve
yumurta tüketimi sınırlandırılmalı, balık ve kurubaklagillerin tüketimi artırılmalıdır69.

4.1.2. Süt ve Türevleri
Bu grupta; yoğurt, süt, peynir gibi sütten üretilen besinler yer almaktadır. Bu grup besinlerin
içerisinde; protein, vitamin, kalsiyum, fosfor, çinko gibi besin öğeleri yer almaktadır. Bu
grupta yer alan besinlerin genç erişkinlik dönemde alınması yaşlılık döneminde kemiklerin
sağlığını korumak için çok önemlidir. Yağ içeriklerinin yüksek olması nedeniyle yağsız ve
yağı azaltılmış süt ve süt ürünlerinin tüketilmesinin kalp sağlığı için daha yararlı olduğu
belirtilmektedir69.

4.1.3. Ekmek ve Tahıllar
Buğday, pirinç, mısır, çavdar ve yulaf gibi tahıllar ve bunlardan yapılan bulgur, un, yarma
gibi ürünler bu grup besinler arasında yer almaktadır. Bu grup besinlerin içinde; karbonhidrat,
vitamin, mineral, posa ve düşük miktarda protein yer almaktadır. Yaşlılık döneminde bu besin
grupları vitamin, mineral, posa yönünden zengin oldukları için sık tüketilmesi
gerekmektedir69.

4.1.4. Sebze ve Meyveler
Sebze ve meyve grubu bitkilerin yenilebilen kısımlarından oluşmaktadır. Bu besin grubunun
büyük bir kısmı sudan oluşmaktadır. Bu nedenle bireyin günlük enerji, protein ve yağ
gereksinimini karşılamada yetersizdirler. Fakat bu besin grupları vitamin, mineral ve posa
yönünden zengin olmaları nedeniyle kemik ve kas sağlığı için gerekli olan, yaşlandırmayı
geciktiren, kronik hastalıklara karşı koruyucu bileşiklerdir69.
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4.1.5. Yağlar ve Şekerler
Beslenmemizde tekli doymamış (zeytinyağı, fındık yağı vb.), çoklu doymamış (ayçiçek,
mısırözü, soya vb.) ve doymuş yağlar (tereyağı, kuyruk yağı vb.) olmak üzere üç başlık
altında toplanmaktadır. Diyette doymuş hayvansal yağ tüketiminin artması kan kolesterol
düzeyinin yükselmesine ve kalp damar hastalıklarının oluşmasına neden olur. Bu nedenle
yemek ve salatalarda bitkisel kaynaklı yağlar tercih edilmelidir. Süt ve süt ürünlerinde de yağı
azaltılmış olanlar tercih edilmelidir. Balık, çoklu doymamış yağ asitleri (omega-3 yağ asidi)
yönünden zengin olması nedeniyle haftada en az iki, üç kez tüketilmelidir72. Dört temel besin
grubunun dışında yağlar ve şekerler ile yapılan yiyecekler de diyette bulunmaktadır. Rafine
şekerler ile yapılan tatlılar, yağlı etler, sakatatlar, margarinler, tereyağı, mayonez, krema,
salam, sosis, sucuk gibi besinler az miktarlarda tüketilmelidir69. Temel besin grupları ve
günlük tüketilmesi gereken miktarlar Tablo 3’de belirtilmektedir.
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Tablo 3. Günlük Tüketilmesi Gereken Temel Besin Grupları
Besin Grupları

Günlük Tüketilmesi Gereken Miktar

Et, yumurta, kurubaklagiller Grubu
Et, yumurta, kurubaklagil toplamı

120-150 gram

Et, tavuk, balık

90 gram (3 köfte kadar)

Yumurta

25 gram (1/2 adet

Kurubaklagiller

50 gram (1 porsiyon pişirilmiş kurubaklagil yemeği)

Yağlı Tohumlar

1 avuç fındık ya da 3-4 adet tam ceviz yenmelidir.
Haftada 2-3 kez balık tüketilmesi kalp sağlığı için
faydalıdır.
1 adet yumurta 1 adet köfte yerine geçmektedir.

Süt ve Türevleri (az yağlı ya da yağsız)
Süt ve ürünleri toplamı

500-600 gram

Süt ve yoğurt

500-550 gram (3 su bardağı kadar)

Peynir, çökelek vb. (az tuzlu ya da tuzsuz)

30 gram (1 kibrit kutusu kadar)

Ekmek ve Tahıllar
Tahıl grubu toplam

200 gram

Ekmek (tam buğday ya da kepekli)

5 ince dilim

Pirinç, bulgur, makarna, çorba vb.

150 gram (1 porsiyon pilav, makarna ya da çorba)
veya 1 küçük dilim börek
Ekmek miktarı azaltılarak diğer besinlerin miktarı
artırılabilir.

Sebze ve Meyveler

En az 5 porsiyon (3-4 tabak sebze yemeği/salata, 2-3
adet meyve tüketilebilir)

Sebze ve meyve toplamı
Çiğ olarak ve yağ
miktarları artırılabilir.
Yağlar ve Şekerler

eklenmeden

tüketildiğinde

Yaşlıların beslenmesinde doymuş (tereyağı, kuyruk
yağı vb.) ve trans yağların (katı margarinler) tüketimi
azaltılmalıdır.
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4.2. Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi
Beslenme durumunun saptanmasında besin alımı/besin tüketim durumu, laboratuvar testleri,
klinik belirtiler, sağlık öyküsü, antropometrik ve psikososyal yöntemler kullanılmaktadır73.
Beslenme durumunun belirlenmesinde geçerli araçların kullanılması malnütrisyonun
saptanmasında önemlidir. Malnütrisyon tüm dünyada hastalık ve yeti yitimine neden olan bir
durumdur. Malnütrisyon prevelansı yaşlılarda %10-90 arasında değişmektedir. Beslenme
durumunu değerlendirmede kullanılan araçların kullanımı kolay, hızlı ve güvenilir olmalı,
kolaylıkla değerlendirme

yapılabilmeli,

hasta ve sağlık profesyonelleri tarafından

kullanılabilir olmalıdır67,74,75. Avrupa Parenteral ve Enteral Beslenme Derneği- ESPEN
(European Society of Parenteral and Enteral Nutrition) tarafından hastanelerde MUSTMalnütrisyon Üniversal Tarama Testi (Malnutrition Universal Screening Tool) ve NRS-2002Nütrsiyonel Risk Taraması (Nutritional Risk Screening) testlerinin ve yaşlılar için MNA-Mini
Nütrisyonel Araştırma (Mini Nutritional Assesment) tarama testlerinin kısa formunun (MNASF) kullanılmasını önermektedir76,77,78.

4.2.1. Klinik Değerlendirme
Yaşlı bireylerin sağlık durumlarını korumak ve geliştirmek için yapılacak girişimler,
malnütrisyon tablosunu düzeltmekten çok daha kolay olmaktadır. Bu nedenle yaşlı bireylerin
rutin

sağlık

kontrollerinin

yapılması

ve

beslenme

durumlarının

değerlendirilmesi

gerekmektedir. Yaşlı bireyin klinik değerlendirmesinde tıbbi öyküsü, beslenme öyküsü, fizik
muayenesi, beslenme alışkanlıkları, en sık tükettiği besin grupları, sağlık ve ekonomik
düzeyinde son zamanlarda değişiklik olup olmadığı, sigara ve alkol gibi beslenme
bozukluğuna neden olabilecek zararlı alışkanlıkların kullanımı sorgulanmalıdır12.
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Beslenme bozukluğu için risk olabilecek bilişsel ve fiziksel fonksiyonlarda bozulma, yaşlı
bireylerin kronik hastalıklar nedeniyle kullandıkları ilaçlar araştırılmalıdır. Akut/kronik
hastalıklar, cerrahi girişimler nedeniyle hastaneye yatan yaşlı bireylerde malnütrisyon gelişme
riski yüksektir. Yaşlılarda kilo kaybı, vücut kütle indeksinin azalması ile ilgili anamnez
bulguları ciddi beslenme problemlerini akla getirmelidir12.

4.2.2. Antropometrik Değerlendirme
Yetersiz ve dengesiz beslenmenin en önemli göstergesi kilo kaybıdır. Beden kitle indeksi
(BKI), ideal kilo için önemli bir antropometrik ölçümdür. Mortalite ve morbidite riski
açısından aylık %5’lik kilo kaybı, üç aylık %7.5’luk kilo kaybı ve altı aylık %10’luk kilo
kaybı önemlidir79. Vücut kitle indeksi, ağırlığın kilogramla ölçülüp boy uzunluğunun karesine
bölünmesiyle elde edilmektedir (kg/m2). Örneğin; 1.78 cm boyunda, 82 kg ağırlığında bir
erkeğin beden kitle indeksi 82 : (1.78 x 1.78) = 25.9 olur. Vücut kitle indeksi yetersiz ve
dengesiz beslenmenin belirlenmesinde kullanılan önemli bir hesaplamadır56. Normal BKI 2025 kg/m2’dir. BKI’nın 18.5 kg/m2’den düşük olması zayıflık, BKI’nın 25-29.9 kg/m2 olması
aşırı kilo, BKI’nın 30 kg/m2’nin üzerinde olması obez olarak tanımlanmaktadır. BKI dışında
diğer antropometrik ölçümler (cilt kalınlığı, biseps ve triseps kol kalınlıkları, bel, kalça
çevresi ölçümleri) beslenme değerlendirmesinde kullanılmaktadır12,56.

4.2.3. Laboratuvar Değerlendirmesi
Beslenme durumunun saptanmasında genellikle biyokimyasal ve hematolojik testler
kullanılmaktadır73. Beslenme durumunun değerlendirilmesinde kullanılan testler; serum,
plazma, kırmızı kan hücreleri (eritrositler), beyaz kan hücreleri (lökositler), diğer doku
örnekleri, idrar, feçes (gaita), tükürük, tırnak, saç, ter, kan örnekleri, kan glikoz düzeyi, lipid
profilleri (HDL, LDL, total kolesterol gibi), elektrolitler, vitamin düzeyleri, azot dengesi,
CRP (C-reaktif protein), böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, akciğer grafisidir12,73.
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Plazma proteinleri; viseral proteinin bir bileşenidir. Viseral protein ise; doku fonksiyonunda,
onkotik

basıncın

sağlanmasında,

enzimatik

süreçlerde

ve

immün

fonksiyonların

sağlanmasında görev almaktadır. Plazma proteinlerinin düzeyi karaciğer fonksiyon
bozukluğunda ve malnütrisyon durumunda düşmektedir. Plazma proteinlerden olan albümin
düzeyi, stres, metabolizmanın artması, bazı malign tümörlerin varlığı, aşırı hidrasyon,
karaciğer yetmezliği, ağır enfeksiyonlarda, travma ve cerrahi müdahale durumlarında
düşmektedir. Stres durumundan etkilenen bir diğer akut faz proteini de prealbümindir. CRP,
negatif akut faz reaktanıdır. Enfeksiyon durumunda CRP düzeyi yükselmektedir. İdrar
kreatini ise; kreatin yıkımı sonucu oluşan yağsız vücut kütlesinin göstergesidir. Kreatinin-boy
indeksi (KBI), 24 saatlik idrarda kreatinin atımının ölçülmesi ile hesaplanmaktadır.
Erkeklerde 24 saatlik idrarda ideal kreatinin miktarı 23 mg/ideal vücut ağırlığı (kg)/gün,
kadınlarda ise 18 mg/ ideal vücut ağırlığı (kg)/gündür. KBI: %100 normal, %60-80 orta,
<%60’dan ise ağır düzeyde iskelet kas kaybını ifade etmektedir. İdrarda kreatinin atılımı
günlük değişiklik göstermektedir. Diyette et tüketimi ile düzeyi değişmektedir. Yaş
ilerledikçe idrar kreatinin düzeyi düşmektedir. Bu nedenle yaşlı bireylerde KBI düzeyi düşük
saptanabilir12,73.

4.2.4. Psikososyal Yöntemler
Bireyin beslenmesi diğer faktörlerin yanında sosyal ve psikolojik etkenlerin de etkisindedir.
Yaşla birlikte kronik hastalıkların yaşlı bireylerde oluşması, stres, ekonomik yetersizlikler,
bilgi düzeyi, besinlerin hazırlanması ve saklanmasındaki güçlükler gibi nedenler bireylerin
davranış değişikliklerine neden olmaktadır. Bu nedenle yaşlı bireylerin davranış değişiklikleri
sıklıkla gözlenerek beslenme durumlarına etkisi değerlendirilmelidir80.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde besin gruplarının neler olduğu, bu besin gruplarının içerisinde hangi besin
öğelerinin bulunduğu ve günlük tüketilmesi gereken besin grupları miktarları konusunda bilgi
sahibi olunmuştur. Besin gruplarının vücuda yetersiz ve dengesiz miktarlarda alınması
durumunda değerlendirmede kullanılan klinik öykü, antropometrik, laboratuvar ve
psikososyal yöntemler öğrenilmiştir.
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4. Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi temel besin grupları arasında yer almaz?
a) Et, yumurta, kurubaklagil grubu
b) Süt ve türevleri
c) Trigliserit grubu
d) Ekmek ve tahıl grubu
e) Sebze ve meyve grubu
2. Sebze ve meyve grubu ile ilgili verilen bilgilerden yanlış olan seçeneği
işaretleyiniz?
a) Günlük enerjinin büyük bir kısmı bu besin grubundan karşılanır.
b) Bileşimlerinin büyük bir kısmı sudur.
c) Vitamin yönünden zengin besin grubudur.
d) Mineral yönünden zengin besin grubudur.
e) Protein ve yağ gereksinimini karşılamada fazla katkıları yoktur.
3. Aşağıda verilen besinlerden hangisi ekmek ve tahıl grubunda yer almaz?
a) Buğday
b) Nohut
c) Pirinç
d) Mısır
e) Yulaf
4. Aşağıda

verilen

besinlerden

hangisinin

tüketimi

yaşlılık

döneminde

sınırlandırılmalıdır?
a) Kırmızı et tüketimi
b) Balık tüketimi
c) Tavuk tüketimi
d) Posalı besinler
e) Az yağlı süt ve ürünleri
5. Dengesiz ve yetersiz beslenme durumunda aşağıda verilen bilgilerden hangisi
beslenme durumunun değerlendirmesinde kullanılmaz?
a) Fizik muayene
b) Klinik öykü
c) Anjiografi
d) Antropometrik değerlendirme
78

e) Laboratuvar tahlilleri
6. Avrupa Parenteral ve Enteral Beslenme Derneği- ESPEN (European Society of
Parenteral and Enteral Nutrition) tarafından hastanelerde yaşlılar için ………….
tarama testi kullanılmaktadır.
7. Beslenme

durumunun

belirlenmesinde

geçerli

araçların

kullanılması

………………. durumunun saptanmasında önemlidir.
8. Yetersiz ve dengesiz beslenmenin en önemli göstergesi ……….. kaybıdır.
9. ………………………… (BKI), ideal kilo için önemli bir antropometrik
ölçümdür.
10. Yaşlılık döneminde, besin grubunda yer alan kırmızı et, sakatatlar ve yumurta
tüketimi…………………….balık

ve

kurubaklagillerin

tüketimi

………………….dır.

Cevaplar
1)c,

2)a,

3)b,

4)a,

5)c,

6)MNA-Mini Nütrisyonel Araştırma (Mini Nutritional Assesment)),
7)malnütrisyon,

8)kilo

9)Beden Kütle İndeksi

10)sınırlandırılmalı, artırılmalı
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5.YAŞLILARDA FİZİKSEL AKTİVİTE, SAĞLIK VE BESLENME

80

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yaşlılarda fiziksel aktivite ve önemi, fiziksel aktiviteyi değerlendirme
yöntemleri ve yaşlılarda fiziksel aktivite, beslenme, sağlık ve hastalık arasındaki ilişkiye
değinilecektir.

81

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Fiziksel aktiviteyi tanımlayınız?
2. Fiziksel aktivitenin önemini açıklayınız?
3. Fiziksel aktivite, beslenme, yaşam kalitesi ve kronik hastalıklar arasındaki ilişkiyi
belirtiniz?
4. Yaş ile fiziksel aktivite arasındaki değişimi açıklayınız?
5. Yaşlılar için önerilen fiziksel aktivite yöntemleri nelerdir? Açıklayınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Yaşlılarda Fiziksel Aktivite

Fiziksel aktivitenin tanımı,
türleri ve önemi öğrenilecek

Kazanım araştırarak ve
okuyarak geliştirilecektir.

Yaşlılarda Fiziksel
Aktivitenin
Değerlendirilmesi

Fiziksel aktiviteyi
değerlendirme yöntemleri
öğrenilecek

Kazanım araştırarak ve
okuyarak geliştirilecektir.

Yaş, Beslenme, Fiziksel
Aktivite, Sağlık ve Hastalık
Arasındaki İlişki

Yaş, fiziksel aktivite, sağlık,
hastalık, yaşam kalitesi ve
beslenme arasındaki ilişki
öğrenilecek

Kazanım araştırarak ve
okuyarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar

Fiziksel aktivite, fiziksel değerlendirme, yaş, beslenme, sağlık, hastalık.
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Giriş
Yaşlılarda beslenmenin önemli olduğu kadar fiziksel aktivite de önemlidir81. Fiziksel aktivite,
enerji harcanmasını gerektiren, iskelet kasları tarafından üretilen, günlük yaşamın bir parçası
olarak yapılan aktiviteleri içermektedir. Fiziksel aktivite yaşlı bireylerde yaşam kalitesi ve
sağlıkla ilgili olan değiştirilebilir bir risk faktörü olarak tanımlanmaktadır82. Yaşlılarda
fiziksel aktivite, daha fazla enerji ve besin öğesi alımı ve daha kaliteli bir yaşamla eş
anlamlıdır21. Fiziksel aktivite, sindirimi kolaylaştırmada, iştahın dengelenmesinde, ideal vücut
ağırlığının sürdürülmesinde, osteoporozu önlemede, kan basıncı, kolesterol, kan şekerinin
normal sınırlarda tutulmasında, hastalıkların önlenmesinde, fonksiyonel kapasiteyi artırarak
kas kuvvetini sürdürmede, uyku düzeninin sağlanmasında, ruh sağlığının korunması ve
geliştirilmesinde,

sistemlerin

çalışmasının

düzenlenmesinde

ve

sağlıklı

yaşamın

sürdürülmesinde çok önemli bir yere sahiptir21,81. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tüm dünyada
bulaşıcı olmayan hastalıkların artmasının sebebini; yaşam standartlarındaki artma, beslenme
alışkanlıklarındaki değişme, fiziksel aktivitedeki azalma ve sigara gibi zararlı alışkanlıkları
kullanımda artma olarak bildirmektedir83. Yaşın ilerlemesiyle birlikte, beslenme düzeninin
bozulması, oluşan hastalıklar bireylerin fiziksel aktivite düzeyini kısıtlamaktadır. Yaşlanma
sürecindeki fonksiyonel yeteneklerdeki azalmaya bağlı fiziksel aktivite azalmakta, fiziksel
bağımlılık artmakta ve yaşam kalitesi düşmektedir82. 75 yaş ve üzeri grupta hiç egzersiz
yapmayanların oranı %88.0 olarak belirtilmektedir. 65 yaş ve üzeri bireylerin sadece
%30.0’unun yürüyüş yaptığı belirtilmektedir. Fonksiyonel yeteneklerdeki azalmanın en
önemli nedeni hareketsizliktir. Hareketsizlik, hastalıklara yol açan bir problemdir. Genel
olarak günde 30 dk orta düzeyde aktivite (düzenli sık adımlarla yürüme, ev egzersizleri, bahçe
işleri yapma vb.) yapılması önerilmektedir. Yaşlı bireyler için haftada toplam 150 dk fiziksel
aktivite yapılması gerekmektedir84.

Aksoydan E. Yaşlılık ve Beslenme, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik
Bölümü, 2012, Ankara, s. 10-44.
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83
WHO. (2015a), World Health Organization, World Report on Ageing and Health, 01Şubat 2016,
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186463/9789240694811_eng.pdf.Erişim Tarihi:04.02.2019.
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Sağlığı Kurumu. Yayın no: 940. 2014, Ankara, s. 10-57. https://docplayer.biz.tr/422067-Turkiye-fizikselaktivite-rehberi-turkiye-fiziksel-aktivite-rehberi-yaslilarda-fiziksel-aktivite-ankara 2014.html.Erişim
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Yürüme, yavaş tempoda koşma, bisiklete binme, bahçe işleri gibi günde 30 dakika süreyle
yapılacak egzersizler yaşlılık dönemi için uygun aktiviteler olarak belirtilmektedir21.
Bu bölümde fiziksel aktivite, fiziksel aktivitenin önemi, fiziksel aktivitenin değerlendirilmesi,
fiziksel aktivite ile yaş, yaşam kalitesi, beslenme, sağlık ve hastalık arasındaki ilişki
anlatılacaktır.

Aksoydan E. Yaşlılık ve Beslenme, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik
Bölümü, 2012, Ankara, s. 10-44.
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5.1.Fiziksel Aktivite Genel Bilgiler
Yaşlanma, insan yaşamının kaçınılmaz bir sürecidir. Bu süreç; yaşlanan kişinin genetik
özellikleri, fiziksel aktivite düzeyi, sağlık, hastalık ve çevresel etkenlerden etkilenmektedir.
Bu süreçte rol alan genetik özellikler değiştirilemez. Ancak fiziksel aktivite, iş, hobiler,
yapılan sporlar, egzersizler, yaşam şekli, sosyal çevre değiştirilerek sağlık durumu ile ilgili
faktörlerin iyileştirilmesi mümkün olmaktadır. Fiziksel aktivite kronik hastalıkların
rehabilitasyonunda,

tedavisinde

ve

önlenmesinde

önemli

bir

davranış

olarak

tanımlanmaktadır85.
Fiziksel aktivite, yaşlı bireylerin sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalıkların tedavisi,
mortalite oranının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması için gereklidir. Fiziksel aktivite
egzersizlerinin faydalarının yanında bilinçsiz bir şekilde yapıldığında zararları da
bulunmaktadır. Tüm yaş gruplarında bireyin ani, bilinçsiz ve aşırı yüklenmeyle başlayan hızlı,
kontrolsüz egzersiz programları sonrasında yumuşak ve eklem yaralanmaları, kırıklar
görülebilmektedir. Fiziksel yetersizlik ölçümünde görme, işitme, konuşma, çiğneme, yürüme
gibi eylemlerin yetersizliklerinin ileri yaşla birlikte arttığı görülmektedir. Düzenli fiziksel
aktivite; mortalite ve morbiditeyi azaltmakta, yaşam kalitesini artırmakta, sosyoekonomik
açıdan bireyi rahatlatmaktadır. Bu nedenle yaşlı bireylerde riskli durumlar ve risklerin
denetimi ve ortadan kaldırılması için en önemli parametre; yapılan fiziksel aktivitenin süresi
ve düzeyidir.

Örn; kalp kapak ve ritm bozukluğu olan, koroner arter hastalığı olan,

hipertansiyonu olan, kronik bronşit, akciğer hastalığı, diyabet, parkinson, inme, alzheimer,
iltihaplı romatizma gibi kronik hastalığı olan bireyler doktor kontrolü ve önerisi ile fiziksel
aktivitelerini düzenlemelidirler. Yaşlı bireye özgü özel fiziksel aktivite programının
belirlenmesi çok önemlidir. Fiziksel aktivitenin planlanması, bireyin genel değerlendirilmesi
ile

başlamaktadır.

Fiziksel

aktivite

programına

başlamadan

önce

bireyin

belirli

incelemelerden geçmesi gerekmektedir. Bu incelemeler arasında; iyi bir fiziksel muayene ve
öykü alınması, kalp damar hastalıklarına ait risk faktörleri açısından bireyin sağlık
taramasının yapılması, belirti ve bulguların gözlenmesi, fiziksel kısıtlılıkların saptanması
yapılmalıdır85.

Şeker Göksu E. Bölüm 9: Yaşlılık ve Fiziksel Aktivite, Yaşlılık Hastalıkları ve Beslenme (Ed. Şeker Göksu
E.), Hatiboğlu Basım ve Yayım San. Tic. Ltd. Şti., 1. Baskı, Ankara, 2016, s. 210-223.
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Bütün bu değerlendirmelerin yanında bireyin fiziksel aktiviteye uyumu ve yatkınlığının
değerlendirilmesi gerekmektedir. Yaşlılar için önerilen fiziksel aktiviteler; dayanıklılık
(aerobik), kas güçlendirme (kuvvet), esneklik, denge egzersizlerini içermektedir85.

5.2.Fiziksel Aktivitenin Yararları
Sağlık; bireyin bedensel, ruhsal ve sosyal anlamda her yönden tam bir iyilik hâlinde olması
olarak tanımlanmaktadır. Düzenli fiziksel aktivitenin, birçok sistem fonksiyonu üzerinde
olumlu etkileri bulunmaktadır. Yaşlılarda düzenli bir fiziksel aktivite programının;
kardiyovasküler sistem, nörofizyolojik sistem, kas-iskelet sistemi, bağışıklık sistemi,
metabolizma, vücut içeriği, kronik hastalıklar ve bazı kanserlerin riskinin azalmasında faydası
bulunmaktadır. Fiziksel aktivitenin sağlığımız üzerine etkileri, üç başlık altında ele
alınmaktadır85.

5.3.Fiziksel Aktivitenin Beden Sağlığı Üzerine Etkileri
Fiziksel aktivitenin beden sağlığı üzerine etkileri çok fazladır. Bunlar; kas kuvveti ve
miktarının korunması ve arttırılması, zıt yönde çalışan kaslar arasındaki dengenin sağlanması,
kas-eklem kontrolünü arttırarak dengenin sağlanması, eklem hareketliliğinin korunması ve
arttırılması, kas ve eklemlerin esnekliğinin korunması ve arttırılması, dayanıklılığın
arttırılması, reflekslerin ve reaksiyon zamanının gelişmesi, vücut düzgünlüğü ve postürün
korunması, vücut farkındalığının gelişmesi, denge ve düzeltme reaksiyonlarının gelişmesi,
yorgunluğun azaltılmasını sağlamaktadır84.
Kas kasılması ve aktivitenin etkisiyle kemik mineral yoğunluğunun arttırılması ve korunması,
osteoporozun önlenmesi, olası yaralanma ve kazalara karşı bedensel korunma geliştirilmesi,
kalbin dakikadaki atım sayısının azaltılması, kalbin boşluklarında genişleme sonucu bir
atımda pompalanan kan miktarında artış, kalp ritminin düzenlenmesi, damar direncini
azaltarak kan basıncının düzenlenmesi, yüksek kan kolesterol ve trigliserit düzeylerini
etkileyerek damar hastalıkları riskini azaltması,
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Sağlığı Kurumu. Yayın no: 940. 2014, Ankara, s. 10-57. https://docplayer.biz.tr/422067-Turkiye-fizikselaktivite-rehberi-turkiye-fiziksel-aktivite-rehberi-yaslilarda-fiziksel-aktivite-ankara
2014.html.Erişim
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Akciğerlerin havalanması ve solunum kapasitesinde artış, düzenli fiziksel aktivite ile insülin
aktivitesinin kontrolü ve kan şekerinin düzenlenmesi, vücudun su, tuz, mineral kullanımının
dengelenmesi, enerji gereksinimini yağları yakarak karşılama özelliğinin geliştirilmesi,
metabolizmanın hızlandırılması ve kilo alımının önlenmesi gibi fiziksel aktivitenin beden
sağlığı üzerinde birçok olumlu etkisi bulunmaktadır84.

5.3.1.Fiziksel Aktivitenin Ruh ve Sosyal Sağlık Üzerine Etkileri
Fiziksel aktivitenin beden sağlığı dışında ruh ve sosyal sağlık üzerine de birçok olumlu etkisi
bulunmaktadır. En önemli etkileri; bireyin kendini iyi hissetmesini sağlaması ve mutluluk
oluşturması, depresyon ve kaygı bozukluğu riskini azaltması, sağlıklı kas, kemik ve eklem
yapısı üzerine olumlu etkileri nedeniyle vücut düzgünlüğü ve farkındalığını geliştirerek iyi bir
beden algısı oluşturması, özgüvenli bireyler yaratması, iletişim becerilerini geliştirmesidir84.
Eğlence ve sağlık için yapılan egzersizler, emekli olan yaşlı bireyler için çalışma yerine geçer
ve bireylere verimli olduklarını hissettirir, anksiyete ve depresyonu azaltır, olumlu düşünmeyi
ve stresle başa çıkmayı kolaylaştırmaktadır. Bilişsel fonksiyonların korunmasına ve
geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır85.

5.3.2.Fiziksel Aktivitenin Yaşlılık Üzerine Etkileri
Fiziksel aktivitenin yaşlı bireylerde de yapılması sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesi için
gereklidir. Ancak yaşlı bireylerde yaşa bağlı olarak bireyde var olan kronik hastalıklar ve
çeşitli sağlık sorunları nedeniyle yapılacak egzersizlerin süresi ve şekli çok önemlidir. Bu
nedenle yaşlı bireylerin doktor kontrolünde egzersizlerinin süresi ve şeklini belirlemeleri
gerekmektedir84. Fiziksel aktivitenin yaşlılık üzerine etkilerine baktığımızda; olası ani ve
sistemik hastalıklar nedeniyle ölüm riskini azaltmasında, kanser riskinin azaltılmasında, vücut
direncinin artması ve enfeksiyonlara karşı koruma geliştirilmesinde etkilidir8,84
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Aynı zamanda denge ve düzeltme reaksiyonlarının gelişmesi ile yaşlılıkta sık görülen
düşmelerin önlenmesinde, kas-iskelet sistemini güçlü tutarak yaşlılıkta düşmeler ve düşmelere
bağlı kırık riskinin azaltılmasında, depresyon, anksiyete ile başa çıkma gücünün
arttırılmasında, bireylerin yaşamdan keyif almasının sağlanmasında, sağlıklı yaşlanmada,
daha aktif yaşlı bireylerin oluşmasında, sağlığı koruyucu ve geliştirici etkisi görülmektedir8,84.
Günlük yaşam aktiviteleriyle beraber; fiziksel aktivitenin planlı, tekrarlı ve düzenli yapılması
sağlığın korunması, geliştirilmesi ve hastalıkların iyileştirilmesi açısından önemlidir84.

5.4.Fiziksel Aktivite Şiddeti
Fiziksel aktiviteler şiddetine göre 3 farklı şekilde değerlendirilmektedir.
Düşük şiddette fiziksel aktiviteler; çok az uğraş gerektiren, nefes almanın ve kalp atım
sayısının dinlenme değerinin biraz üzerinde olduğu günlük aktivitelerdir. Yavaş tempolu
yürüyüş, günlük ev işleri vb.
Orta şiddette fiziksel aktiviteler; orta dereceli uğraş gerektiren, nefes almanın ve kalp atım
sayısının normalden daha fazla olduğu, kasların zorlanmaya başladığı aktivitelerdir. Hızlı
yürümek, düşük tempolu koşular, dans etmek, ip atlamak, yüzmek, masa tenisi oynamak,
yavaş tempoda bisiklet sürmek, ağır ev işleri (elektrik süpürgesi kullanma, elde çamaşır
yıkama, cam silme) vb. aktiviteler bu grupta yer almaktadır. Orta şiddetteki aktiviteler;
haftanın her günü 30 dk süre ile ara vermeden veya 10 dk süre ile 3’e bölünerek haftada
toplam en az 150 dk olacak şekilde yapılması önerilmektedir.
Yüksek şiddette fiziksel aktiviteler; çok fazla uğraş gerektiren, nefes almanın ve kalp atım
sayısının normalden çok daha fazla olduğu ya da kasların daha fazla zorlandığı aktivitelerdir.
Tempolu koşu, basketbol, futbol, voleybol, hentbol ve tenis oynamak, step-aerobik derslerine
katılmak, tempolu dans etmek, ağır bahçe işleri (çapa yapma, bel yapma, ekin biçme) vb.
aktiviteler bu grupta yer almaktadır. Gövde, kalça, omuz gibi büyük kas gruplarını
kuvvetlendirme aktiviteleri haftada 2 gün ya da daha fazla aralıklı olarak yapılması
önerilmektedir. Haftada toplam en az 75 dk olacak şekilde yapılmalıdır84,85.
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5.5.Egzersiz Türleri
Fiziksel aktiviteye başlamadan önce birey ısınma hareketleri yapmalıdır. Isınma
hareketlerinin amacı; solunum, dolaşım, kas ve eklemleri fiziksel aktiviteye hazır hale
getirmektir. Isınma egzersizleri beden ve zihin ile yapılan hafif şiddette, 5-10 dk süren
aktivitelerdir. Isınma, esneme hareketleri ile başlayıp kademeli olarak yükseltilmelidir.
Egzersizin şiddetinin arttığı evre yüklenme evresidir. Bu evre solunum, dolaşım ve kas
iskelet sisteminin çalışmasını hızlandırır. Yüklenme evresinden sonra artan dolaşım ve
solunumu yavaşlatmak, kas ve kanda biriken laktik asidi vücuttan uzaklaştırmak için soğuma
evresine geçilmelidir. Bu evrede egzersizin süresi 5-10 dk düşük tempolu olarak yapılmalıdır.
İleri yaş yaşlı grubu için en ideal aktivite türü yürümedir. Fiziksel aktiviteler, fiziksel
uygunluğu geliştirme özelliklerine göre 4 farklı şekilde incelenmektedir85.

5.5.1.Dayanıklılık (Aerobik) Egzersizleri
Dayanıklılık, bir fiziksel aktivitenin uzun süre

yorulmadan

yapılabilmesi olarak

tanımlanmaktadır. Dayanıklılık egzersizleri vücudun oksijen kullanma kapasitesinin
artmasını, büyük kas gruplarının ritmik olarak çalışmasını sağlamaktadır. Vücudun
dayanıklılığı arttıkça fiziksel aktivite süresi artmakta ve yorulma azalmaktadır.

Bu

egzersizlerin belirli sürede, şiddette ve doktor kontrolünde yapılması gereklidir. Bu
aktivitelere düzenli, tempolu adımlarla yürüme, bisiklete binme, uzun süreli yüzme, bahçe ve
tarlada çalışma, tenis örnek verilebilir85.

5.5.2.Kuvvet Egzersizleri
Kuvvet, kasın yapılan dirence karşı koyabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Ağır bir
cismi çekmek ya da itmek, yük taşımak, eşya kaldırmak, merdiven çıkmak, şınav çekmek,
mekik çekmek gibi aktiviteler kuvvet gerektirmektedir. Kuvvet aktiviteleri, kasların güçlü bir
şekilde kasılmasını sağlayan aktivitelerdir. Kaslarımızın kuvveti fiziksel aktivite yapmayla
doğru orantılıdır. Kuvvetimiz arttıkça bir ağırlığı ya da eşyayı kaldırmamız, itmemiz,
çekmemiz kolaylaşmaktadır. Günlük yaşantısı içinde bir bireyin bu aktiviteleri rahatlıkla
yapabilmesi ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için kas kütle ve kuvvetini artırması
gerekmektedir85.

Şeker Göksu E. Bölüm 9: Yaşlılık ve Fiziksel Aktivite, Yaşlılık Hastalıkları ve Beslenme (Ed. Şeker Göksu
E.), Hatiboğlu Basım ve Yayım San. Tic. Ltd. Şti., 1. Baskı, Ankara, 2016, s. 210-223.
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Kuvvet aktiviteleri, kas ve kemiklerimizi güçlendirmekte, kas ve kemik kütlesini artırmakta,
vücut yağ oranını düşürmekte, kas ve kemik kaybını önlemektedir. Kuvvet aktivitelerini
yaparken sadece bir bölgeye yüklenilmemeli, vücudun üst ve alt kısmı, sağı ve solu, önü ve
arkasındaki kaslar dengeli bir şekilde uzman eşliğinde kuvvetlendirilmesi sağlanmalıdır85.

5.5.3.Esneklik Egzersizleri
Esneklik, eklemlerin geniş açı ile hareket edebilmesi olarak tanımlanmaktadır. Yani; fiziksel
aktivite yaparken kol, bacaklar ve gövdenin rahat hareket edebilmesidir. Esnek bir vücuda
sahip olmak bireyin günlük yaşam aktivitelerini yerine getirirken rahat hareket etmesini
kolaylaştırmaktadır. Yoga, pilates, düzenli germe gibi aktiviteler esnekliği artıran
aktivitelerdir. Esneklik egzersizleri de kuvvet egzersizleri gibi bireyin günlük hareketlerini
kolaylaştırmakta ve yaşam kalitesini artırmaktadır85.

5.5.4.Denge Egzersizleri
Denge, vücudumuzun düşmeden durabilmesi ve hareket edebilmesi anlamına gelmektedir. Bir
bireyin dengeli durabilmesi için görme ve iç kulaktaki denge duyusunun ve kaslarının
kuvvetli olması gerekmektedir. Bir bireyin tek ayak üzerinde durması, parmak uçlarında ve
düz çizgi üzerinde yürümesi, kaygan zeminde düşmeden durabilmesi için iyi bir dengeye
sahip olması gerekmektedir. Düzenli yapılan denge egzersizleri dengenin gelişmesi için
gereklidir. Kasların kuvvetlenmesini, esnekliğini ve dayanıklılığını geliştiren egzersizler
dengenin gelişmesine olumlu etkide bulunmaktadır85.

5.5.6.Fiziksel Hareketsizlik ve Etkileri
Fiziksel hareketsizlik, bireylerin sağlığını olumsuz etkilediği için sağlık giderlerini
artırmaktadır. Yaşlı bireylerde bulunan kronik hastalıkların ortak risk faktörlerinden birisi de
fiziksel hareketsizliktir. Fiziksel hareketsizlik dünyada ölüme neden olan risk faktörleri
sıralamasında dördüncü sırada bulunmaktadır. Hareketsiz yaşam; obezite, birçok kanser türü
ve ölümden de sorumlu tutulmaktadır. Yani hareketsiz yaşamın tüm sistemler üzerine
olumsuz etkileri bulunmaktadır. Her yaş, her hastalık ve her koşulda yapılacak fiziksel
aktivite bulunmaktadır. Bu nedenle yaşlı bireylerin, kronik hastalığa sahip bireylerin
yapabilecekleri fiziksel aktiviteleri doktorları ile görüşerek düzenlemeleri gerekmektedir85.
Şeker Göksu E. Bölüm 9: Yaşlılık ve Fiziksel Aktivite, Yaşlılık Hastalıkları ve Beslenme (Ed. Şeker Göksu
E.), Hatiboğlu Basım ve Yayım San. Tic. Ltd. Şti., 1. Baskı, Ankara, 2016, s. 210-223.
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5.6.Fiziksel Aktivite Düzeyini Değerlendirmede Kullanılan Yöntemler
Fiziksel aktivite düzeyini, anket ve doğrudan yapılan ölçümler yoluyla belirlemek
mümkündür. Anket olarak; günlük, hatırlatma, fiziksel aktivite geçmişinin belirlenmesi,
global anket ve davranış gözlenmesi gibi değerlendirme yöntemi kullanılmaktadır. Doğrudan
yapılan ölçümler olarak; kalp atım hızı, elektronik hareket ölçümü, pedometre, yürüyüş
değerlendirmesi, indirekt kalorimetre ölçümü kullanılmaktadır85.

Şeker Göksu E. Bölüm 9: Yaşlılık ve Fiziksel Aktivite, Yaşlılık Hastalıkları ve Beslenme (Ed. Şeker Göksu
E.), Hatiboğlu Basım ve Yayım San. Tic. Ltd. Şti., 1. Baskı, Ankara, 2016, s. 210-223.
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde yaşlılarda fiziksel aktivite, türleri ve fiziksel aktivitenin önemi, fiziksel
aktiviteyi değerlendirme yöntemleri, yaşlılarda fiziksel aktivite, beslenme, sağlık, hastalık
ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Fiziksel
hareketsizliğin organizma üzerindeki olumsuz etkileri öğrenilmiştir.
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5. Bölüm Soruları
1. Aşağıda fiziksel aktivite ile ilgili verilen bilgilerden yanlış olan seçeneği işaretleyiniz?
a) Fiziksel aktivite enerji harcanmasını gerektirmez.
b) İskelet kasları tarafından üretilen aktiviteleri içerir.
c) Günlük yaşamın bir parçası olarak yapılan aktiviteleri içerir.
d) Yaşam kalitesi ve sağlıkla ilgili olan değiştirilebilir bir risk faktörüdür.
e) Daha fazla besin alımı ile eş anlamlıdır.
2. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel aktivitenin yararlarından değildir?
a) Sindirimi kolaylaştırır.
b) İdeal vücut ağırlığının sürdürülmesini sağlar.
c) Osteoporozu önler.
d) Kas kuvvetini sürdürülmesinde etkilidir.
e) Ruh sağlığının korunmasında etkili değildir.
3. Aşağıdakilerden hangisi ileri yaş yaşlı grubu için en ideal fiziksel aktivite türüdür?
a) Yüzme
b) Koşma
c) Yürüme
d) Mekik çekme
e) Bisiklete binme
4. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi orta şiddette fiziksel aktivite için yanlıştır?
a) Orta dereceli uğraş gerektirir.
b) Hafta her gün 30 dk süreli yapılmalı
c) Hızlı yürümek
d) Günlük ev işleri
e) Yüzmek
5. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel hareketsizliğin etkilerinden değildir?
a) Obeziteyi artırır.
b) Sosyal yönden iyilik sağlar.
c) Mortaliteyi artırır.
d) Yaşam kalitesinde düşürür.
e) Kronik hastalıkları artırır.
6. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel aktivitenin planlanmasında dikkat edilmesi gereken
durumlardan değildir?
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a) Birey genel olarak değerlendirilmelidir.
b) İyi bir fiziksel muayene ve öykü alınmalıdır.
c) Yaş dikkate alınmalıdır.
d) Deri hastalıklarına ait risk faktörleri açısından tarama yapılmalıdır.
e) Fiziksel kısıtlılıkların saptanmalıdır.
7. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerde fiziksel aktiviten planlanmasında önemli bir
etken değildir?
a) Fiziksel aktivite süresi
b) Fiziksel aktivite şiddeti
c) Yaşam şekli
d) Yaş
e) Fiziksel aktiviteye uyum ve yatkınlık
8. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel aktivitenin ruh ve sosyal sağlık üzerine etkilerinden
değildir?
a) Kan basıncını düzenler.
b) Kaygı bozukluğu riskini azaltır.
c) İyi bir beden algısı oluşturur.
d) Özgüveni yükseltir.
e) İletişim becerilerini geliştirir.
9. Aşağıdakilerden hangisi, fiziksel aktivite değerlendirmesinde kullanılan yöntemlerden
değildir?
a) Direkt Kalorimetre Ölçümü
b) Akciğer grafisi
c) Global Anket
d) Pedometre
e) Kalp atım hızı
10. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılar için önerilen fiziksel aktivitelerden değildir?
a) Dayanıklılık (aerobik) Egzersizleri
b) Kas güçlendirme (kuvvet) Egzersizleri
c) Esneklik Egzersizleri
d) Box
e) Denge Egzersizleri
11. Vücudumuzun düşmeden durabilmesi ve hareket edebilmesi anlamına ………
………… denmektedir.
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12. fiziksel aktivite yaparken kol, bacaklar ve gövdenin rahat hareket edebilmesine
……… ….. ………denir.
13. Kasın, yapılan dirence karşı koyabilme yeteneğine…… …… denmektedir
14. Bir fiziksel aktivitenin uzun süre yorulmadan yapılabilmesi ……….… olarak
tanımlanmaktadır.
15. Orta şiddetteki aktiviteler; 10 dk süre ile 3’e bölünerek haftada toplam en az ……. dk
olacak şekilde yapılması önerilmektedir.

Cevaplar
1)a ,

2)e

3)c

11) denge 12)esneklik

4)d

5)b

13)kuvvet

6)d

7)c

8)a

14)dayanıklılık

9)b

10) Box

15) 150 dk
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6.YAŞLILIKTA İLAÇ VE BESİN ETKİLEŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilaçların birbirleri ve vücuda alınan besin öğeleri ile (İlaç-karbonhidrat, ilaçprotein, ilaç-yağ, ilaç-mineral, ilaç-vitamin) etkileşimlerine yer verilecektir. Yaşlılık
döneminde önemi daha fazla olan besin-ilaç ve ilaç-ilaç etkileşimleri hakkında bilgi sahibi
olunacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yaşlılarda ilaç kullanımı neden önemlidir? Yaşlılarda ilaçların kullanımını
etkileyebilecek fizyolojik değişiklikleri açıklayınız?
2. Yaşlılarda besin-ilaç etkileşimi ne demektir?
3. Yaşlılarda ilaçlarla etkileşime giren temel besin öğeleri nelerdir?
4. Yaşlılarda dikkatli kullanılması gereken ilaçlar hangileridir?
5. Yaşlılarda dikkat edilmesi gereken ilaç dışı ajanları açıklayınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanım ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Yaşlılarda İlaç-Besin
Etkileşimi

İlaçlar ile etkileşime giren
besin öğeleri öğrenilecek

Kazanım araştırarak ve
okuyarak geliştirilecektir.

Yaşlılarda İlaç-İlaç
Etkileşimi

Yaşlıların en sık
kullandıkları etkileşen ilaçlar
öğrenilecek

Kazanım araştırarak ve
okuyarak geliştirilecektir.

Yaşlılarda İlaçların
kullanımını Etkileyen
Fizyolojik Değişiklikler

Yaşlılarda ilaçların
kullanımını etkileyebilecek
fizyolojik değişiklikler
öğrenilecek

Kazanım araştırarak ve
okuyarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Yaşlı, İlaç-ilaç etkileşimi, ilaç-besin etkileşimi.
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Giriş
Yaşlılık bireylerde fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik değişikliklere neden olan bir süreçtir86.
Yaşam

süresince

metabolik

süreçlerin

bozulmasına

bağlı

olarak

ilaçlara

ihtiyaç

duyulmaktadır. İlaçların vücuttaki etkileri besinler tarafından değişime uğrayabilmektedir.
Çünkü; ilaçlar ile besinler arasında bağırsakların benzer bölgelerinde emilme gibi ortak
özellikler bulunmaktadır. İlaçlar ile besinler arasındaki patofizyolojik ilişki sonucu ilaç besin
etkileşimi oluşmaktadır87,88,89. Yaşlıların ilaç metabolizmasında değişikliklerinin olması,
besin-ilaç etkileşimine önemle yaklaşmayı gerektirmektedir. Bireylerin kullandıkları ilaçlarla
diyetteki karbonhidrat, protein, yağ, mineral ve vitaminler etkileşmekte, tedavinin etkinliği
azalabilmektedir. Yaşlı bireylerde yaş, genetik, beslenme bozukluğu, hareketsiz yaşam gibi
bir çok faktöre bağlı olarak kronik hastalıklar ve çeşitli sağlık problemleri oluşmaktadır.
Kronik hastalıkların tedavi sürecinde ise bir çok ilaç kullanılmaktır. Yaşlı bireylerde ilaç
kullanımı genç erişkinlere göre daha risklidir. Bu nedenle yaşlı bireyler kullandıkları ilaçların
besinlerle etkileşimini bilmeli ve bu yönde önlem almalıdırlar86,90.

Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Ankara: Sistem Ofset, Eylül 2011, s. 165-184.
Ayo JA, Agu H, Madaki I, 2005. Food and drug interactions: its side effects. Nutrition & Food Science.
Anonim 2015f(4): 243 – 252. 4.
88
Mason P, 2010. Drugs and nutrition Important drug– nutrient interactions. Proceedings of the Nutrition
Society. 69: 551–557.
89
Rodríguez-Fragoso L, Reyes-Esparza J, 2013. Fruit/Vegetable-Drug Interactions: Effects on drug metabolizing
enzymes and drug transporters. Journal of Food Science. 76(4): 112-124.
90
Fadıloğlu Ç. Kronik Hastalıklarda Bakım. İzmir: Intertıp Tıbbi Yayıncılık, 2002. Akan P, Erdinçler D, Tezcan
V. Yaşlılarda ilaç kullanımı. Geriatri 1999; 2: 33-8.
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6.1.Genel Bilgiler
Besin-ilaç etkileşimi; besin ve ilaç arasındaki fizyolojik, kimyasal ve patofizyolojik olayların
sonucunda meydana gelmektedir. Vücuda alınan ilaçlar besinlerin metabolizmasını,
emilimini, tat algısını bozmakta, vücut ağırlığını değiştirmekte, vitamin ve mineral eksikliğine
neden olarak bireyin beslenme durumunu etkilemektedirler91.

6.1.1.İlaçların Besin Alımı Üzerine Etkisi
İlaçların verilme amacı hastalıkları tedavi etmek ve semptomları hafifletmektir. Ancak ilaçlar
hastalıkları tedavi ederken besinler üzerindeki etkisi gözardı edilmektedir. İlaçlar besin
alımını değiştirmektedir. İlaçların besinler üzerine en önemli etkisi bulantı, kusma, ağız
kuruluğu, iştah kaybı, kilo kaybı, kilo alımı gibi semptomların görülmesidir. İlaçların
kullanılması sonucu görülen bu semptomlar besin alımının azalmasına, vücut ağırlığının
kaybına ve sağlığın bozulmasına neden olmaktadır91. İlaca bağlı olarak görülen uzun ve
şiddetli kusmalar besinlerin emilimini etkileyerek beslenme ile ilgili komplikasyonlara sebep
olmaktadır92. Depresyon, psikoz, şizofreni gibi durumların tedavisinde kullanılan antipsikotik
ilaçlar vücut ağırlığında artmaya sebep olmaktadır. İlaçlar tat ve koku duyusu üzerine de
olumsuz etkileri nedeniyle besin alımının azalmasına, besinlerin tatlarının alınmamasına
neden olmaktadırlar. Bazı ilaç grupları da tükürük oluşumunu olumsuz etkileyerek ağız
kuruluğuna neden olmaktadır93,94.
İlçalar besin emilimini doğrudan ya da dolaylı yollarla etkilemektedirler. Bu etkiler arasında;
gastro-intestinal

(Gİ)

fonksiyonu değiştirmesi

(PH değişikliği,

emilim

gecikmesi,

biyoyararlanım değişikliği, Gİ motilite değişikliği ve ilaç kaynaklı malabsorbsiyon gibi), ilaç
kaynaklı metabolik etkiler (hiperglisemi, hipoglisemi, lipit değişiklikleri gibi), besin
metabolizması ve kullanımında değişikliğe neden olmaktadırlar95.
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Alonso-Aperte E, Varela-Moreiras G. Drugs-nutrient interactions: a potential problem during adolescence. Eur
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6.1.2.İlaç-ilaç Etkileşimi
İlerleyen yaş ile birlikte bireyin vücudunda meydana gelen değişiklikler sonucunda yaşlı
bireyler tedavileri süresince birden fazla ilaç kullanmak durumundadırlar. Ancak bu ilaçların
etkisi ileri yaştaki kişilerde değişebilmektedir. İlacın vücuda alımından sonra etken maddenin
emilimi, dağılımı ve vücuttan atılımı farklılaşmaktadır. Yaşlı ve yaşlı hastanın daha önceki
durumu ile o andaki sağlık durumunu ve ilacın hangi amaçla verildiğini, ilaç uygulamasının
nasıl yapılacağını belirleme de önemlidir96.
İlaçların hastaya etkisi kadar ilaçların birden fazla sayıda alındığında birbiriyle olan
etkileşimleri de önemlidir. İlaçların birbiriyle olumlu etkileşmesi; ilacın terapötik (şifa verici,
iyileştirici) etkinliğinde artış, yan etkisinde azalma ve ilaç toksisitesinin tedavisini
içermektedir. İlaçların birbirleriyle olumsuz etkileşmesi ise; ilacın etkisinde kayıp, ilacın
etkisinde beklenmeyen artış veya toksisitesi (zehirleyici, zarar verici etkisi) olabilir. İlaçlar,
aynı veriliş yolu ile kullanıldıkları zaman diğer bir kimyasal maddeyle, reçeteyle alınan bir
ilaçla, sigara dumanındaki nikotinle, diyette alınan bir besinle veya vücuda giren başka
herhangi bir şeyle etkileşime girebilir. İlaçların birbirleriyle etkileşimleri dört şekilde
olmaktadır96,97.
1. Bunlardan birincisi; (synergısm / sinerjizma): İki ilacın birlikte daha güçlü etki etmesi
olarak tanımlanmaktadır. İki ilacın birlikte kullanıldıklarında oluşturdukları etkinin
ayrı ayrı kullanımlarındaki etkiden daha güçlü olmasıdır ki bu etkiden tüberküloz
tedavisinde yararlanılmaktadır.
2. Birbirine eklenme – destekleme (additional / sumasyon): Aynı etkili iki ilaç birlikte
alınırsa ilaçların vücuttaki etkisi artar. İlaçların birbiriyle etkileşerek etkilerinin artışı
ağrı kesici kombinasyonlarında kullanılır96,97.
3. İlacın etkisinin korunması (potentiation / potensiyalizasyon): İki ilacın birlikte
verilmesiyle elde edilen etki, bu ilaçların tek başına oluşturdukları etkilerin
toplamından fazladır.

T.C Milli Eğitim Bakanlığı. Hasta ve Yaşlı Hizmetleri. İlaçları Takip Etme, 2014,s. 1-26.
Göksel
Ü.
İlaç
Etkileşimlerinin
Farmakokinetik
ve
Farmakodinamik
Temelleri.
http://tfd.org.tr/sites/default/files/Klasor/Dosyalar/kongreler/2005/tfd2005_029_ulkergoksel.pdf.Erişim Tarihi:
13.02.2019.
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4. İlacın etkisinin diğer bir ilaç nedeniyle azalması (antagonism / antagonizma): İlacın
etkisinin diğer bir ilaç nedeniyle azalmasıdır. Narkotiklerin etkisini azaltmak amacıyla
nalaxsone verilmesi bu etkileşime örnektir96.
İlaçların birbiriyle etkileşimleri her zaman zararlı etkili değildir. Hatta bu etkileşimler,
ilaçların etkinliğini arttırmak üzere sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak istenmeyen durumlarla
karşılaşmamak için ilaçların birbirleriyle etkileşimlerine dikkat edilmelidir. İlaçların
birbirleriyle olan olası etkileşimleri sayılamayacak kadar fazladır. O nedenle yeni bir ilaç
hazırlandığında bu ilacın diğer ilaçlarla etkileşimi ve hangi dozlarda kullanılabileceği
konusunda bireye bilgi verilmelidir98.

6.2.Yaşlılarda İlaç Farmakolojisini Etkileyebilecek Değişiklikler
Yaşlı kişilerdeki metabolik süreçlerin değişmesi, reçeteli veya reçetesiz birçok ilacın
kullanılması, birçok hastalığın aynı anda bulunmasından dolayı kompleks ilaç tedavisi ve
diyet düzenlenmesi gibi birçok sebepten dolayı bu bireyler ilaç-besin etkileşimine daha
duyarlıdırlar. Yaşlı insanlardaki ilaç-besin etkileşimi üç gruba ayrılmaktadır. Fizikokimyasal
etkileşimler besinlerle şelasyonu ve besin stabilitesindeki değişmeyi içermektedir. Fizyolojik
etkileşimler ilaçların sebep olduğu iştah, sindirim, atılım, biyotransformasyon ve gastrik
boşaltmadaki

değişikliklerdir.

Patofizyolojik

etkileşimler

metabolizmanın

önlenmesi

sonucunda oluşan toksisite ve emilim durumunun bozulmasıdır98. Yaşlı kişilerde ilaç indüklü
beslenme problemlerinin oluşmasında iştah kaybı, Gİ kanalda ilacın istenmeyen etkilerinin
yanında eklem ağrısı, yaşa bağlı sersemlik, hareket kabiliyetinin azalması gibi durumlar da
besinlerin alınmasını ve hazırlanmasını kısıtlamakta ve yaşa bağlı besin alımının azalmasıyla
ilgili diğer sebepleri oluşturmaktadır. Yaşlı kişilerde çeşitli mekanizmalarla ağırlık kaybına
sebep olan ilaçlar olduğu bildirilmektedir100. Menopoz sonrası kadınların kıvrım diüretikler
alması kalsiyum kaybını ve dolayısı ile osteoporoz riskini arttırır98. Yaşlı kişilerdeki uzun
dönem laksatif kullanımı elektrolit dengesizliğine ve dolayısıyla besinsel eksikliklere sebep
olmaktadır100.
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6.2.1.Besin-İlaç Etkileşimi
İlaçların vücuda alındıktan sonra etkileri besinler tarafından değişime uğrayabilmektedir87.
Besin ve ilaçların etkileşmesinin nedeni; bireylerin fizyolojik fonksiyonları, ilaçların ve alınan
besin öğelerinin kimyasal özellikleri olarak belirtilmektedir. İlaçların besinler ile etkileşimi
ilacın farmokinetik ve farmodinamik özelliklerinin değişimi ile ilgilidir. Bu besin ve ilaçlar
arasındaki etkileşimde istenmeyen ilaç toksisitesi ve besin öğelerinde yetersizlik ya da
ilaçların zararlı etkilerinin azaltılması gibi sonuçlar meydana gelmektedir 101. İlaçların besin
öğeleri üzerine etkisi tedavide olumlu ve olumsuz sonuçlara sebep olmaktadır. Tedavinin
bireyselliğinin ön plana çıkması beslenme şeklinde de bireyselliğin ön plana çıkmasına neden
olmuştur. Tedavide olumsuz sonuçları önlemek için ilaçların, besin öğeleri ve beslenme
üzerine olumlu ve olumsuz etkilerinin bilinmesini gerektirmektedir. Her yaşam dönemine
özgü ilaç-besin etkileşimi hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir95.

6.2.2.Karbonhidrat-İlaç Etkileşimi
Bazı ilaçlar karbonhidrat metabolizmasında değişiklik yaparak hipoglisemi ve hiperglisemiye
neden olmaktadırlar. Hipoglisemiye neden olan ilaçlar arasında; asetilsalisilik asitler
(antiagregan), monoamin oksidaz inhibitörleri (antidepresanlar) ve biguanid grubu
antidiyabetikler sayılabilir. Hiperglisemiye neden olan ilaçlar arasında ise; tiazid grubu
diüretikler, kortikosteroidler, oral kontraseptifler, difenilhidantoin (antikonvülsan)’dır. Bu
ilaçları kullanan yaşlı bireylerin kan şekerlerini düzenli aralıklarla kontrol ettirmeleri
gerekmektedir. Bu ilaçları kullanan yaşlı bireylere ve yakınlarına bu konuda bilgi ve eğitim
verilmelidir102,103. Yüksek oranda karbonhidrat içeren besinler ile beslenen bireylerin kan
akımının artması sonucu beta blokör biyoyararlılığını artırdığını vurgulanmaktadır. Posadan
zengin beslenmenin ise; digoksin emilimini geciktirdiği belirtilmektedir. Çözünmez posa
alımının

levadopanın

(antiparkinson)

plazma

seviyesini

düşürdüğü,

amoksisilinin

biyoyararlılığını olumsuz etkilediğinden bu nedenle bu ilaçlarda tekrar doz ayarlaması
yapılmalıdır103.
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6.2.3.Protein-İlaç Etkileşimi
Diyette protein içeriğinin yüksek olması, parkinsonlu yaşlı hastalarda levadopanın
(antiparkinson) emilimini azaltmaktadır. Yüksek protein içeren diyet, propranololun (betablokör) biyoyararlılığını artırmaktadır. Protein içeriğinin yüksek olması fenobarbitol (sedatif)
ve varfarinin (antikoagülan) emilimini azaltırken kuinidin (antiaritmik) emilimini geciktirdiği
belirtilmektedir. Kortikosteroidler ve tetrasiklinler (antibiyotik) nitrojen atılımını artırmakta,
kloramfenikol (antibiyotik) aminoasit transferini inhibe etmekte, indometasin (NSAİ) ve
neomisin (antibiyotik) ise; aminoasit emilimini azaltmaktadır104,105,106.

6.2.4.Yağ-İlaç Etkileşimi
Diyette yağdan zengin beslenildiğinde kanda serbest yağ asitlerinin düzeylerinin artması ve
serbest yağ asitleri ile ilaçların aynı proteine bağlanması sonucu ilacın proteine bağlanma
oranı azalmaktadır. Bu durum ilaç metabolizmasının gecikmesine sebep olmaktadır. Aynı
zamanda yağdan zengin beslenme mide boşalmasını geciktirmekte ve bazı antibiyotiklerin
eritromisin (antibiyotik) gibi emilimini azaltmaktadır. Yağdan zengin beslenme diazepem
(sedatif), griseyofulvin (antifungal), spironolaktan (diüretik) emilimini ve yağda çözünen
vitaminlerin emilimini artırmaktadır. Bu nedenle ilaçların hangi besinlerle etkileştiği
bilinmeli, hasta ve yakınlarına bu konuda bilgi verilmelidir99,103.

6.2.5.Mineral-İlaç Etkileşimi
Yetersiz mineral alımı da yaşlı bireylerde ilaç metabolize eden enzimlerde değişikliklere
neden olarak bireyi olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle yaşlı bireyin yeterli ve dengeli
beslenmesi gerekmektedir. İlaç-mineral etkileşimini en aza indirmek için ilaç tedavisinin
yemekten bir saat önce ya da iki saat sonra olacak şekilde ayarlanması gerekmektedir86,107.
Mide boşken alındığında bozukluk yaratabilecek ilaçların mineral içeriği düşük olan
yiyeceklerle (bisküvi, pirinç, vs.) alınması yararlı olabilmektedir86,106.
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Yaşlılarda demir eksikliği ve B vitamini eksikliğine bağlı anemiler sık görülmektedir.
Anemisi olan hastaya demir preparatları verilmektedir. Bu preparatların kullanımında emilimi
etkileyen faktörlere dikkat edilmelidir. Fosfat, kalsiyum, fitat ve oksalat demiri bağlayarak
emilimi zorlaştırır. Çay ve kahve alımı da hem dışı demirin emilimini engeller108,109.
Antiasitler, bağırsak ortamını alkali yaptığı için kalsiyum, çinko, demir ve magnezyum
emilimini azalmakta ve dolayısıyla çeşitli enzimlerin aktivitelerinde düşmeye neden
olmaktadır. Alüminyum ve magnezyum içeren antiasitler fosfat emilimini azaltmaktadır.
Etkileşimi önlemek için ilaçların diyetten iki saat önce ya da sonra alınması tavsiye
edilmektedir107,110. Yaşlı bireylerin kronik hastalık durumunda sık kullandıkları steroid ilaçlar
vücutta sodyum ve suyun tutulumuna dolayısıyla sıvı elektrolit dengesizliklerine, hipokalsemi
ve hiperkalsemi gibi komplikasyonların oluşmasına neden olmaktadır.

Nonsteroid

antiinflamatuar ilaçlar, antiülserler ve oral kontraseptifler gibi bazı ilaçlar da elektrolit
dengesizliklerine neden olmaktadırlar. Digital grubu ilaçlarla birlikte diüretik ilaç alan yaşlı
bireylerde de elektrolitlerden en çok magnezyum kaybı olması nedeniyle magnezyumdan
zengin besinleri tüketmeleri gerekmektedir. Ancak magnezyumun ince bağırsaklardan
emilimi nedeniyle kalsiyum, fosfor ve proteinden zengin diyetle alınması magnezyumun
emilimini azaltmaktadır102,111. Bu nedenle yaşlı bireyler bu tür ilaçları kullanırken sıvı
elektrolit düzeyleri, mineral eksiklik belirtileri açısından gözlenmeli ve bilgilendirilmelidirler.

6.2.6.Vitamin-İlaç Etkileşimi
Yaşlılık döneminde görülen hiperlipidemi tedavisinde Kolestiramin sık kullanılan bir ilaçtır. Bu ilaç
safra asitlerini bağlayarak kolesterolün sindirim sistemi yoluyla dışarı atılmasını artırmaktadır112. Bu
nedenle uzun süreli hiperlipidemi tedavisinde bu tür ilaçları kullanan yaşlılarda yağda çözünen
vitaminlerin emilimi bozulmaktadır. Aynı zamanda bu ilaç, intrensek faktörün salınımını da
baskıladığı için yağda eriyen vitamin eksiklikleriyle beraber B12 vitamini eksikliği de
oluşabilmektedir112.
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Kronik hastalıkları nedeniyle birden fazla ilaç kullanan yaşlıların almaları gereken besinler
konusunda önemle üzerinde durulması gereken bir besin greyfurt suyudur. Greyfurt suyunda
bulunan narinjin ve psoralen gibi maddeler, birçok ilacın metabolizmasında yer alan enzimi
baskılamakta ve ilaç metabolizması olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenle özellikle amlodipin,
nifedipin gibi antihipertansif; diyazepem, buspiron gibi anksiyolitik; amiyodaron gibi
antiaritmik; atorvastatin, lovastatin gibi statin grubu ilaç kullanan bireylerin greyfurt suyunu
tüketmemeleri gerekmektedir113. Greyfurt suyu; tiroid ilaçları ile kolesterol ve tansiyon
düşüren ilaçların vücuda olan etkilerini değiştirir114. Laksatif ilaçlar uzun süre kullanıldığında
bazı elektrolitlerin özellikle potasyum, sodyum, kalsiyum ve bazı vitaminlerin özellikle D
vitamininin bağırsaktan geçişini hızlandırarak emilimlerini azaltmaktadır107,114.
İlaç-vitamin etkileşimleri özellikle yaşlı bireylerde ilaca bağlı gelişen vitamin yetersizlikleri
açısından önemlidir. Bu nedenle yaşlı bireylerde ilaç tedavisine başlanmadan önceki ilaç
tedavisi, ilaçların dozu, kullanım süresi, beslenme durumu, bireyin yaşı, mevcut olan kronik
hastalıkları iyi sorgulanmalı ve ayrıntılı bilgi alınmalıdır. Yaşlı bireye başlanacak tedavi ve
beslenme şekli yeniden düzenlenmelidir113,114.

6.3.Farmakokinetik Etkileşimler
Farmakokinetik etkileşim, bir ilacın emilim, dağılım, metabolizması ve atılımının besinler
tarafından değiştirildiğinde oluşan etkileşimdir115. Etkileşme ilaçların etki yerlerinden uzakta
oluşmaktadır. Vücut sıvılarındaki ilaç konsantrasyonunda artma veya azalma olmaktadır97,115.

6.3.1.Emilim Düzeyinde Etkileşimler
Vücuda alınan besinlerin, besin-ilaç etkileşimindeki fonksiyonu ilacı bağlamaktır. Besinler
vücuda alınan ilacın emilimini gastro intestinal sistem boyunca azaltmakta ya da
artırmaktadır. Bu nedenle alınan ilacın aç ya da tok karna alınıp alınmaması, ilaç besin etkileGöksel
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şimi açısından çok önemlidir. Besinler ilaç emilimini geciktirecek etkiye sahipse ilaç aç karna
alınması gerekmektedir101,115. Mide boşken ilaçların daha hızlı bir şekilde emildiği
belirtilmektedir. Çünkü besin alımı mide boşalmasının gecikmesine ve dolayısıyla gastrik
sekresyonun ilaç ile etkileşimini artırarak ilacın biyoyararlanımını azaltmaktadır116. Aspirin
ve romatizma ilaçları; açken mideyi rahatsız edebileceği için yemekle birlikte alınmalıdır20.
İlaçların emilimini, ilacın farmakodinamik etkisi, besin öğesinin bileşimi, mide pH’sının
artması, gastrointestinal sistemde sıvı hacminin artması, mide boşalmasının gecikmesi, safra
sekresyonunun artması, motilitenin artması, kan akışının hızlanması, mukozal fonksiyonlar da
emilim oranını değiştiren faktörler arasında yer almaktadır117,118,119,120,121. Besin öğeleri, mide
asitlik düzeyini, gastrointestinal sistem salgısı, hareketini ve geçiş zamanını değiştirerek ilacın
emilimini

etkilemektedirler121.

İlaç-besin

etkileşiminin

emilim

sürecinde

4

sonuç

belirtilmektedir. Bunlar; emilimin gecikmesi, emilimin azalması, emilimin artması ve
emilimin etkilenmemesi durumudur116.

6.3.2.Dağılım Düzeyinde Etkileşimler
Diyet ile proteinin uzun süre eksik alımı serum plazma albümin miktarının azalmasına neden
olmaktadır. Serum albümin düzeyindeki bu azalma proteinlere yüksek oranda bağlanan
ilaçların serbest kısmını artırabilmektedir. Örneğin; albümin düzeyinin düşüklüğü varfarin,
fenitoin gibi plazma proteinlere yüksek oranda bağlanan ilaçların daha az bağlanmasına neden
olmaktadır. Yani; ilaçların serbest kısmının ve etkisinin artmasını sağlamaktadır. Fenitoinin
yüksek seviyede bulunması toksisiteye, varfarinin yüksek düzeyde olması ise kanamaya sebep
olabileceği belirtilmektedir117.
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6.3.4.Metabolizma Düzeyinde Etkileşimler
Besinler vücutta belli ilaçların metabolizmasını engelleyebilir ya da artırabilir. Besinlerde
bulunan vitamin, mineral, yağ, proteinler bazı ilaçların etkisini azaltmakta ya da etkisinin
artmasına yol açmaktadırlar94. Serbest yağ asitleri ve bazı ilaçlar plazma albümininde aynı
noktalara bağlandıklarından dolayı plazma albüminin bağlanma bölgelerinde ilacın yerini
alarak serbest ilaç oranının artmasına ve yan etki gelişmesine neden olmaktadır116. Yüksek
protein içeren besinler vücuda alındığında enzim indüksiyonuna sebep olarak bazı ilaçların
oral biyoyararlanımını azaltmaktadır. Yüksek lifli besinlerin oral sitotoksik ilaçlar gibi bazı
ilaçlarla aynı zamanda alınması durumunda da ilaçlar life bağlandıklarından dolayı
biyoyararlanım azalmaktadır122. Meyve ve sebzelerde bulunan fitokimyasallar taşıyıcı
proteinlerin ve enzimlerin aktivitesini değiştirerek besin-ilaç etkileşimlerine neden
olabilmektedir122.

6.3.5.Atılım Düzeyinde Etkileşimler
Besinler alınan ilaçların vücuttan atılım ve geri emilimini değiştirebilmektedirler. Süt, sebze
ve turunçgil gibi besinler idrarı alkalileştirmekte, et, balık, peynir, yumurta gibi besinler de
idrarı asitleştirebilmektedirler121. İdrarın yüksek proteinli diyetle asidik olması bazı amitrilin
gibi ilaçların atılımını artırmaktadır117.
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Ruggiero A, Cefalo MG, Coccia P et al. 2012. The role of diet on the clinical pharmacology of oral
antineoplastic agents. European Journal of Clinical Pharmacology. 68(2): 115-122.
116

113

6.4.Farmakodinamik Etkileşimler
İki ilacın etki yeri veya çevresinde etkileşmesidir. Bu etkileşim ters veya aynı yönde
oluşmaktadır. İki ilaç arasında kimyasal birleşme sinerjizma veya antagonizma olabilir97.
Besinlerin ilaç farmakokinetiği üzerinde neden olduğu farklılıklar hedef noktadaki ilaç
konsantrasyonunu

etkileyerek

dolaylı

yoldan

farmakodinamik

özelliklerini

de

değiştirmektedir. Farmakodinamik etkileşimler ilacın farmakokinetiğini değiştirmeksizin ilaçbesin kombinasyonuna hastanın cevabını değiştirmektedir117,122.. Farmakokinetik etkiden
farklı olarak vücut sıvılarında ilaç konsantrasyon düzeyi değişmez97.

6.5.Besin-İlaç Etkileşimi için Risk Faktörleri
Yaş, çoklu ilaç kullanımı, beslenme alışkanlıkları, besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi
sürecindeki besin kayıpları, kısıtlayıcı diyetler, beslenme bozukluğu hastalıkları, alkolizm,
madde bağımlılığı, renal ve hepatik fonksiyon bozuklukları, sosyoekonomik durum, stres, ilaç
dozları, ilaçların vücuda alınma yolu gibi durumlar besin-ilaç etkileşiminin risk faktörleridir99.
Yaşlı, hamile, çocuk, yetersiz beslenen ve kronik hastalığı olan kişiler besin-ilaç etkileşimi
açısından daha fazla riske sahip grubu oluşturmaktadırlar. Yaşlı bireylerde fizyolojinin
bozulması, kronik hastalıkların varlığı, besin alımı ve kullanımının yetersizliği, besin seçimi
ve tüketimini etkileyen psikolojik ve sosyoekonomik faktörler gibi nedenlerden dolayı besinilaç etkileşimine karşı daha hassastırlar87. Yaşlı bireylerde yaşa bağlı olarak besinlerin
emilim, dağılım, metabolizma ve atılımı azaldığı için besin-ilaç etkileşimi bakımından daha
fazla risk altında kalmaktadırlar99. Besin-ilaç etkileşimde ilacın formulasyonu da önemlidir.
Total parenteral beslenme (TPN) bazı ilaçların vücuttan atılımını azaltarak metabolizmasını
etkilemektedir. TPN bazı ilaçların plazma yarılanma ömrünün kısalmasına ve renal atılımın
artmasına neden olmaktadır123.
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6.6.Yaşlılarda İlaç Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken İlkeler

 Her basit belirti için ilaç kullanılmamalıdır
 Sağlık personeline gidilirken kullandıkları ilaçların kutularını ya da ilaç örneklerini
götürmeleri gerekmektedir.
 Bireyin kullandığı ilaçlar doktora gösterilmeli ya da söylenmelidir.
 Sigara, alkol, kafein gibi içecekler tüketiliyorsa mutlaka doktora bilgi verilmelidir.
 Mümkün olduğunca az ilaç kullanılmalıdır
 Sağlık personelinin söylediği dozda ve şekilde ilaçlarını kullanmalıdırlar
 İlaç kullanırken karşılaştıkları sorunlar mutlaka doktora iletilmelidir
 İlaç kullanırken oluşan yan etkiler doktora bildirilmelidir
 İlaçları yaşlı birey kendisi takip ediyorsa unutmaması için takvim ya da görebileceği
bir yere hatırlatıcı işaretler koymalıdır
 Şifalı

olduğunu

düşündükleri

bitkileri

kullanıyorlarsa

mutlaka

doktoruna

söylemelidirler. Bu bitkiler ilaçlarla etkileşime girerek daha zararlı sonuçlar
oluşturabilirler.
 Ağızdan alınan tablet, kapsül gibi ilaçlar sıvı kısıtlaması yoksa bol su ile alınmalıdır.
 İlaçlar oda ısısında bir bardak su ile alınmalıdır.
 İlaçları, kola, greyfurt, portakal suyu gibi sıvılarla değil su ile almalıdırlar
 Sağlık personelinin dışındaki kişilerin önerdiği ilaçlar rastgele kullanılmamalıdır.
Mutlaka doktora danışılması gerekmektedir.
 Yaşlı birey birden fazla ilaç alıyorsa ilaç zamanına, aç ya da tok karna alma durumuna
göre dikkat edilmelidir.
 İlaçlar son kullanma tarihine dikkat edilerek kullanılmalıdır. Son kullanma tarihi
geçen ilaçlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
 İlaçlar güvenli bir yerde muhafaza edilmelidir96.

T.C Milli Eğitim Bakanlığı. Hasta ve Yaşlı Hizmetleri. İlaçları Takip Etme, 2014,s. 1-26.
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde besin-ilaç etkileşiminin yaşlılık dönemindeki önemi, beslenme ve besin
öğelerinin ilaçlar üzerindeki etkileri, etki etme mekanizmaları ve bu etkileşimler açısından
risk faktörleri, yaşlıların ilaç kullanırken dikkat etmesi gereken besinler ve ilkeler hakkında
bilgiler öğrenilmiştir.
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6. Bölüm Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda besin-ilaç etkileşimine etki eden faktörlerden
değildir?
a) Metabolik süreçlerin yaşlılarda değişmesi
b) Yeterli ve dengeli beslenme
c) Birden fazla hastalığın bulunması
d) Birden fazla ilaç kullanımı
e) Beslenme alışkanlıkları
2) Aşağıdakilerden hangisi famakokinetik etkileşim için en doğru tanımdır?
a) Bir ilacın emilim, dağılım, metabolizması ve atılımının besinler tarafından
değiştirildiğinde oluşan etkileşimdir.
b) Bir ilaç emildiğinde oluşan etkidir.
c) Bir ilaç dağıldığında oluşan etkidir.
d) Bir ilacın emilim ve dağılımı olduğunda oluşan etkidir.
e) Bir ilaç atıldığında oluşan etkidir.
3) Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerin ilaç alırken dikkat edelecek ilkelerden
değildir?
a) Her basit sorun veya belirti için ilaç almamalıdırlar.
b) Sağlık personeline gidilirken kullanılan tüm ilaçların kutu veya örnekleri
götürülmesi gerekir.
c) Kullanılmakta olan ilaçlar mutlaka doktora gösterilmelidir.
d) Başkalarına kendilerinin kullandıkları ilaçları önermelidirler.
e) İlaçlar ını oda ısısında bir bardak su ile alınmalıdır.
4) Aşağıdakilerden hangisi ilaç-ilaç etkileşimlerinden değildir?
a) İki ilacın birlikte verilmeyerek daha güçlü tesir etmesinin önlenmesi
b) Birbirine eklenme - destekleme
c) İki ilacın birlikte daha güçlü etki etmesi
d) İlacın etkisinin korunması
e) İlacın etkisinin diğer bir ilaç nedeniyle azalması
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5) Aşağıdakilerden hangisi ilaç etkileşmesini değiştiren faktörlerden değildir?
a) Metabolizma hızı
b) Hastalık varlığı
c) Diyet
d) Yaş
e) Cinsiyet
6) Aşağıda ilaçların farmakodinamik etkileşimleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
a) İki ya da daha fazla ilaç etki yerinden uzakta etkileşir.
b) Etkileşim ters veya aynı yönde olur.
c) Vücut sıvılarında ilaç konsantrasyonu değişmez.
d) İki ilaç arasında kimyasal birleşme olabilir.
e) İki ilaç etki yeri ve çevresinde etkileşir.
7) Aşağıda ilaç-besin etkileşimi ile ilgili verilen bilgilerden yanlış olan seçeneği
işaretleyiniz?
a) Diyyette protein içeriğinin yüksek olması antiquagülan ilaç kullanan hastalarda
emilimi azaltır.
b) Diyette karbonhidrat içeriğinin yüksek olması antiagregan ilaç kullanan
hastalarda hipoglisemiye neden olur.
c) Diyette protien içeriğinin yüksek olması kortikosteroid kullanan hastalarda
aminoasit emilimini azaltır.
d) Diyette protein içeriğinin yüksek olması beta-blokörlerin biyoyararlılığını
artırır.
e) Diyette yüksek miktarda posa alımı antibiyotik biyoyararlılığını artırır.
8) Aşağıda ilaç-yağ etkileşimi ile ilgili verilen bilgilerden yanlış olan seçeneği
işaretleyiniz?
a) Yağdan zengin diyet ilaçların proteine bağlanma oranını azaltır.
b) Yağdan zengin beslenme mide boşalmasını geciktirir.
c) Yağdan zengin beslenme yağda çözünen vitaminlerin emilimini azaltır.
d) Yağdan zengin beslenme antibiyotik emlimini azaltır.
e) Yağdan zengin beslenme ilaç metabolizmasının gecikmesine sebep olur.
9) Aşağıda ilaç-vitamin etkileşimi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Hiperlipidemi tedavisi alan yaşlılarda vitamin emilimi bozulur.
b) Antihipertansif, antiaritmik, statin grubu ilaçlar greyfurt ile tüketilmemelidir.
119

c) Laksatif grubu ilaçlar D vitamini emilimini azaltır.
d) Antihipertansif ilaçlar greyfurt ile tüketildiğinde metabolizması bozulur.
e) Anksiyolitik ilaçlar greyfurt suyu ile tüketildiğinde ilaç metabolizması
etkilenmez.
10) Aşağıdakilerden hangisi ilaçların emilimini etkileyen faktörler arasında değildir?
a) Besin öğesinin bileşimi
b) Mide pH’sının artması
c) Gastro intestinal sistemde sıvı hacminin artması
d) Mide boşalmasının gecikmesi
e) Kan akımının yavaşlaması
11) Yüksek lifli besinlerin oral sitotoksik ilaçlar gibi bazı ilaçlarla aynı zamanda alınması
durumunda

ilaçlar

life

bağlandıklarından

dolayı

biyoyararlanım

…azalmakta……..(azalmakta/artmakta).
12) Besin alımı mide boşalmasını ……geciktirir………. ve ilacın biyoyararlanımını
….azaltır...........(artırır/azaltır).
13) Besinler ilaç emilimini geciktirecek etkiye sahipse ilaç …aç…… (aç/tok) karna
alınması gerekmektedir.
14) Bir ilacın aç ya da tok karna alınıp alınmaması ……ilaç-besin…… etkileşimi
açısından önemlidir.
15) İki ya da daha fazla ilacın bir arada kullanılması durumunda bir ilacın diğerinin
etkisini

tedavi

planının

dışında

artırması

veya

azaltmasına………ilaç

etkileşimi………………denir.

Cevaplar
1)b,

2)a,

3)d,

4)a,

5)e,

6)a,

7)e,

8)c,

9)e,

10)e

11)azalmakta, 12)geciktirir, azaltır, 13)aç, 14)ilaç-besin, 15)ilaç etkileşimi
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7.YAŞLILIKTA BESLENME VE SAĞLIĞI ETKİLEYEN RİSK
FAKTÖRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde beslenme sağlığını etkileyen risk faktörlerinin neler olduğuna değinilecektir. Bu
kapsamda sağlığı olumsuz etkileyen faktörlerden bireysel (biyolojik) faktörlerin, yaşam
tarzının, çevresel faktörlerin, sosyal çevrenin, kamu hizmetlerinin, kamu politikaların neler
olduğu anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Beslenme sağlığını etkileyen risk faktörleri nelerdir?
2. Beslenme sağlığını etkileyen risk faktörlerinden biyolojik faktörleri açıklayınız?
3. Beslenme sağlığını etkileyen yaşam tarzındaki faktörleri açıklayınız?
4. Beslenme sağlığını etkileyen çevresel faktörleri belirtiniz?
5. Beslenme sağlığını etkileyen sosyal çevre faktörlerini yazınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Yaşlı beslenmesi ve sağlığını
etkileyen risk faktörleri
hakkında bilgi sahibi
olunacak.

Kazanım araştırarak ve
okuyarak geliştirilecektir.

Beslenme Sağlığını
Etkileyen Biyolojik
Faktörler

Beslenme sağlığını etkileyen
biyolojik faktörler
öğrenilecek

Kazanım araştırarak ve
okuyarak geliştirilecektir.

Beslenme Sağlığını
Etkileyen Yaşam Tarzı
Faktörleri

Beslenme sağlığını etkileyen
yaşam tarzı faktörleri
öğrenilecek

Kazanım araştırarak ve
okuyarak geliştirilecektir.

Beslenme Sağlığını
Etkileyen Çevresel
Faktörler

Beslenme sağlığını etkileyen Kazanım
araştırarak
ve
çevresel faktörler öğrenilecek okuyarak geliştirilecektir.

Beslenme Sağlığını
Etkileyen Sosyal Faktörler

Beslenme sağlığını etkileyen
sosyal faktörler öğrenilecek

Kazanım
araştırarak
ve
okuyarak geliştirilecektir.

Beslenme Sağlığını
Etkileyen Kamu Hizmetleri

Beslenme sağlığını etkileyen
kamu hizmetleri faktörleri
öğrenilecek

Kazanım
araştırarak
ve
okuyarak geliştirilecektir.

Konu

Yaşlı beslenmesi ve sağlığı
etkileyen risk faktörleri
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Anahtar Kavramlar
Beslenme sağlığı, risk faktörleri, biyolojik, çevresel ve sosyal faktörler, kamu hizmetleri
faktörleri, yaşam tarzı faktörleri.
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Giriş
Yaşlılarda beslenme sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerin bilinmesi, sağlığın geliştirilmesi
için gerekli olan koruyucu ve tedavi edici stratejilerin oluşturulması açısından önemlidir.
Yaşlılarda

yetersiz

beslenme

(malnütrisyon)

oluşmasında

birçok

faktör

etkilidir.

Malnütrisyon, besinlerin yetersiz alımı veya emilimi sonucu ortaya çıkan hastalık tablosu
olarak tanımlanmaktadır. Bu sorun çocuklarda ve yaşlılarda yaygın olarak görülmektedir
Malnütrisyona etki eden faktörler arasında yetersiz besin alımı, diyette besin öğesi
eksikliğinin olması, kronik hastalıklar, enfeksiyonlar, ilaç tedavileri, sosyal nedenler yer
almaktadır124,125.
Bu bölümde beslenme ve sağlığı etkileyen risk faktörlerinin neler olduğuna değinilecektir. Bu
kapsamda sağlığı olumsuz etkileyen biyolojik, sosyal, çevresel, kamusal ve yaşam tarzı gibi
nedenlere yer verilecektir.

Rakıcıoğlu N. Malnutrisyon ve yaşlanma anoreksisi. Arıoğul S (editör). Geriatri ve Gerontoloji. 1. Baskı.
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125
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under five years of age in Aydın, a western city of Turkey. The Turkish Journal of Pediatrics 2007; 3: 283-9.
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7.1.Yaşlılıkta Beslenme Sağlığı
Yaşlılar için sağlıklı beslenme ve boşaltım, düzenli fiziksel egzersiz, sigara, alkol gibi zararlı
alışkanlıkların tüketilmemesi, yeterli uyku ve dinlenme, uygun konut, çevre ve stres ile
başetme sağlıklı yaşam ilkeleri arasında bulunmaktadır. Sağlıklı yaşam ilkelerine uyulması
yaşlı bireylerin optimum sağlık düzeyine ulaşmasını ve kronik hastalıklardan korunmasını
sağlamaktadır. Yaşlıların yeterli ve dengeli bir şekilde beslenme alışkanlığı kazanması hem
kendi hem de toplumun sağlığı açısından önemlidir126,127. Yaşlanma süreci ile birlikte beden
ve organların işlevlerinde oluşan değişiklikler yaşlıların besin alımını, besin öğelerinin
sindirimini ve metabolizmasını etkilemekte ve sağlık problemlerinin oluşmasına zemin
hazırlamaktadır128.
Yaşlı bireyler, yetersiz besin tüketmeleri, beslenme sorunları nedeniyle toplumda öncelikli
olarak beslenmelerine dikkat edilmesi gereken riskli gruptur. Yaşlı bireylerde özel bir
beslenmenin gerekliliği yapılan bilimsel çalışmalarda belirtilmektedir127. Yaşlılık döneminde
tat ve koku duyusunda azalma, tükürük salgılanmasında azalma, dişlerin eksilmesi ya da
olmaması, çiğneme sorunları, sindirimde azalma, kan dolaşımında yavaşlama fizyolojik
olarak meydana gelmekte ve yaşlı beslenmesini ve sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir127.
Yaşlı bireylerin genelinin sosyal olarak yalnız yaşamaları, kronik sorunların yanında
psikolojik sorunlarının olması, alışverişlerini kendilerinin yapamamaları, besinlerini
hazırlayamamaları, fiziksel aktivitenin tamamen azalması, kolaylık açısından hazır besinleri
tercih etmeleri ve sürekli ilaç kullanmaları beslenme problemlerine neden olmakta ve
beslenme sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir129,130. Yaş ilerledikçe kronik hastalıkların
oluşması, besin ögelerinin alımını azaltmaktadır. Kalp, karaciğer ve böbrek yetmezliği, kronik
obstrüktif akciğer hastalığı, kronik pankreatis, kronik intestinal iskemi, iltihabi barsak
hastalığı, neoplazm gibi hastalıklar yaşlıda ağırlık kaybı ve protein enerji malnütrisyonu
(PEM) oluşumunun yaygın nedenlerindendir. Romotoid artrit gibi deformasyona neden olan
hastalıklar, yaşlının tek başına beslenme yeteneğini bozar, ayrıca hareketlilikteki azalma
nedeniyle alışveriş ve besin hazırlama durumları engellenmektedir127.

Gözüm S. Birinci Basamak Sağlık HizmetlerindeYaşlı Bakımı, Antalya, 2002; 103-105.
Rakıcıoğlu N. (2002). Yaşlılık ve Beslenme, I.Ulusal Geriatri Kongresi, Antalya, 117-121. http://ekutuphane.teb.org.tr/pdf/tebakademi/geriatri_2009/20.pdf.Erişim Tarihi: 18.02.2019.
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Solunum hastalıklarında nefes almak için daha fazla güç sarfedildiğinden enerji gereksinmesi
artar, gastrointestinal hastalıklarda ise besin ögelerinin emilimindeki azalma nedeniyle ağırlık
kaybı gözlenebilmektedir. Bazı yaşlılarda helicobakter pylori enfeksiyonları şiddetli anoreksi
ve ağırlık kaybı ile ilişkili bulunmuştur. Yaşlı bireyler mevcut kronik hastalıkları nedeniyle
birden fazla ilaç kullanmaktadırlar. Çoklu ilaç kullanımı beslenme ve metabolizma açısından
önemlidir. İlaç tedavisinde ilaçlar besinlerle ve birbirleriyle etkileşime girerek beslenme
düzeyini, besinlerin emilimini, vücuttan atılımını bozmakta ve sağlık risklerinin oluşmasına
neden olmaktadır. Kültürel, sosyal ve ekonomik faktörler, eğitim durumu bireyin sağlıklı
besin seçimini etkilemektedir.

Yaşlılarda yanlış beslenme alışkanlıkları sık olarak

görülmektedir127.
Sönmez ve ark.’nın (2007)’de yaptıkları çalışmada; erkeklerin kadınlara, ileri yaştaki
yaşlıların genç yaşlılara, dulların evli olanlara, çocuğu olmayanların çocuk sahibi olanlara,
gelir durumu kötü olanların iyi olanlara, hiç dişi olmayanların dişi olanlara veya protez
kullananlara ve her gün düzenli ilaç kullananların, aralıklı ilaç kullananlara veya hiç ilaç
kullanmayanlara göre beslenme risk düzeyinin daha yüksek olduğu görülmektedir131.
Yaşlılarda yetersiz ve dengesiz beslenme, kronik hastalıkların varlığı, fiziksel yetersizlikler,
ağrı, bilişsel bozukluklar, sağlık hizmetlerine ulaşılabilirlik, sosyal izolasyon, yaşamdan
alınan doyum, azalmış yaşam beklentisi, yoksulluk gibi faktörler yaşam kalitesini olumsuz
etkilemektedir. Yaşam süreci içerisinde yaşlıların yaşam kalitesini artırmak, sağlıklı yaşam
sürmeleri açısından önemlidir132. Yaşlı bireylerin beslenme alışkanlıkları ve yaşam biçimini
değiştirmeleri zordur. Ancak yaşlı bireylerin uygun bir beslenme ve yaşam biçimi değişikliği
yapmaları ile sağlıklı yaşlanmalarını sürdürmeleri mümkündür128.
Bu nedenle; beslenme sağlık riski yüksek olarak belirlenen yaşlılar için hazırlanacak diyet
programlarında yaşlı bireyin hastalığı, kullandıkları ilaçları, fiziksel ve sosyal özellikleri de
dikkate alınmalıdır. Yaşlı bireyin beslenme durumu, belli aralıklarla değerlendirilmesi ve
yaşlı bireye özgü beslenme programlarının hazırlanması gerekmektedir.

Rakıcıoğlu N. (2002). Yaşlılık ve Beslenme, I.Ulusal Geriatri Kongresi, Antalya, 117-121. http://ekutuphane.teb.org.tr/pdf/tebakademi/geriatri_2009/20.pdf.Erişim Tarihi: 18.02.2019.
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7.2.Beslenme Sağlığını Etkileyen Risk Faktörleri
Yaşlı bireylerin sağlığını biyolojik, sosyal, ekonomik ve çevresel olmak üzere etkileyen risk
faktörleri bulunmaktadır. Bu faktörler aynı zamanda sağlığın belirleyicileri olarak da
adlandırılmaktadır. Bu belirleyiciler sağlığı dolaylı ya da dolaysız olarak etkileyebilir. Sağlığı
etkileyen temel faktörler arasında; beslenme, inaktif (sedanter) yaşam, kronik stres, yıkıcı
alışkanlıklar, çevre kirliliği, iç kirlilik ve genetik sayılabilir133.

7.2.1. Sağlığı Etkileyen Bireysel (Biyolojik ) Faktörler:
Doğum öncesi ve doğumdan ölüme kadar olan süreçte çeşitli sağlık riskleri vardır. Doğumdan
ölüme kadar olan süreç gebelik ile başlayıp bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve
yaşlılık dönemleri olarak devam etmektedir. Bireyin sağlığını etkileyen biyolojik faktörler
arasında; yaş, cinsiyet, genetik, hormonal ve metabolik süreçler sayılabir133.

7.2.2. Sağlığı Etkileyen Yaşam Tarzı İle İlişkili Faktörler:
Sağlığı etkileyen yaşam tarzı ile ilişkili faktörler arasında; beslenme, aile yapısı, eğitim,
meslek, işsizlik, gelir, risk algılama düzeyi, alkol ve sigara tüketimi, spor (fiziksel aktivite),
kendini gerçekleştirme, ulaşım sayılabilir133.

7.2.3. Sağlığı Etkileyen Çevresel Faktörler:
Sağlığı etkileyen çevresel faktörler arasında; fiziksel çevre yer almaktadır. Fiziksel çevre
içinde ise; sıcaklık, soğukluk, ışın, travma, içme ve kullanma suyu, iklim şartları, hava ve su
kirliliği, konut durumu, çalışma koşulları, gürültü, duman, ulaşım, alan kullanımı, yerel çevre
özellikleri, kimyasal etkenler (zehirler, atıklar gibi), biyolojik etkenler (mikroorganizmlar,
asalaklar, mantarlar gibi), temel gıda madde eksiklikleri (vitaminler, aminoasitler ve yağ
asitleri gibi) yer almaktadır. Çevre sağlığını bozan durumlarda başvurulacak kurumlar
arasında; belediyeler, il sağlık müdürlükleri, halk sağlığı laboratuvarı, tarım il müdürlükleri,
emniyet müdürlüğü yer almaktadır133.

Esenay Işık F. Sağlığı Korunması, Yükseltilmesi ve Sağlık Politikaları. Sağlığı Belirleyen Risk Faktörleri.
https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/11165/mod_resource/content/0/3.%20Sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%
9F%C4%B1n%20Belirleyicileri.pdf.Erişim Tarihi: 18.02.2019.
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7.2.4. Sağlığı Etkileyen Sosyal Çevre Faktörleri:
Sağlığı etkileyen sosyal çevre faktörleri arasında; kültür, ekonomi (yolsulluk, göç gibi), sosyal
destek ağları, toplum/kültür katılımı, psikolojik etkenler (stres) bulunmaktadır. Sağlık ve
Hastalığı Etkileyen Kültürel Faktörler arasında; ekonomik durum, beslenme, giyinme, kişisel
hijyen, aile yapısı, cinsiyet rolleri, evlilik örüntüleri, cinsel davranış, önleyici örüntüler, nüfus
politikası, hamilelik, doğum uygulamaları, vücut imajındaki değişimler, konut düzenlemeleri,
genel sağlık düzenlemeleri, meslekler, din, alışkanlıklar, kültüre bağlı stres, göçmen statüsü,
madde kullanımı, boş zaman alışkanlıkları, ev hayvanları, kuşlar, kendi kendini tedavi
stratejileri ve terapileri yer almaktadır133.

7.2.5. Sağlığı Etkileyen Kamusal Faktörler:
Sağlığı etkileyen kamusal faktörler arasında; sağlık hizmetlerine erişim, sağlık hizmetlerinin
niteliği eğitim hizmetleri, çocuk bakımı, sosyal hizmetler, konut yardımı, boş-zaman,
istihdam, sosyal güvenlik hizmetleri, kamu ulaştırma hizmetleri, sağlıkla ilgili diğer
hizmetler, sivil kuruluş ve hizmetleri, ekonomik ve sosyal çevre sağlık gelişmeleri, yerel ve
ulusal öncelikler, sağlık politikaları, sağlık programları, sağlık projeleri yer almaktadır133.

7.3. Yaşlı Bireylerde Yaşam Kalitesini Etkileyen Risk Faktörleri
Yaşlı bireylerde yaşam kalitesini ve sağlığı olumsuz yönde etkileyen risk faktörleri arasında
yetersiz ve dengesiz beslenme, kronik hastalıklar, ileri yaş, düşme öyküsü bulunması,
bedensel ve zihinsel engellerin olması, sosyoekonomik düzey, bağımlı olma durumu, sosyal
uğraşının olmaması, sosyal desteğin olmaması yer almaktadır132. Bu risk faktörlerinin başarılı
bir şekilde yönetilmesi ile kronik hastalıkların, fiziksel yetersizliklerin görülme oranı
azaltılabilmektedir. Ve bunun sonucunda bireyde sağlıklı yaşam süresi ve kaliteli yaşam
artmaktadır. Yaşlılarda yaşam kalitesini etkileyen en önemli etken kronik hastalıklardır134.
Kronik hastalıklar nedeniyle yaşlılık döneminde bireyin aktif yaşamı kısıtlanmakta, öz
bakımını sürdürmesi engellenmektedir135.
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Cinsiyetin de yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği belirtilmektedir. Kadınlarda erkeklere
oranla yaşam kalitesinin daha düşük olduğu ifade edilmektedir132. Yaşlılarda sağlıkla ilişkili
yaşam kalitesi, cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu ve sosyoekonomik durumdan da
etkilenmektedir135.
Yalnız yaşam (sosyal izolasyon) da yaşlı bireylerin yaşam kalitelerinin düşmelerine neden
olmaktadır. Aile ya da herhangi bir kişi ile birlikte yaşamın yaşam kaliteisini artırdığı
beliritlmektedir132,136,137. Yaşlı bireylerin günlük yaşam aktivitelerini herhangi bir kişye
bağımlı olmadan bağımsız bir şekilde yerine getirebilmeleri yaşam kalitesi için önemli bir
faktördür. Fiziksel aktivitelerdeki bağımlı-bağımsızlık durumununda yaşam kalitesi etkilediği
vurgulanmaktadır132,136,. Günlük aktivitelerdeki azalmanın yaşam kalitesi üzerinde olumsuz
etkisi olduğu belirtilmektedir134. Gelir düzeyinin de yaşam kalitesi üzerinde etkili olduğu
belirtilmektedir. Yoksulluk ya da düşük gelir düzeyine sahip yaşlı bireylerin beslenme için
gerekli besin öğelerine ulaşamamalarına, sosyal imkânsızlıklara neden olarak yaşam kalitesini
de olumsuz etkilemektedir132,138,139,140,. Yaşlı bireylerde zararlı alışkanlıkların (sigara ve alkol
kullanma gibi) sürdürülmesi bireyin beslenme sağlığını ve dolayısıyla yaşam kalitesini
olumsuz yönde etkileyen risk faktörlerdendir132,141.
Yaşlılarda düşme ve düşmeye bağlı fiziksel engel durumlarının gelişmesi onların fiziksel ve
sosyal aktivitelerinin kısıtlanmasına, bağımsızlık duygularının azalmasına, beslenme
yetersizliklerine ve dolayısıyla yaşam kalitelerinin düşmesine neden olmaktadır132,142.
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde beslenme sağlığını etkileyen risk faktörlerinin neler olduğu anlatılmıştır. Bu
kapsamda beslenme ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörlerden bireysel (biyolojik) faktörler,
yaşam tarzı, çevresel faktörler, sosyal çevre, kamu hizmetleri, kamu politikalarının türleri
öğrenilmiştir.
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7. Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi beslenme sağlığını etkileyen risk faktörlerinden
değildir?
a) Biyolojik faktörler
b) Sosyal faktörler
c) Ekonomik faktörler
d) Çevresel faktörler
e) Toplumsal faktörler
2. Aşağıdakilerden hangisi beslenme sağlığını etkileyen biyolojik faktörlerden
değildir?
a) Yaş
b) Eğitim
c) Cinsiyet
d) Genetik
e) Metabolik süreçler
3. Aşağıdakilerden hangisi beslenme sağlığını etkileyen yaşam tarzı ile ilişkili
faktörlerden değildir?
a) Beslenme
b) Aile yapısı
c) Meslek
d) Hormonlar
e) Spor
4. Aşağıdakilerden hangisi beslenme sağlığını etkileyen çevresel faktörlerden
değildir?
a) Göç
b) Travma
c) İçme ve kullanma suyu
d) İklim şartları
e) Hava ve su kirliliği
5. Aşağıdakilerden hangisi beslenme sağlığını etkileyen sosyal çevre faktörlerinden
değildir?
a) Kültür
b) Yolsulluk
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c) Konut yardımı
d) Sosyal destek ağları
e) Stres
6. Aşağıdakilerden hangisi beslenme sağlığını etkileyen kamusal faktörlerden
değildir?
a) Sağlık hizmetlerine erişim,
b) Risk algılama düzeyi
c) Sağlık hizmetlerinin niteliği
d) Sosyal güvenlik hizmetleri
e) Sağlık politikaları
7. Aşağıda yaşlı beslenmesi ve sağlığını etkileyen risk faktörleriyle ilgili dikkat
edilmesi gerekenlerden yanlış olan seçeneği işaretleyiniz?
a) Yaşlı bireyin hastalığı sorgulanmalı
b) Yaşlı bireyin kullandıkları ilaçları öğrenilmeli
c) Yaşlı bireyin fiziksel ve sosyal özellikleri de dikkate alınmalı
d) Yaşlı bireyin beslenme durumu değerlendirilmeli
e) Genel beslenme programı düzenlenmeli
8. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yaşlı bireyler için gerekli olan sağlıklı yaşam
ilkelerinden değildir?
a) Sağlıklı beslenme ve boşaltım sağlanması
b) Düzenli fiziksel egzersiz yapılması
c) Uygun olmayan konutlarda yaşama
d) Sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıkların tüketilmemesi
e) Yeterli uyku ve dinlenme sağlanması
9. Aşağıda yaşlı bireylerin beslenme sağlığını olumsuz yönde etkileyen faktörlerle
ilgili verilen bilgilerden yanlış olan seçeneği işaretleyiniz?
a) Yaşlı bireylerin genelinin sosyal olarak yalnız yaşamaları
b) Yaşlı bireylerin kronik ve kronik sorunlarının olması
c) Yaşlı bireylerin kolaylık açısından hazır besin tercih etmemeleri
d) Yaşlı bireylerin alışverişlerini kendilerinin yapamamaları
e) Yaşlı bireylerin besinlerini hazırlayamamaları
10. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi bireylerin sağlıklı besin seçimini etkileyen
faktörlerden değildir?
a) Kültürel faktörler
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b) Sosyal faktörler
c) Ekonomik faktörler
d) Eğitim durumu
e) Cinsiyet
11. Aşağıdakilerden hangisi çevre sağlığını etkileyen faktörlerin varlığında
başvurulacak kurumlardan değildir?
a) Belediyeler
b) İl Sağlık Müdürlüğü
c) Halk Sağlığı Laboratuvarı
d) Ticaret Odası
e) Emniyet Müdürlüğü
12. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerde yaşam kalitesini etkileyen risk
faktörlerden değildir?
a) Yetersiz ve dengesiz beslenme
b) Gelir düzeyinin iyi olması
c) Kronik hastalıklar
d) Düşme öyküsü bulunması
e) Bedensel ve zihinsel engellerin olması

Cevaplar
1)e 2) b

3)d

4) a

5)c

6) b

7) e

8)c

9)c 10)e

11)d

12)b
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8.YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN SAĞLIK SORUNLARI VE
HASTALIKLARDA BESLENME

137

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde yaşlılıkta sık görülen sağlık sorunlarına değinilecektir. Yaşlılık döneminde sık
görülen sağlık sorunlarının neler olduğu anlatılacak ve bu sorunlar geliştiğinde beslenmenin
önemi ve nasıl yapılması gerektiği ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Yaşlılık döneminde sık görülen sağlık sorunları nelerdir?
2.Yaşlılık döneminde sık görülen sağlık sorunlarının nedenlerini yazınız?
3.Yaşlılık döneminde sık görülen sağlık sorunlarını önlemek için yapılması gereken sağlığı
geliştirici davranışları belirtiniz?
4.Yaşlılıkta sağlığı geliştirici önlemlerden olan Birincil Korunma nedir? Örnek vererek
açıklayınız.
5.Yaşlılıkta sağlığı geliştirici önlemlerden üçüncül korunma nedir? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Yaşlılarda Sık Görülen
Sağlık Sorunları

Yaşlılarda sık görülen sağlık
sorunları öğrenilecek

Kazanım araştırarak ve
okuyarak geliştirilecektir.

Yaşlılarda Görülen
Hastalıklar

Yaşlılarda sık görülen
hastalıkların neler olduğu
öğrenilecek

Kazanım araştırarak ve
okuyarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Yaşlılarda sağlık sorunları, yaşlılarda hastalıklar, hastalıklarda beslenme.
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Giriş
Yaşlılık süreci bireyin bedeninde fiziksel, kimyasal, psikolojik ve bilişsel olarak birçok
boyutta değişiklik meydana getirmektedir. Normal bir yaşlanma sürecinde görme, işitme ve
dokunma duyularında bozulma; reflekslerde zayıflama, motor koordinasyonda gerileme; yeni
bilgileri öğrenme sürecinde güçlük; dikkatte dağılma ve konsantrasyon bozuklukları; uzun
bellekte ve hatırlamada gerileme; dil becerilerinde bozulma; sürekli hüzünlü olma ve
depresyon gibi durumlar gözlemek mümkündür4,142.
Yaşlılık dönemini diğer yaş dönemlerinden ayıran en önemli özelliklerden birisi hastalıkların
sıklığında ve çeşitliliğindeki değişimlerdir. Yaşlılık döneminde sık görülen sağlık sorunları
tek tek ya da bir arada görülebilir. Yaş ile birlikte kronik hastalık prevelansı da artmaktadır.
Yaşlı bireylerin %80’inden fazlasının en az bir, %50’inin iki kronik hastalığı bulunmaktadır.
Yaşlılık döneminde kalp damar hastalıkları (kalp yetmezliği, kan basıncında yükselme
(hipertansiyon), koroner arter hastalığı, ateroskleroz, şeker hastalığı (diabetes mellitus),
kanser (meme, serviks, kolon, prostat, akciğer), nörolojik sistem hastalıkları (inme, Parkinson,
demans gibi), ruh sağlığı ile ilgili hastalıklar (depresyon, intihar gibi), solunum sistemi
hastalıkları (KOAH, pnömoni, bronşit, astım, amfizem, akciğer kanseri gibi), kas ve iskelet
sistemi hastalıkları (düşme, osteoartrit, osteoporoz), görme ve işitme kaybı (glokom, katarakt,
maküla dejenerasyonu gibi), bulaşıcı hastalıklar (hepatit, tüberküloz gibi), prostat hiperplazisi,
inkontinans, deri yaşlanmasına bağlı sorunlar, kaza ve yaralanmalar, uykusuzluk, engellilik ve
yeti yitimi, sosyal izolasyon ve yalnızlığa bağlı sorunlar, yaşlı ihmali ve istismarı, toplumsal
cinsiyet temelli sağlık sorunları ile karşılaşılmaktadır. Birden fazla ilaç kullanımı, sosyal
açıdan değişimlerin olması da yaşlılık dönemini güçleştiren diğer nedenler arasındadır. Sosyal
güvence ile ilgili sorunlar, sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamama da sorunların
büyümesine neden olmaktadır145.
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Yaşlılık döneminde kan basıncında yükselme, yüksek kolesterol, kemik erimesi, kalp-damar
hastalıkları, şeker hastalığı, kanser gibi kronik hastalıkların prevelansı ve morbiditesi
artmaktadır. Beslenme durumu ile bu hastalıkların önlenmesi ve tedavi edilmesi, tedavinin
yan etkilerinin azaltılması arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Yaşlı bireylerde
meydana gelen kronik hastalıkların varlığında bu bireylerin hastalıklarla ilgili diyetlerinin
belirlenmesi gerekmektedir21. Bu sağlık sorunlarına ek olarak yaşlı bireylerde zihinsel
yetersizlik, hafıza kaybı, beyin hasarı gibi diğer sağlık sorunları da görülebilmektedir. Yaşlılık
döneminde sık görülen bu sağlık sorunlarının nedenleri arasında; yetersiz ve dengesiz
beslenme, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkların bulunması, yetersiz fiziksel aktivite gibi
faktörler yer almaktadır145.
Bu sorunları önlemede aşağıda belirtilen beslenme ilkelerine uyulması gerekmektedir:
 Yeterli enerji ve protein alımı sağlanmalıdır.
 Beyin fonksiyonlarını geliştiren vitamin ve minerallerden zengin yeşil yapraklı
sebzeler ve balık tüketimi artırılmalıdır.
 Unutabilme ihtimaline karşı sıvı alımı kontrol altına alınmalıdır.
 Sigara ve alkol tüketilmemelidir.
Yaşlılarda hareket kısıtlılığı veya fiziksel aktivite azlığına bağlı olarak kabızlık
(konstipasyon) önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunu önlemek ya da
azaltmak için beslenme ilkelerine dikkat edilmelidir48. Kabızlık, dışkının aşırı derecede sert,
kuru ve dışkılama sayısının az olmasına denir. Kadınlarda ve obez bireylerde daha çok
görülür. Bağırsak hareketlerinin artırılmasında, kabızlığın ve şişmanlığın önlenmesinde,
bağırsak kanserinden korunmada posa ve lifli gıdaların tüketilmesinin önemi büyüktür. Posa
ya da lif, bitkisel besinlerin vücutta sindirilemeyen bölümleridir. Kuru baklagiller, tahıllar,
sebzeler ve meyveler posası en çok olan besinlerdir. İnsan vücudu için günlük posa ve lif
ihtiyacı 25-30 gramdır. Tüketilen sebze ve meyve miktarının artırılması, kurubaklagil ve
kepekli tahıl ürünlerinin tüketimi ile günlük ihtiyaç karşılanabilmektedir48.
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Konstipasyonu önlemede aşağıda belirtilen beslenme ilkelerine uyulmalıdır:
 Her gün en az 1500-2000 ml sıvı alınmalıdır.
 Posadan zengin besinlerin diyetteki miktarı arttırılmalıdır.
 Yemeklerde, yağ miktarı normal olmalıdır.
 Diyette pişmiş sebzelerin yanı sıra çiğ sebzelere de yer verilmelidir.
 Sabahları aç karnına 1 kaşık erik veya kayısıdan yapılmış marmelat ve 1 bardak ılık su
tüketilmelidir.
 Demli çay ve kahve kabızlığa yol açtığından bunun yerine ılık su, bitkisel çaylar, süt,
ayran, meyve suları verilmelidir.
 Fiziksel aktivite arttırılmalı ve düzenli egzersiz yapılmalıdır.
 Dışkılama alışkanlığı kazandırılmalıdır48.
Osteoporoz, kemiklerden kalsiyum kaybının artması sonucunda kırık riskinin arttığı bir
hastalıktır. Tüm iskeleti etkilemekle birlikte kırıklar genellikle bilek, omurga ve kalça
kemiğinde oluşmaktadır. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda östrojen hormonunun
azalması sonucu kemiklerden kana kalsiyum geçişinin hızlanması ile birlikte görülen en
yaygın sağlık sorunudur. Çocukluk çağından itibaren fiziksel aktivitenin yetersizliği, D
vitamini yetersizliği, özellikle süt ve süt ürünleri gibi kalsiyumdan zengin besinlerin yeterli
tüketilmemesi, kemik mineral yoğunluğunu azaltan bazı ilaçların kullanılması ve kadınlarda
yeme davranış bozukluğu osteoporozun gelişimini hızlandırmaktadır48.
Bu tür hastalarda beslenme;
 Kalsiyumdan zengin besinlerle beslenilmelidir.
 D vitamininden etkin bir şekilde yararlanmak için her gün ortalama 15-30 dakika
güneşlenmeye özen gösterilmelidir. Bunun için yüz ve kollar dirseklere kadar açık
bırakılmalıdır.
 Tuz tüketimi ve turşu, salamura gibi sodyumdan zengin besinler sınırlandırılmalıdır.
 Sofrada tuz bulundurmamaya özen gösterilmelidir.
 Kafein ve alkol tüketilmemelidir.
 Aktif yaşam desteklenmeli ve düzenli egzersiz yapılmalıdır48.
48
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8.1.Yaşlılarda Sık Görülen Sağlık Sorunları
Dünya nüfusunun 2015 yılında %8,5’ini yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına
sahip ilk üç ülke sırasıyla %30,4 ile Monako, %26,6 ile Japonya ve %21,5 ile Almanya oldu.
Türkiye bu sıralamada 167 ülke arasında 66. sırada yer almaktadır146.
Ülkemizdeki 65 yaş üzeri nüfusun 2012 yılında %7.5 ve 2015 yılında %8.2 iken 2020 yılında
%10.2, 2050 yılında %20.8 ve 2075 yılında ise % 27.7’ye yükseleceği tahmin edilmektedir.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) projeksiyonlarına göre, 2012 yılında 65 yaş ve
üzerindeki nüfus 5,7 milyon ve 2015 yılında 6.5 milyon kişi iken, 2023 yılında 8,6 milyona,
2050 yılında 19,5 milyona, 2075 yılında ise 24,7 milyona çıkacağı düşünülmektedir. Türkiye
İstatistik Kurumu (TUIK) verilerine göre 65 yaş üstü yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki
oranı 2014 yılında %8 iken 2015 yılında %8,2’ye yükselmiştir. Bu oran 2023’de % 10 a
çıkacaktır. Yaşlı nüfusun %43,8‘ini erkek nüfus, %56,2’sini kadın nüfus oluşturmaktadır146.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2013 yılı sağlık istatistiklerine göre ülkemizde, 1990 yılında 66
yıl olan doğumda beklenen yaşam süresi, 2011 yılında 76 yıla çıkmıştır. 2015 verilerine göre
ise doğumda beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78, erkeklerde 75,3 ve
kadınlarda 80,7 yıldır146.
Yaşlılık döneminde fizyolojik olarak meydana gelen değişiklikler arasında; akciğer
elastikiyetinde azalma, kaburga kıkırdaklarında kemikleşme, damarlarda ateroskleroz
oluşumunda artma, kalp, karaciğer, böbrek bağ dokusunda artma, sindirim sistemi
sekresyonunda azalma, iskeletin mineral içeriğinde azalma, duyu organlarında zayıflama,
hormonlarda azalma, bazal metabolizmada düşme ve uyku düzensizlikleri yer almaktadır.
Bunların dışında yaşlılık döneminde sosyal yaşamda da değişiklikler görülmektedir. Ev içi ve
ev dışı yaşamda kısıtlılıklar, sosyal çevrede azalma, eşya kaybı, gelirde azalma, sosyal statüde
gerilemeye bağlı sosyal aktivitelerde azalma, sağlık sorunları nedeniyle bakım ve desteğe
gereksinim

duyma,

işe

yaramama

duygusunu

hissetme

gibi

değişiklikler

de

gözlenmektedir134.
Yeti (özürlülük/yetersizlik) kaybına bağlı günlük yaşam aktivitelerinde (GYA) kayıp ya da
azalma görülmektedir. Yaşla birlikte artan kanser, diyabet, akciğer, kardiyovasküler ve sereb-
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rovasküler hastalıklar, kazalar, ihmaller ve istismar gibi riskler fiziksel, zihinsel, psikolojik ve
sosyal yönden yeteneklerin kaybedilmesine yani yeti yitimine neden olmaktadır. GYA’den
banyo yapma, giyinme, tuvalete gitme, yataktan ve oturduğu yerden kalkma, idrar ve dışkı
kontrolünü sağlamada, telefon kullanma, ulaşım, yemek hazırlanması, yemek yeme, alışveriş, ev işleri yapma, ilaçlarını içme gibi birçok yetide kayıplar gözlenmektedir. Bu gibi
nedenlerle yaşlı birey sosyal yaşama katılamamaktadır147.
Sosyal güvence yokluğu, gelirin az olması, barınma sorunları, yaşlılığa uyum sorunları,
hastalık korkusu, yakınmalarını normal kabul etme, göz ardı etme, sağlık kuruluşlarının
ilgisizliği yeterli tıbbi inceleme yapılmaması gibi farklı sorunlar da görülmektedir148.
Yaşlanma dönemi kendine ait fiziksel değişiklikleri içerirken, sıklıkla ağrılar, derinin
incelmesi ve esnekliğini yitirmesi, boyun kısalması, kas kuvvetinin azalması, kemiklerde
kalsiyum kaybına bağlı olarak kemik yoğunluğunun azalması, görme ve işitmede problemler,
zihin durgunlukları, karar vermede zorluklar, izole edilme duyguları, içe dönme gibi
alışılagelen sorunlar ile beraber, vücut fonksiyonlarındaki bozulmaların ortaya çıkardığı
Demans, Alzheimer, Parkinson ve inme gibi hastalıklar da yeni bir zorluk haline
gelebilmektedir. Bu hastalıklar durumun sadece hasta ile sınırlı kalmasına izin vermez,
hastaya bakım veren tüm aile bireyleri de durumdan etkilenir. Özellikle demanslı, alzheimerlı,
parkinsonlu yaşlı bireylere bakım verenlerde depresyon, kaygı, stres, anksiyete, güvensizlik,
umutsuzluk gibi psikolojik durumlar daha fazla görülmekte ve bu durum onların ilaç
kullanımını artırmakta, yaşam kalitelerini olumsuz etkilemektedir146.
Yaşlıların çalışabilmeleri, sağlıklı kalmaları, topluma katkıları ve GYA yerine getirebilmeleri
yaşam kalitelerini artırabilmek için imkânlar sağlanmalıdır148.
Yaşlılık döneminde yanlış gıdaların fazla (ya da dengesiz) alımı söz konusu olabilir. Bunun
sonucunda da başlıca obezite, diabetes mellitus, kanser ve diğer kronik hastalıklar
görülmektedir13.
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8.1.1.Kas-İskelet Sistemi:
Osteoartrit: İleri yaşlılıkta eklemlerde ağrı ve tutuklukla seyreden, günlük yaşam
aktivitelerini (GYA) kısıtlayan bir hastalıktır149. 65 yaş üzerindeki bireylerde sık görülen
kronik hastalıklardandır. Osteoartrit eklemler ve bağ dokuları, romatoit artrit, fibromiyalji,
lupus, gut, bursit gibi birçok hastalığı kapsamaktadır150.
Osteoporoz: Düşük kemik kütlesi ve kemik dokusunun bozulması sonucu kemiğin
kırılganlığında artış ile karekterize kas-iskelet sistemi hastalığıdır151. En önemli riski kırık
oluşumudur. Osteoporoz sadece kırıklara yol açmaz. Kırık dışında ağrı, fiziksel sınırlılık ve
mortalite riskinde artışa neden olabilmektedir152,153. Osteoporoza bağlı kırık riski kadınlarda
erkeklere oranla daha fazladır. Osteoporoza bağlı kırıklar içinde en sık görüleni kalça
kırıklarıdır. Yaşlı bireylerin önkol, pelvis ve kalça kırıklarının en sık nedeni düşmeye
bağlıdır150. Osteoporoza bağlı ölümler, kalp ve ve kanser hastalıklarına bağlı ölümlerden
sonra üçüncü sırada yer almaktadır154. Osteoporozun oluşmasında birçok risk faktörü etkilidir.
Bu risk faktörleri arasında; yaş, cinsiyet, bazı ilaçların kullanımı (glikokortikoidler,
antidepresanlar, oral kontraseptifler gibi), sekonder osteoporoz, ailede osteoporoz öyküsü
olması, doğum sayısı, vücut kompozisyonu, sigara kullanımı, aşırı alkol, çay ve kahve
tüketme, yetersiz güneş ışığına maruz kalma, menapoz ve menarj yaşı, histerektomi, diyabet
gibi bazı metabolik hastalıklar, kalsiyumdan zengin süt ve süt ürünlerini yetersiz tüketme,
fiziksel aktivitede yetersizlik yer almaktadır153,155. Osteoporozun önlenmesinde değiştirilebilir
risk faktörlerinin (sigara ve alkol kullanımı, beslenme alışkanlıkları, sedanter yaşam, BKI’nin
yüksek olması gibi faktörler ortadan kaldırılmalıdır. Yeterli D vitamini sağlanması
önemlidir154.
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8.1.2.Endokrin Sistem
Yaşlı bireylerde diabetes mellitus (DM), bireysel ve ekonomik nedenlere bağlı olarak gelişen
toplumsal bir sağlık sorunudur. Yaşlanmaya bağlı olarak glikoz toleransının bozulması
sonucu genetik yatkınlığı olan bireylerde gelişmektedir. Yaşlı bireylerde DM’ye bağlı gelişen
komplikasyonlar morbidite ve mortaliteyi artırmaktadır150. Yaşlı bireylerde DM’ye bağlı
gelişen akut komplikasyonlar arasında; hipoglisemi, hiperglisemi, diabetik ketoasidoz (DKA)
ve nonketotik sendrom (HHNS) yer almaktadır. Diabet hastalarında morbidite ve mortalitenin
en önemli nedeni kronik komplikasyonlardır. Kronik komplikasyonlar ise; makrovasküler
(koroner arter hastalığı, hipertansiyon, periferal vasküler hastalık, hipertansiyon, enfeksiyon),
mikrovaküler (retinopati ve nefropati) ve nöropatidir156. Diyabetik hastaların yarısından
fazlasının ölüm nedeni koroner arter hastalığı, serebrovasküler ve perivasküler hastalıktır.
Diyabetik retinopatiye bağlı körlük 65 yaş üzeri bireylerde %3, nefropati diyabetik olan
bireylerde olmayan bireylere göre 1.5 kat daha fazladır. 65 yaş üzeri bireylerde Diyabetik
nöropatiye bağlı ayak amputasyonları, sepsis, myokard enfarktüsü gibi ciddi sağlık sorunları
görülmektedir150.

8.1.3.Kardiyovasküler Sistem
Kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerin %80’i 65 yaş üzerinde görülmektedir. Yaşın
ilerlemesiyle birlikte koroner arter hastalığı prevelansı artmaktadır. Kadınlara oranla
erkeklerde daha fazla görülmektedir150. DSÖ 2018 yılı Dünyada ilk 10 ölüm nedeni verilerine
göre; ölüme neden olan hastalıklar arasında koroner arter hastalığı (KAH) gelmektedir.
Koroner arter hastalıkları mortalite insidansı 45-74 yaş arası erkeklerde yılllık binde 7.3,
kadınlarda 3.8 düzeyinde bulunmaktadır157. Yaşlanma ile birlikte büyük damarların duvar
kalınlıklarında artma, esnekliğinde azalma, çaplarında daralma ve arteryal basınçta
yükselmeye neden olmaktadır. Sistolik hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklardan ölüm
riskini 2-5 kat artırmaktadır. Hipertansiyon ilaçla ve diyetle kontrol altına alınmazsa kalp ve
böbrek yetmezliğine, Serebro vasküler olay (SVO)’ya, koroner arter hastalığına neden olur.
Ülkemizde 70 yaş üzeri yaşlı bireylerde hipertansiyonun kadınlarda görülme oranı %29.6,
erkeklerde %24.4’dür150.
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Yaşın artmasıyla birlikte hipertansiyon prevelansı artmaktadır. 59-60 yaş için prevelans
%32.2 iken, 60 yaş ve üzeri bireylerde %64.9’dur158. Yaşlılarda üriner sisteme ilişkin en sık
görülen sorunların başında üriner inkontinans gelmektedir. İnkonstinansın prevelansı ve
insidansı kadınlarda erkeklere oranla daha fazladır. Kadınlarda inkontinans sıklığı %57.1 iken
erkeklerde %21.5 olarak belirtilmektedir. Ve yaşın ilerlemesiyle de görülme oranı
artmaktadır. Üriner inkontinans prevelansının toplumda %15-30, huzur evlerinde kalan
bireylerde %50’nin üzerinde olduğu belirtilmektedir. Üriner sisteme ilişkin yaşlı erkeklerde
görülen diğer önemli bir sağlık sorunu da prostat hipertrofisidir. 60 yaş üzerindeki erkeklerin
%44.5-60’ından fazlasında görüldüğü belirtilmektedir150.

8.1.4.İmmün Sistem
Yaşın ilerlemesiyle birlikte immün sistem fonksiyonlarında azalma, birden fazla kronik
hastalığın olması, kronik hastalıkların tanı ve teadvisi için bireylere uygulanan girişimlerin
uygulama sıklığının artması gibi nedenlerle yaşlı bireylerde enfeksiyon hastalıklarının
görülme sıklığı artmaktadır. Yaşlı bireylerde sık görülen enfeksiyon hastalıkları; solunum
sistemi, üriner sistem, gastrointestinal sistem, doku ve yumuşak doku enfeksiyonlarıdır159.
Yaşlılarda sık görülen mortaliteye neden olabilen infeksiyon hastalıklarından birisi de
pnömonidir. 65 yaş üzeri bireylerde pnömoni prevelansı yılda 1000 kişide 20-40 kişidir.
Mortalite nedeni ile %10-40 oranında dördüncü sırada bulunmaktadır. Hastane ve toplum
kökenli pnömoni 65 yaş üzerindeki bireyler için önemli bir risktir. Hastane kökenli pnömoni
insidansı yılda 1000 kişide 100-250 kişi olarak belirtilmektedir. Ülkemizde pnömoni mortalite
oranı %1-60 arasında değiştiği saptanmıştır160. 65 yaş üzeri bireylerin %25-30’u tüberküloz
(Tbc)’dur. Küresel Tüberküloz 2015 raporunda 2014 yılı verilerine göre insidans hızı
yüzbinde 18, prevelans hızı yüzbinde 22, mortalite yüzbinde 0.62 olarak belirtilmektedir.
2016 raporunda 2015 yılı verilerine göre; 65 yaş ve üzeri bireylerde Tbc görülme oranı
%17.5, görülme hızı yüzbinde 34.6’dır. Tbc hastalarının %57.8’i erkek, %42.2’i kadın olarak
bildirilmiştir161.
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A. Yaşlılarda Sağlık Sorunları. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005; 21(2):169-179.
V. Hipertansiyon ve Bakım Yönetimi (Editör: Özer S.). Olgu Senaryolarıyla İç Hastalıkları Hemşireliği, İstanbul
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160Umut S, Saryal Bartu S. Erişkinlerde Toplumda Gelişen Pnömoni Tanı Ve Tedavi Uzlaşı Raporu. Türk Thoraks Dergisi.
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Erişim Tarihi:25.02.2019.
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Yaşla birlikte üriner sistem enfeksiyonlarının görülme oranı da artmaktadır. 65 yaş üzerindeki
kadınların %20’inde, erkeklerin %10’unda üriner sistem enfeksiyonu görülmektedir. Menenjit
yaşlılarda %50-70 oranında mortalite ile sonuçlanmaktadır. Yaşlı bireylerde bakteriyemi
sepsis görülme oranı genç bireylere göre üç kat daha fazladır150.
Demans, 65 yaş üzerindeki bireylerin % 15’inde, 80 yaş üzerindeki bireylerin % 50’sinde
demans görülmektedir. ABD’de demansların % 50 den fazlası Alzheimer tipi demanstır.
Alzheimer hastalığı gelişmiş ülkelerde 65 yaş üzerindeki bireylerde kalp hastalıkları, kanser
ve inmeden sonra ölüme neden olan hastalıklar arasında dördüncü sıradadır. 65 yaş üzeri
bireylerde hastalığın prevalansı % 6-10, 85 yaş üzerinde % 30-47’dir. Prevalans 60 yaşından
sonra her beş yılda iki katına çıkmaktadır150. Demans hastalığında yaşlı bireylerde meydana
gelen bilişsel(kognitif), davranışsal ve günlük yaşam aktivitelerinin (işlevsel) bozulması,
motor bozukluk, otonom bozukluk ve uyku bozukluğu bireyi olumsuz etkilemektedir146. İnme
insidansının 75 yaş üzerinde 13.5-17.9/1000 olduğu bildirilmekte olup, 55-64 yaş grubu
kadınlarda inme insidansı erkeklere göre iki-üç kat fazla olarak bildirilmektedir. İnmeli
hastaların % 75’i, 65 yaş üzerindedir. İnmenin neden olduğu komplikasyonlar hayatta kalan
yaşlılar ve aileleri için önemli bakım ve sağlık sorunlarına neden olmaktadır150.

8.2.Kanser
Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı verilerine göre; yaşa standartize
edilmiş kanser insidansı dünya genelinde erkeklerde yüzbinde 204.9 iken kadınlarda 165.2
olarak belirtilmektedir. Dünya genelinde en çok tanı konan kanser türleri arasında akciğer
kanseri %13.0, meme kanseri %11.9, kolon kanseri %9.7 olarak belirtilmektedir. Mortalite
açısından en çok görülen kanser türü %19.4 akciğer kanseri, karaciğer %9.1, mide kanseri
%8.8 olarak bildirilmektedir. Erkeklerde en sık görülen ilk 5 kanser türü akciğer, prostat,
kolorektal, mide ve karaciğer kanseridir. Kadınlarda en sık görülen ilk beş kanser türü ise;
meme, kolorektal, uterus serviksi, akciğer ve uterus korpusu kanseridir162. Ülkemizde kanser
sıklığı erkeklerde yüzbinde 269.7, kadınlarda 173.6 olarak belirtilmektedir. Ülkemizde en sık
görülen ilk beş kanser türü; akciğer, prostat, kolorektal, mesane ve mide, kadınlarda en sık
görülen ilk beş kanser türü; meme, tiroid, kolorektal, uterus korpusu ve akciğer kanseridir163.
Özbabalık D, Hussein S. Demans Bakım Modeli Raporu. Kasım, 2017, s.: 9-52.
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Yaşlılık dönemi özel bir dönemdir. Yaşlılık hastalık değildir. Sağlıklı yaşlanmak olasıdır. Bu
dönemde sık görülen sağlık sorunlarını önlemek için belirli koruyucu yaklaşımlar
geliştirilerek hastalıklar önlenebilir, mevcut olan hastalıkların erken tanı ve tedavisi
yapılabilir.

8.3.Yaşlılıkta Görülen Sağlık Sorunlarını Önlemek İçin Yapılması Gerekli
Sağlık Davranışları
Yaşlı bireylerde görülen sağlık sorunlarını önlemek için yapılması gereken sağlık davranışları
arasında; birincil koruma, ikincil koruma ve üçüncül koruma önlemlerini almak
gerekmektedir164.

8.3.1.Yaşlılıkta Birincil Korunma Önlemleri
Birincil korunmada amaç; sağlık sorunları ve hastalıklar oluşmadan önce alınması gereken
önlemleri içermektedir. Öncelikli olarak beslenmenin düzenlenmesi gerekmektedir. Sağlık
için zararlı olan sigara ve alkol gibi zararlı olan alışkanlıklardan uzaklaşma, düzenli egzersiz
yapma, kazaların önlenmesi, zihinsel aktiviteyi artırıcı eylemlerde bulunma, sosyal
aktivitelere katılma, hormonların ve ilaçların doğru kullanılması sağlanmalıdır. Aşılamaların
yapılması da birincil korunmaya örnek olarak verilebilir164.

8.3.2.Yaşlılıkta İkincil Korunma Önlemleri
İkincil korunma önlemleri ile hastalıklara ve yetersizliklere erken tanı konabilir. Erken tanı
tarama testleri ile konmaktadır. Erken tanının konması sağlık sorunlarının ilerlemesini,
hastalıkların oluşmasını önlemekte, maliyeti ve hastane kalış süresini kısaltmakta ve tedavi
sürecini hızlandırmaktadır164.

8.3.3.Yaşlılıkta Üçüncül Korunma Önlemleri
Üçüncül korunmada amaç; hastalıklar ve sakatlıklar oluştuktan sonra bireylerin sağlığını
sürdürebilmeleri için gerekli tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini sağlamayı içermektedir.
Üçüncül korunmada yaşlı bireyin hastalık ve yetersizliklerinin yanında ekonomik, çevresel ve
sosyal desteği eksik olan yaşlılara eksik olan her türlü desteği vermek yeralır164.

Yaşlı Sağlığı. https://www.dicle.edu.tr/Contents/d30c06af-ff01-4953-af39-fcb6d43bd303.pdf.Erişim Tarihi:
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8.4.Yaşlılıkta Sık Görülen Sağlık Sorunlarının Çözümü
Kronik ve dejeneratif hastalıklar nedeniyle yaşlılık sorunlarının temelinde özürlülük
gelmektedir. Yaşlılıkta görülen hastalıkların önlenmesi için; sağlıklı yaşam biçimi
geliştirilmelidir. Sağlıklı yaşam davranışları arasında; yeterli ve dengeli beslenme, fizik
egzersiz, sigara ve alkol kullanmama, stresten uzak durma bulunmaktadır. Aşılama
programlarının da (pnömokok, influenza gibi) yaşlılık sorunlarının önlenmesinde önemli yeri
vardır164.
Yaşlılık sorunlarının çözümünde halk sağlığı yaklaşımı önemlidir. Özürlülüğün önlenmesi,
bireylerin bağımsızlıklarının korunması, üretkenliklerinin devam ettirilmesi, çevrenin
düzenlenmesi, trafik ve ulaşımda kolaylıkların sağlanması, bireylerin fonksiyon kapasitelerini
artıracak yardımcı aletler geliştirilmesi, özellikle biriinci basamak sağlık hizmetlerinde aşı
dostu yaklaşımını benimseyen eğitim programlarının sürdürülmesi, sosyal hizmetlerde
kalitenin artırılması, tüm yaşlılara sağlık güvencesi sağlanması gerekmektedir131,165.
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yaşlanma birlikte yaşlı bireylerde gelişebilecek ve görülen sorunlarına
değinilmiştir. Yaşlılık döneminde sık görülen sağlık sorunları ve hastalıkları önlemek için
geliştirilen sağlık davranışları hakkında genel bilgi sahibi olunmuştur.
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8. Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık döneminde sık görülen sağlık sorunlarının
nedenleri arasında yer almaz?
a) Yetersiz ve dengesiz beslenme
b) Sigara ve alkol kullanma
c) Yetersiz fiziksel aktivite
d) Yeterli sıvı alımı
e) Ekonomik faktörler
2) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık döneminde meydana gelen fizyolojik
değişikliklerden değildir?
a) Ateroskleroz
b) Kemiklerin mineral içeriğinde azalma
c) Duyu organlarında zayıflama
d) Sindirim sistemi sekresyonunda azalma
e) Bazal metabolizmada artma
3) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık döneminde sosyal yaşamda meydana gelen
değişikliklerden değildir?
a) Ev içi ve ev dışı yaşamda kısıtlılıklar,
b) Gelirde artma
c) Sosyal çevrede azalma
d) Eşya kaybı
e) İşe yaramama duygusu
4) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık döneminde kas-iskelet sisteminde meydana gelen
değişikliklerden değildir?
a) Osteoartrit
b) Osteoporoz
c) Kemik kırılganlığında azalma
d) Fiziksel kısıtlılık
e) Günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlılık
5) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda sağlığı korumak için gerekli olan birincil
önlemlerdendir?
a) Tedavi hizmeti sağlama
b) Erken tanı ve tarama testlerinin yapılması
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c) Aşılamaların yapılması
d) Rehabilitasyon hizmeti sağlama
e) Ekonomik yetersizliği olan bireylere ekonomik destek sağlama
6) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda sağlığı korumak için gerekli olan ikincil
önlemlerdendir?
a) Erken tanı ve tarama testlerinin yapılması
b) Düzenli egzersiz yapılması
c) Yeterli ve dengeli beslenme
d) Sosyal desteğe ihtiyacı olanlara sosyal destek hizmeti verme
e) Çevresel desteğe ihtiyacı olanlara destek verme
7) Aşağıdakilerden hangisi sağlığı korumak için gerekli olan üçülcül önlemlerdendir?
a) Kanser tarama testlerinin yapılması
b) Aşılamanın yapılması
c) Tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sağlama
d) Kalp yetmezliği olan yaşlılara sigara bırakma eğitimi verilmesi
e) İlaçları doğru kullanma eğitimi verilmesi
8) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık döneminde kardiyovasküler sisteminde meydana
gelen değişikliklerden değildir?
a) Hipertansiyon
b) Koroner arter hastalığı
c) Kalp yetmezliği
d) Damar tıkanıklıkları
e) Demans hastalığı
9) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık döneminde immün sisteminde meydana gelen
değişikliklerden değildir?
a) Enfeksiyon hastalıkları
b) Solunum sistemi enfeksiyonları
c) Üriner sistem enfeksiyonları
d) Doku ve yumuşak doku enfeksiyonları
e) Kanser
10) Sağlıklı yaşam davranışları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Aşılanmama
b) Yeterli ve denegeli beslenme
c) Fizik egzersiz yapma
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d) Sigara ve alkol kullanmama
e) Stresten uzak durma

Cevaplar
1) d , 2)e ,3) b ,4)c ,5)c ,6)a, 7)c ,8)e ,9)e ,10)a
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9. BESLENME VE KANSER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak kanserin tanımı, nedenleri, kanser durumunda görülen belirtilere
değinilecektir. Ardından beslenme ile kanserin ilişkisi ve kanser durumunda görülen
semptomlarla birlikte beslenmenin nasıl olması gerektiği hakkında bilgiler verilecektir. Bu
bağlamda, kanser varlığında ve yaşlı bireylerin hastalık özelliklerine göre beslenme önerileri
ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Kanser nedir? Kanserin belirtileri nelerdir?
2. Kansere neden olan faktörler nelerdir?
3. Kanser ile beslenmenin ilişkisini açıklayınız?
4. Kanser hastalarında beslenmede dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Açıklayınız.
5. Kanser tedavisine bağlı yaşlı bireylerde görülen belirtilerde nasıl beslenilmelidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Kanser hastalığının tanımı, Yaşlılarda
sık
görülen Kazanım araştırarak ve
türleri,
semptomları, kanser hastalığının tanımı, okuyarak geliştirilecektir.
etyolojik faktörleri
nedenleri,
semptomları
öğrenilecek
Kanser ve beslenme

Kanser ve beslenme ilişkisi, Kazanım araştırarak ve
kanserde nasıl beslenilmesi okuyarak geliştirilecektir.
gerektiği öğrenilecek
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Anahtar Kavramlar
Kanser, yaşlılıkta sık görülen kanser hastalıkları, beslenme, kanser ve beslenme ilişkisi
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Giriş
Koruyucu ve tedavi edici tıptaki gelişmeler ve hayat şartlarındaki iyleştirmeler sonucu genel
nüfus içindeki yaşlı bireylerin sayısı hızla artmaktadır. Toplumda görülen kanser vakalarının
%50’si 65 yaş üzerinde görülmektedir166,167. 65 yaş üzerinde ölüm nedenleri arasında kalpdamar hastalıklarından sonra kanser ikinci sırada yer almaktadır168. Yaşın ilerlemesiyle
birlikte bireylerde kanser görülme oranı artmaktadır. Yaşlılarda kanser görülme oranının
artmasının nedenleri; karsinojenlere daha uzun süre maruz kalma, DNA hasar artışı, tümör
baskılayıcı

genlerin

kaybı,

hücresel

onarım

mekanizmalarında bozulma, onkogen

aktivasyonu, immünitede zayıflama gibi faktörlerdir169. Kanser, genetik ve çevresel koşulların
etkisi ile oluşan hücrelerin kontrolsüz bir şekilde bölünmesi, çoğalması ile karekterize
kompleks bir hastalıktır170,171. Yaşlılarda kolon, meme, prostat, kolorektal, lenfoma, akciğer
ve over kanserleri çok sık görülmektedir172.
Meme kanserinde 50 yaş üstü için yılda bir mamografi ve meme muayenesi, kolorektal
kanserler için 50 yaş ve üstünde olanlarda yılda bir, rektal muayene, dışkıda gizli kan, üç-beş
yılda bir sigmoidoskopi, prostat kanseri için 50-70 yaş arası erkeklerde düzenli PSA testi ve
yılda bir rektal muayenesi, serviks kanseri için 60 yaş üstü kadınlara pelvik muayene ve yılda
bir smear yapılmalıdır. Yaşlılarda kanser ve morbidite insidansı yüksektir. Bu hastaların genel
tıbbi durumlarındaki karmaşıklık, kanserin getirdiği ek sorunlar nedeniyle daha da güç bir hal
alır ve sorunun çözümü için multidisipliner çalışmayı gerektirmektedir169. Kanser oluşumunda
genetik yatkınlığın önemli olduğu kadar beslenme ile birlikte alınan fazla yağ, tuz, şeker
tüketimi, alkol ve sigara kullanılması, yanmış besinlerin tüketimi önemli etkenlerdendir167.
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Beslenme, kanserin gelişiminde ve tedavisinde çok önemlidir. Malnütrisyon (kötü beslenme)
kanserli hastalarda sık gözlenen bir tablodur. Malnütrisyonun şiddeti kanserin türüne, yerine,
evresine bağlı olarak değişmektedir. Malnütrisyonun en sık yaşandığı kanser türleri içinde;
mide, pankreas, baş ve boyun kanserleri yer almaktadır168. Mide ve pankreas tümörlerinde
kilo kaybı çok hızlıdır. Hasta çoğunlukla ileri evrede aşırı kilo kaybı ile kliniğe başvurur.
Bunları akciğer, prostat, kolon tümörleri ve hematolojik maligniteler izler. Kanser
hastalarında son 6 ay içinde hiperkatabolik duruma eşlik eden >%6 kilo kaybı kanser
kaşeksisi nitelendirilmektedir173. Kanserli hastalarda kilo kaybı prognostik öneme sahiptir.
Kanser tanısında kilo kaybının olması hayatta kalmayı kısaltan önemli bir faktördür. Kilo
kaybının olması prognozun kötü olduğunu göstermektedir168. Kanser, istemsiz kilo kaybı ve
iştahsızlık ile birlikte görülen bir tablodur174. Kaşeksi tablosu fonksiyonel bozukluğa neden
olan, nutrisyonel destek ile tamamen düzeltilemeyen, yağ, doku veya iskelet kası kaybı olarak
tanımlanmaktadır168. Kaşeksi son dönem kanser hastalarında görülür. Hastaların tedaviye
uyumunu ve cevabını azaltarak yaşam kalitesini bozmaktadır168. Kanser hastalarında
uygulanan tedaviye bağlı olarak bulantı, kusma, mukozit, ağız kuruluğu, ülserasyon, ağrı,
nekroz, tat almada değişiklik, iştahsızlık, kabızlık, ishal, hidrasyon ve beslenme bozuklukları
gibi sindirim sistemine ait semptomlar malnütrisyona ve kilo kaybına neden olmaktadır168,175.
Kanser hastalarında kilo kaybının en önemli sebeplerinden biri de besin alımında azalmadır.
Bu duruma sebep olan faktörler arasında; iştahsızlık (tümör yükü, tedavi, depresyon), erken
doygunluk hissi, diğer GIS semptomları (bulantı, kusma), odinofaji (mukozit, fungal/viral
özofajit), ağız kuruluğu, disfaji, çiğneme güçlüğü, günlük yaşam aktivitesinde azalma sonucu
gıdalara ulaşamama, ağrı ve hayat kalitesinde bozulma yer almaktadır. Kanser, karbonhidrat,
lipid ve protein metabolizmasında birtakım değişikliklere sebep olmaktadır. İnsülin
duyarlılığında azalma ile birlikte bozulmuş glukoz toleransı gelişmekte, glukoneogenez
artmakta ve serum laktat süzeyi yükselmektedir. Lipoliz artmakta ve serum trigiserid
düzeyleri yükselmekte ve lipoprotein lipaz aktivitesi azalabilmektedir. Aşırı protein yıkımı
sonucu negatif nitrojen dengesi oluşmaktadır173.
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Bu sebeple kanser hastalarının beslenmesinin düzenlenmesi çok önemlidir. Modern tıbbın
amacı kanseri oluştuktan sonra tedavi etmektense henüz ortaya çıkmadan engellemektir. Bu
nedenle koruyucu önlem olarak sigara başta olmak üzere tütün ürünlerinin kullanımının
bırakılması, alkol tüketimini sınırlamak, fiziksel aktiviteyi arttırmak, taze sebze ve meyveler
sayesinde vitamin ve mineral desteği, çok fazla kırmızı et ve fast food tüketmemek, stresi
kontrol etmek ve uzun saatler boyunca güneş ışıklarına maruz kalmamak ve koruyucu
önlemleri almak kanserin oluşmasını engellemek açısından önemlidir168.

9.1. Yaşlı Kanser Hastalarında Beslenme
Yaşın ilerlemesiyle birlikte kanser görülme oranındaki artmanın nedenleri arasında; DNA
hasar akümülasyonu, tümör süpresör gen kaybı, hücresel onarım mekanizmalarında bozulma,
onkogen aktivasyonu ve immünitede zayıflama yer almaktadır. Kanser hastalarında beslenme,
hastaların yaşam süresi, yaşam kalitesi ve tedavinin etkinliği ile ilişkilidir. Tümörün
lokasyonu

beslenme

durumunu

doğrudan

etkilemektedir.

Özellikle

baş-boyun

ve

gastrointestinal sistem tümörleri beslenmeyi zorlaştıran kanserlerdir. Tümörün bulunduğu
bölgeye ve uygulanacak tedaviye göre alternatif beslenme yöntemleri düşünülmelidir. Anti
kanser tedavisinin neden olabileceği bir çok yan etki de beslenmeyi etkilemektedir. Kanser
hastalarında tedavinin olası yan etkilerini önceden belirleyip bulantı, kusma, ağız kuruluğu,
mukozit gibi beslenmeyi etkileyecek yan etkilere yönelik tedavi başlanmalıdır. Kanser
tedavisinde psikolojik değişikliklerde beslenme durumunu etkilemektedir176.

9.2. Kanserli Hastaların Temel Beslenme Prensipleri
Kanserli hastalar tedaviye başlamadan önce beslenme taramasından geçirilmelidir. Günlük
enerji ve protein ihtiyaçları saptanmalı, kas ve yağ dokuları analiz edilmelidir. Kanserli yaşlı
hastaların diğer sağlık sorunları da göz önünde bulundurularak yeterli ve dengeli beslenme
programı (4 besin grubundan: süt grubu, et grubu, ekmek-tahıl grubu, meyve sebze grubu)
düzenlenmelidir176.

9.3. Kanser Hastalarında Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi ve
Tedaviye Etkisi
Bireylerde kansere bağlı malnütrisyon görülme oranı %40-%80 arasında değişmektedir.
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Malnütrisyon prevelansının değişmesinin nedenleri arasında tümörün türü, evresi ve kanser
tedavisi yer almaktadır. Malnütrisyon, morbidite ve mortaliteyi artırmakta, prognozun
kötüleşmesine neden olmakta, sağlık harcamalarını artırmakta ve yaşam kalitesini
bozmaktadır. Bu nedenle malnütrisyonun sık görüldüğü kanser hastalarında beslenmenin
değerlendirilmesi önemlidir176.
Kanser tedavisi alan kanser hastalarının beslenme durumu, tedavinin sonucuna doğrudan etki
göstereceği için hastaların beslenme durumunun saptanması gerekmektedir. Beslenme
durumunun değerlendirilmesinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Bunlar arasında; kısa
beslenme değerlendirmesi (short nutritional assessment), MUST, beslenme risk skoru
(nutritional risk score), beslenme risk değerlendirmesi (nutritional risk initiative), mini
beslenme değerlendirmesi (mini nutritional assessment) (MNA) bulunmaktadır. Beslenme
durumunu değerlendirmede kullanılan testlerin genel özellikleri içinde, son üç ay ve altı ay
içindeki kilo kayıpları, beden kütle indeksi (BKI) değerlendirmesi, beslenme problemi
yaratacak durumlara ilişkin sorular ve altta yatan başka bir akut hastalık durumunun varlığına
ilişkin sorular yer almaktadır176.
Yaşlı bireylerde kapsamlı değerlendirme yapılmalıdır. Kapsamlı değerlendirme içinde yer
alan Mini Nutrisyonel Test bulunmaktadır. Bu test 14 puan üzerinden değerlendirilir. 11 puan
ve üzeri normal beslenme düzeyini, 10 puan ve altı beslenme yetersizliğini göstermektedir169.

9.4. Kanser tedavisinin yan etkilerinde beslenme durumuna yaklaşım
Yaşlı bireylerde kanser tanısı aldıktan sonra alınan kanser ilaçları da beslenme sorunlarına yol
açmaktadır169.Beslenme sorunları arasında; kemoterapinin yan etkilerinden olan bulantıkusma, iştahsızlık, ağızda ve boğazda mukozit, yutma güçlüğü, tat değişikliği, koku kaybı vb.
sorunlar, tümöre bağlı yutma sorunları, diş problemleri (uyumsuz protez, diş yokluğu),
psikolojik problemler, yalnızlık, terkedilmişlik, ölüm isteği gibi çeşitli problemler
görülmektedir169,172. Bu hastalarda düzenli olarak beslenme şeklinin gözden geçirilmesi ve
gerekli olan diyetin yenilenmesi gerekmektedir. Örneğin kanser tedavisinin yan etkilerine
bağlı diyare olan hastalarda günlük posa alımı azaltılmalı, sıvı alımı artırılmalıdır172.
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Konstipe olan bireylerden ise; sıvı ve posalı besin alımı artırılmalıdır. Ağız kuruluğu, disfaji
ve mukozit gelişen hastalarda ise; diyetlerinde sıvı ve püre ağırlıklı, kalori ve proteinden
zengin besinlerle desteklenmelidir. Bulantı ve kusması olan hastalara az az sık sık yemek
yemeleri, besinlerinde şeker ve yağ olmaması, daha çok kuru ve kokmayan besinler tercihi
sunulmalıdır. Besin tüketimi zor olan ve gereksinim duyduğu enerji ve protein miktarını
karşılamayan hastalara parenteral ve enteral beslenme desteği sağlanmalıdır172.

9.4.1. Bulantı ve kusma durumunda beslenme:
Kanser tedavisinde bulantı ve kusma tedaviye bağlı olarak sık görülen bir yan etkidir. Bulantı
ve kusma bireylerin beslenmesini olumsuz etkileyen etmenlerdendir. Bulantı ve kusma
yaşayan bireylerin almaları gereken enerji ve besin öğelerini karşılamaları güç olmaktadır. Bu
nedenle bu tür hastalarda bulantıya yönelik ilaç tedavisi bulantı başlamadan önce
verilmelidir172. Bulantı ve kusma durumunda; kokmayan, kuru, az tuzlu besinler, yağ içeriği
düşük yağsız yoğurt, haşlanmış derisiz et, az yağlı peynir gibi protein içeriği yüksek ancak
yağsız besinler tercih edilmelidir. Şeker içeriği fazla olan besinlerden uzak durulmalıdır.
Öğünler azar azar ve sık aralıklarla tüketilmelidir (günde en az 6-8 öğün), tüketilecek besinler
soğuk ya da oda ısısında olmasına dikkat edilmelidir. Günlük beslenmede bulantı kusmaya
etkisi olduğu kanıtlanmış zencefil kullanılabilir. Öğünlerde sıvı alınmamalıdır. Yemeklerden
sonra sırt üstü yatılmamalı ve dinlenilmelidir. Sabahları bulantı olduğunda kraker veya leblebi
tüketilebilir. Fiziksel ortamın temiz ve kokusuz olmasına dikkat edilmelidir172.

9.4.2. Konstipasyon durumunda beslenme:
Bireylerin beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler, stres, hastalık ve tedavinin yan etkisi,
halsizlik, fiziksel aktivitede azalma, dehidrotasyon ve yetersiz besin alımı konstipasyonun
oluşmasına neden olabilmektedir. Bazı kemoterapi ilaçları yaşlı bireylerde ve düşük posalı
besinlerle beslenen bireylerde konstipasyona yol açmaktadır. Konstipasyon durumunda
beslenme daha çok kurubaklagil, tam tahıl ürünleri, kepekli ekmek, kepekli makarna, kuru
meyveler gibi lif oranı yüksek besinler tüketilmelidir. Lif alımını artırmak için kabuğuyla
birlikte tüketilen besinler kabuklu tüketilmelidir. Su içmesine engel kronik böbrek yetmezliği,
kalp yetmezliği gibi kronik bir hastalığı yoksa günde 8-10 bardak su içmesi önerilmelidir.
Fiziksel olarak mümkün olduğunca aktif olunmalıdır. Her gün aynı saatlerde yemek
yenmelidir.
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Kabızlığa neden olacak posasız, kafeinli besinler tüketilmemelidir. Lahana, brokoli,
karnabahar, salatalık, kuru fasülye, bezelye, turp ve soğan gibi gaz yapan besinler
tüketilmemelidir172.

9.4.3. Diyare durumunda beslenme:
Kanser tedavisi, bazı ilaçların yan etkisi ile bakteriyel ve viral nedenlerle yaşlı bireylerde
diyare oluşabilir. Diyare durumunda bireylerde bir günde 3 veya daha fazla sayıda dışkılama
gözlenir. Diyarede sorun gaita ile birlikte sıvı ve elektrolit kaybının olmasıdır. Yaşla birlikte
artan sıvı kaybına diyare eklendiğinde elektrolit kaybı kaçınılmazdır. Bu nedenle bu
bireylerde beslenme durumunun düzenlenmesi gerekmektedir. Diyare durumunda; su, açık
çay, meyve suyu, çorba gibi kaybettiği sıvıyı yerine koymak için bol sıvı gıdalar
tüketilmelidir. Sık aralıklarla azar azar beslenilmelidir. Elma ve muz gibi pektin içeriği
yüksek gıdalar, tuzlu ayran, çorba, kepeksiz tuzlu krakerler gibi sodyum içeriği yüksek
besinler tercih edilmelidir. Her dışkılama sonrası mutlaka 1 bardak su/sıvı tüketilmelidir. Yağ
içeriği yüksek besinler, diyareyi artırdığı için tercih edilmemelidir. Kuru baklagiller, fındık,
tam tahıllı ürünler lif açısından zengin olduğu için tercih edilmemelidir. Süt ve sütten yapılan
yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Kahve, koyu çay gibi kafeinli içeçecekler, alkol, tütün ve tatlı,
sindirim sistemi tahriş edecek her türlü baharat, turşu, acı ve kızarmış besinler
tüketilmemelidir172,175.

9.4.4. Mukozit durumunda beslenme:
Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları ve özellikle baş boyun bölgesine uygulanan
radyoterapi sonrası mukozit oluşumu yaygın görülmektedir. Mukozitler hastaların
beslenmesini etkileyen en önemli yan etkilerden biridir. İleri mukozit durumunda bireyler sıvı
besinleri tüketemedikleri için alternatif tedavi yöntemi kullanmaları gerekmektedir. Mukozit
durumunda beslenmede; domates, domates sosları, portakal, mandalina, greyfurt, limon, sirke
gibi asitli besinler tahrişe neden olduğu için, turşu ve salumuralar tuzlu olduğu için, çok sıcak
ve soğuk, acı, baharatlı besinler

tüketilmemelidir. Ağız mukozasını tahriş edecek sert

kabuklu besinlerden kaçınılmalıdır. Alkol, kafein, sigaradan uzak durulmalıdır. Yumuşak
gıdalar tercih edilmelidir. Yemeklerden önce ve sonra, yatmadan önce ağız bakımı yapılarak
ağız hijyeni sağlanmalıdır172.
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9.4.5. Ağız kuruluğunda beslenme:
Kanser hastalarında ve yaşlı bireylerde baş ve boyun bölgesine uygulanan radyoterapi,
tükürük bezlerine, ağız içine, çene ve boyun bölgesine hasar vererek ağız kuruluğuna neden
olmaktadır. Ağız kuruluğu ağız içinde yeterince tükürük olmadığında oluşmaktadır. Ağızda
nefes alıp verme, bazı ilaçların yan etkileri, yaşa bağlı dehidratasyon ağız kuruluğuna neden
olmaktadır. Ağız kuruluğunun olması beslenme için önemli bir sorun teşkil etmektedir. Ağız
kuruluğu durumunda; şekersiz besinler, limonlu çay, turunçgiller, ağızda buz eritmek, et
ürünleri portakal, şeftali, karpuz gibi sulu meyveler tercih etmelidirler. Kuru meyvelerden
kaçınılmalıdır172.

9.4.6. İştahsızlık durumunda beslenme:
İştahsızlık kanser hastalığına ve tedaviye bağlı olarak oluşan komplikasyonlar arasındadır.
Hastalık ve tedavi süreci bireylerde korku, kaygı ve strese neden olabilmektedir. Bu duygu
durumundaki değişiklikler ve tedavinin neden olduğu bulantı, kusma ya da tat bozuklukları
bireylerde iştahsızlıklara neden olmaktadır. İştahsızlık durumunda beslenmede; bireylerin
sevdiği, kalorisi yüksek besinler, az miktarlarda sık aralıklarla tüketilmelidir. Sıvı gıdalar
midede şişkinlik yaparak iştahsızlığa neden olabilir. Kokulardan etkilenmemek için yemek
piştikten sonra mutfağa girilmelidir. Yemeklerden en az yarım saat önce 5-10 dk egzersiz
yapılabilir. Stresten uzak durulması sağlanmalıdır. Tedaviden hemen sonra yemek
önerilmemektedir172.

9.4.7. Tat duyusunda azalma durumunda beslenme:
Kanser tedavisine bağlı olarak dilin üzerinde bulunan tat almayı sağlayan hücreler zarar
görebilir ve bireylerin tat alma duyusunu azaltarak besin tüketimini engelleyebilir. Tat
duyusunda azalma olduğunda; mutfakta yemek hazırlanıyorsa iyi havalandırılmalı, yemek
pişirme sırasında mutfağa girilmemeli, bireylere diyeti doğrultusunda güzel kokulu besinler
hazırlanmalı, etlerin marine edilerek aromaları değiştirilebilir, limon ya da portakal suyu gibi
içecekler önerilebilir, çeşitli baharatlar ve besinler aromalandırılmalı, yemek yerken metalik
tat alınıyorsa plastik çatal, kaşık kullanılmalı, besinler soğuk ya da oda ısısında sunulmalı,
besinler iştahı artırıcı bir şekilde özenli servis edilmeli, öğünlerden önce ve sonra ağız
çalkalanmalıdır172.
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9.5.Besin Öğeleri ve Kanser
9.5.1.Karbonhidratlar ve Kanser
Besinlerde şeker, nişasta ve posa olmak üzere çeşitli karbonhidratlar bulunur. Nişasta; tahıllar,
kurubaklagiller ve patateste bulunur. Süt ve tatlı türü besinlerde şeker bulunur. Et, tavuk,
balık, yumurta, karbonhidrat içeriği çok az olan besinlerdir. Sebze, meyve, tahıl ve kuru
baklagillerlerin dış kısımlarında posa bulunur. Kepekli tahıl ürünleri, kuru baklagiller, taze
sebze ve meyvelerin fazla tüketilmesi, posa alımını arttırıp bağırsakların düzenli çalışmasını
sağlayarak kalın bağırsak ve rektum kanserinin önlenmesine yardımcı olmaktadır177.

9.5.2.Yağ ve Kanser:
Yağların fazla alınması özellikle meme, prostat, testis, rahim, yumurtalık ve kalın bağırsakrektum kanserlerinin oluşum riskini arttırmaktadır. Kanserojen maddeler yağ içinde birikir ve
fazla yağ alımı bu maddelerin vücuda girişini artırır. Yağın fazla alımı cinsiyet hormonlarının
çalışma düzenini bozar. Özellikle kalın bağırsak-rektum kanserlerini ilerletici safra tuzları gibi
maddelerin yapımı yağ alımı arttıkça artar. Çoklu doymamış yağ asitlerinden zengin sıvı
yağlar kolay okside olurlar. Oksidasyon sonucu oluşan öğeler bağışıklık hücreleri yıpratarak
kanser riskini arttırmaktadır177.

9.5.3.Protein ve Kanser:
Hayvansal proteinin fazla tüketilmesi meme, rahim, prostat, kalın bağırsak-rektum, pankreas
ve böbrek kanserlerinin görülme oranını arttırmaktadır177.

9.5. 4. Vitaminler ve Kanser:
A vitamini: A vitamininin ön maddeleri karotenoidler, yeşil ve sarı sebze ve meyvelerde,
bulunmaktadırlar. Bu besinler güçlü antioksidan özelliğine sahiptirler ve A vitaminine
dönüşmektedirler. Hayvansal besinlerde (karaciğer, süt, yumurta sarısı gibi) A vitamini
bulunur. A vitamininin ön maddesi karotenoidler kanserojen maddelerin etkisini azaltarak
kanserin önlenmesinde etkindirler. C vitamini: En fazla taze sebze ve meyvelerde bulunur.
En çok C vitamini içeren besinler; kuşburnu, maydanoz, tere, roka ve diğer yeşil yapraklı
sebzeler, karnabahar, yeşil sivri biber, turunçgiller, domates, çilek ve patatestir.
Yıldız E. Kanser ve Beslenme. 1. Baskı, Klasmat Matbaacılık. Şubat-2008, Ankara, s. 3-16.
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C vitamini vücuda alınan kanserojenleri etkisiz hale getirir. B vitaminleri: Yeterli düzeyde
alınmaları, bağışıklık sisteminin etkinliği için önemlidir. Vücudun savunma sistemi yeterli
olunca kanser dâhil pek çok hastalığa karşı vücut dirençli olur177. E vitamini: Başta bitkisel
yağlar, yeşil yapraklı sebzeler, özü alınmamış tahıllar, fındık, fıstık gibi kuruyemişler, kuru
baklagiller olmak üzere çeşitli yiyeceklerde bulunur. Bazı toksik maddelerin etkilerini azalır,
güçlü bir antioksidan olduğu için yağların ve hücrelerin oksidasyonunu önler. D vitamini:
Karaciğer, yumurta sarısı, süt ve süt ürünlerinde az miktarda bulunur. Günlük beslenme ile D
vitamini gereksinmesi karşılanmaz. En iyi kaynağı güneştir. Düzenli güneşle temas ile
derideki ön maddeden D vitamini oluşur ve gereksinmeyi karşılar. Aşırı ve uzun süre güneş
ışınları ile temas derinin yanması durumunda D vitamininin etkisi kaybolduğu gibi, deri
kanseri riski de artar. Düzenli güneşten yararlanarak vücutta yeterli D vitamini oluşumunun
sağlanması ve yeterli kalsiyum alımı kemik kanseri riskini azaltır175,177.

9.5.6.Mineraller ve Kanser:
Kanser oluşumuna neden olan mineraller:
Nikel: Hava ve suda bulunur. Aşırı alımı kansere neden olabilir. Kurşun: Taşıtların
egzozları, fabrika atıkları, boyalar en önemli kaynaklarıdır. Çevre kirliliği ile su ve besinlere
geçerek vücuda alınır. En önemli kanserojenlerdendir. Kadmiyum: Kentlerin kirli
havasından ve fabrika atıklarından sulara ve besinlere karışarak vücuda alınır. Fazla alımı
kanser oluşumuna neden olmaktadır. Arsenik: Ani zehirlenmeler yaptığı gibi, az miktarlarda
sürekli alımı deri ve akciğer kanseri riskini arttırır. Fabrika atıkları ile hava, su ve besinlere
karışarak vücuda alınır. Asbest: Gemi, bina, taşıt, ev aletleri kaplamalarında önemli miktarda
bulunur. Kaplamaların dökülmesiyle havaya yayılmakta, bu havanın solunmasıyla akciğer
kanser riskini arttırmaktadır177.
Kanserden koruyucu mineraller:
Selenyum: En iyi kaynakları su ürünleri ve kepekli tahıl ürünleridir. Diyetle yeterli miktarda
alınması kanserojenlere karşı koruyucudur. Çinko: En fazla ay çekirdeği, su ürünleri, etler,
mantar, yumurta ve kuru baklagillerde bulunur. Yeterli düzeyde çinko alımı, A vitamininin
etkisini ve savunma sistemini güçlendirerek kansere karşı koruyucudur. İyot: En zengin
kaynağı iyotlu tuzdur. İyot yönünden zengin besinler içinde; balıklar ve mantarlar yer alır.
İyot eksikliği tiroit bezinde kanser oluşturma riskini de arttırabilir177.
Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Ünite VI: Kanser ve Hemşirelik Bakımı. Genişletilmiş 3.
Baskı, Ankara, Eylül-2011, s.: 282-284.
177Yıldız E. Kanser ve Beslenme. 1. Baskı, Klasmat Matbaacılık. Şubat-2008, Ankara,s.:3-16.
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Bakır: En fazla etler, su ürünleri, kuru baklagiller, yağlı tohumlar, pekmezde bulunur.
Yetersizliğinde deride, beyin işlevlerinde ve kan hücrelerinin yapımında bozukluklar olur177.
Aşırı bakır alımı toksik olduğundan, kanserden korunmak için ek bakır alınması önerilmez.
Demir: Demir yönünden en zengin besinler; etler, su ürünleri, yumurta, yeşil yapraklı
sebzeler, kuru baklagiller, susam, pekmez, kuru meyvelerdir. Demir bazı kimyasal
kanserojenlerin etkisini azaltır. Vücut için kâfi miktarda alınması önerilmektedir. Kalsiyum:
Kemik gelişimi ve sağlığı için çok önemli bir besin ögesidir. Kalsiyumun en iyi kaynakları
süt, yoğurt, peynir, dondurma, yeşil yapraklı sebzeler ve kuru baklagillerdir. Kalsiyum, kemik
ve kalın bağırsak kanser riskini azaltır177.

9.5.7.Alkol ve Kanser:
Fazla miktarda alkol tüketen bireylerde kalın bağırsak ve rektum kanseri, ağız, baş ve boyun
kanserleri, karaciğer kanseri daha sık görülür. Sigara ile birlikte alkol alışkanlığı kanser
riskini daha da fazla arttırır. Alkol beslenme durumunu da olumsuz yönde etkilediğinden
kanser riskini arttırıcı faktörler arasında yer alır177.

9.6. Kanserden Koruyucu Rolü Olan Besin Kaynakları
Kanser riskini arttıran besinler; yağda kızartılmış besinler, tuzlanmış besinler, tütsülenmiş
besinler, nitrit, nitrat eklenmiş besinler, ateşe çok yakın pişirilmiş kebaplar177.
Kanser riskini azaltan besinler; sebze grubu: Soğan, sarımsak, lahana, havuç, ıspanak,
marul, kıvırcık, salatalık, pazı, asma yaprağı, karnabahar, pırasa, şalgam, turp, maydanoz,
tere, nane, roka, biber, taze-kuru fasulye, bezelye, bakla, mantar, patlıcan, enginar, kabak,
domates, pancar, bamya; meyve grubu: Portakal, greyfurt, limon, kuşburnu, böğürtlen,
kızılcık, elma, armut, ayva, erik, kiraz, vişne, çilek, kavun, karpuz, üzüm, incir, nar, dut, muz,
hurma, yenidünya; kuru yemişler: Leblebi, kestane, badem, fındık, fıstık, ceviz; tahıllar:
Kepekli ekmek, çavdar ekmeği, bulgur, yarma; hayvansal besinler: Karaciğer, böbrek,
yürek, yumurta, yağsız peynir, çökelek, yoğurt177.
Sigara ve alkol kullananlar, çevre kirliliğine maruz kalanlar ve riskli çalışma koşulları olan
kişilerin kanserden koruyucu besin öğelerini tüketmeleri önerilmektedir177.

Yıldız E. Kanser ve Beslenme. 1. Baskı, Klasmat Matbaacılık. Şubat-2008, Ankara,s.:3-16.
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9.7. Kanser Riskini Azaltan Faktörler
 Besinler sık aralıklarla az miktarlarda tüketilmeli,
 Diyetteki yağ miktarı azaltılmalı,
 Radyasyondan korunulmalı,
 Kimyasallara maruz kalınmamalı,
 Bakteri ve virüs enfeksiyonlarından korunulmalı,
 Hastanın tedavi aşamasına uygun beslenme planının yapılması ve enerji
gereksiniminin hesaplanmalı,
 Bol sebze ve meyve tüketilmeli,
 Posa tüketimi artırılmalı,
 Bağışıklığı artırıcı vitamin ve minerallerden (A, C, E vitamini, selenyum) ve
fitokimyasallardan zengin besinlerin tüketimini artırılmalı,
 Katkı maddesi içeren, özellikle hazır besinlerin (hazır çorba, et suyu, boyalı besinler)
tüketimi kısıtlanmalı,
 Sigara ve alkol tüketilmemeli,
 Radyoterapi ve kemoterapi döneminde görülen gastroistestinal sistem rahatsızlıkları
(iştahsızlık, bulantı, kusma, ağız içinde aft gibi) göz önüne alınarak diyet ve sıvı
elektrolit dengesinin ayarlaması yapılmalı,
 Tedavide kullanılan ilaçların yan etkileri göz önüne alınarak diyet ayarlaması
yapılmalı,
 Ameliyat olmuş ya da olacak ise diyet ayarlamasının tekrar hastanın durumuna göre
düzenlenmesi gerekmektedir21,48,177.

9.8.Besinlere Uygulanan İşlemler ve Kanser
Tütsüleme, tuzlama, nitrit, nitrat gibi kimyasal maddeler ile işleme yöntemleri bazı kanserojen
maddelere yol açmaktadır. Odun ve kömür dumanında bulunan kanserojen maddeler
tütsülenme sırasında besinler tarafından emilerek yağlı kısımlarda birikirler. Nitrit ve nitrat
katılmış besinler (salam, sucuk, sosis gibi) yenildikten sonra midede nitrozaminlere
dönüşürler.
21Aksoydan

E. Yaşlılık ve Beslenme, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2012,
Ankara, s. 10-44.
48http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/18/01/962916/dosyalar/2016_10/13112248_19yalbeslenmesi.pdf.Erişim
Tarihi: 23.12.2018. Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Yaşlı Beslenmesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 2012, s.7-40.
177Yıldız E. Kanser ve Beslenme. 1. Baskı, Klasmat Matbaacılık. Şubat-2008, Ankara, s.3-16.
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Nitrozaminler kimyasal kanserojendirler. Bu tür besinlerle birlikte C vitamininden zengin bir
besinin tüketilmesi (meyve, salata, domates vb) nitrozamin oluşumunu engelleyerek kanser
riskini azaltır. Besinlerin aşırı şekilde saflaştırılması, kanserden koruyucu maddelerin kaybına
neden olur. Hatalı pişirme yöntemleri, vitaminlerin kaybına neden olur. Etin çok yüksek
sıcaklıktaki ızgara üzerinde veya aleve çok yakın tutularak pişirilmesi sırasında kanserojen
maddeler oluşabilir. Etin hafif sıcaklıkta ve alevden uzak tutularak pişirilmesi ile kanserojen
maddelerin oluşumu en aza indirilebilir177.

9.9. Kanserden Korunmak İçin Öneriler:
 Yeterli ve dengeli beslenmeli, öğünlerde 4 besin grubundan yiyeceklerin yer aldığı
dengeli mönüler hazırlanmalıdır.
 Günde en az 5 porsiyon sebze veya meyve tüketilmelidir. En az 2 porsiyonu yeşil
yapraklı sebzeler veya portakal, limon gibi turunçgiller olmalıdır.
 Rafine tahıllar ve saf şeker yerine tam taneli tahıllar tercih edilmelidir.
 Özellikle yağ içeriği yüksek ve işlenmiş kırmızı et tüketimi sınırlandırılmalıdır.
Kırmızı et yerine balık, tavuk, kuru baklagiller tercih edilmelidir.
 Yağ alımının azaltılması için yemekler az yağla pişirilmeli, et yemekleri yağ
eklenmeden kendi yağları ile pişirilmeli, kızartma, kavurma gibi pişirme yöntemleri
yerine haşlama, ızgara, fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir177.

Yıldız E. Kanser ve Beslenme. 1. Baskı, Klasmat Matbaacılık. Şubat-2008, Ankara, s.
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk olarak kanserin tanımı, nedenleri, kanser durumunda görülen belirtilere yer
verilmiştir. Beslenme ile kanserin ilişkisi, kanser durumunda görülen semptomlar ile birlikte
beslenmenin nasıl olması gerektiği ve kanserden koruyucu besinler hakkında bilgiler
edinilmiştir. Bu bağlamda, kanser varlığında ve yaşlı bireylerin hastalık özelliklerine göre
beslenme önerileri ele alınmıştır.
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9. Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi kanserden korunmak için beslenme ile ilgili alınması gereken
önlemlerden değildir?
a) Öğünlerde dört besin grubu bulunmalı
b) Günde en az iki porsiyon sebze ve meyve tüketilmeli
c) Rafine tahıllar ve saf şeker tüketilmeli
d) Tam taneli tahıllar tercih edilmeli
e) İşlenmiş kırmızı et tüketimi sınırlandırılmalı
2) Aşağıdakilerden hangisi kanserden koruyucu besin kaynaklarından değildir?
a) Soğan
b) Çavdar ekmeği
c) Badem
d) Yağlı peynir
e) Yumurta
3) Aşağıdakilerden hangisi kanser riskini artıran besinlerden değildir?
a) Yağda kızartılmış besinler
b) Tuzlanmış besinler
c) Tütsülenmiş besinler
d) Nitrat eklenmiş besinler
e) Meyve grubu
4) Aşağıdakilerden hangisi kanser riskini azaltan faktörlerden değildir?
a) Posa tüketimi artırılmalı
b) Radyasyondan korunulmalı
c) Vitamin ve mineral tüketimi artırılmalı
d) Katkı maddesi içeren besinler tüketilmeli
e) Enerji gereksinimi hesaplanmalı
5) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda kanser görülme oranının artmasının nedenlerinden
değildir?
a) Karsinojenlere daha uzun süre maruz kalma
b) DNA hasar azalması
c) Tümör baskılayıcı genlerin kaybı
d) Hücresel onarım mekanizmalarında bozulma
e) İmmünitede zayıflama
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6) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi kanser tanısı alan yaşlı bireylerde beslenme
sorunlarının nedenlerinden değildir?
a) Kanser ilaçlarının yan etkileri
b) Bulantı-kusma
c) Kaşeksi
d) Mukozit
e) Yutma güçlükleri
7) Aşağıdakilerden hangisi kanser tanımı için en doğru ifadedir?
a) Genetik koşulların etkisi ile oluşan kontrollü hücre bölünmesidir
b) Genetik koşulların etkisi ile oluşan kontrolsüz hücre çoğalmasıdır
c) Çevresel koşulların etkisi ile oluşan hücrelerin kontrolsüz bölünmesidir
d) Genetik ve çevresel koşulların etkisi ile oluşan hücrelerin kontrolsüz bir şekilde
bölünmesi, çoğalmasıdır
e) Çevresel koşulların etkisi ile oluşan kontrollü hücre bölünmesidir
8) Aşağıdakilerden hangisi kanser ile beslenme arasındaki ilişkiyi doğru bir şekilde
açıklamaz?
a) Beslenme kanserin gelişiminde önemlidir
b) Beslenme kanserin tedavisinde önemlidir
c) Malnütrisyon kanserli hastalarda sık gözlenen bir kötü beslenmedir
d) Malnütrisyonun en sık yaşandığı kanser türleri arasında mide kanseri yer
almaktadır
e) Malnütrisyonunun en sık gözlendiği kanser türü deri kanserleridir
9) Aşağıdakilerden hangisi kanser hastalarında kilo kaybının nedenlerinden değildir?
a) İştahsızlık
b) Erken doygunluk hissi
c) Günlük yaşam aktivitesinde artma
d) Çiğneme problemleri
e) Ağrı
10) Aşağıda kanser ve beslenme ile ilişkili verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz?
a) Kanser lipolizi artırır ve serum trigliserit düzeylerini yükseltir.
b) İnsülin duyarlılığını artırır.
c) Protein yıkımını artırarak negatif nitrojen dengesi oluşturur.
d) İnsülin duyarlılığını azaltarak glikoz toleransı geliştirir.
e) Serum laktat düzeyini artırır.
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11) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yağlar ve kanser arasındaki ilişkiyi doğru açıklamaz?
a) Yağlı besinlerin çok fazla tüketilmesi kanser riskini azaltır.
b) Yağların fazla alınması cinsiyet hormonlarının çalışmasını bozar.
c) Yağ alımının fazla olması kalın bağırsak-rektum kanser riskini artırır.
d) Fazla yağların okside olması sonucu bağışıklık hücreleri zayıflar ve kanser
riski artar.
e) Yağların fazla alınması meme kanser riskini artırır.
12) Aşağıda kanser ve besin öğeleri ile ilgili verilen bilgilerden yanlış olan seçeneği
işaretleyiniz?
a) Yeterli düzeyde vitamin alımı kanser riskini azaltır.
b) Proteinlerin fazla tüketilmesi kanser görülme oranını azaltır.
c) Diyette yeterli miktarda selenyum, çinko, iyot, bakır gibi minerallerin alınması
kanser riskini azaltır.
d) Nikel, kurşun gibi minerallerin fazla alınması kanser riskini artırır.
e) Alkol ve sigara kanser riskini artırır.
13) Aşağıda verilen bilgilerden yanlış olan seçeneği işaretleyiniz?
a) Besinlere uygulanan tütsüleme işlemi kanserojen maddelere yol açar.
b) Besinlere uygulanan tuzlama işlemi sağlıklı beslenmeyi gösterir.
c) Nitrit ve nitrat katılmış besinler kimyasal karsinojenlere dönüşür.
d) Hatalı pişirme yöntemleri besinlerdeki vitaminin kaybına neden olur.
e) Etin yüksek sıcaklıkta pişirilmesi kanserojen madde oluşumuna neden olur.
14) Aşağıdakilerden hangisi kanserden korunmak için beslenme ile ilgili alınacak
önlemlerden değildir?
a) Yağ içeriği yüksek ve işlenmiş kırmızı et tüketimi sınırlandırılmalı
b) Kırmızı et yerine balık, tavuk, kuru baklagiller tercih edilmeli
c) Yemekler az yağla pişirilmeli
d) Pişirme yöntemi olarak haşlama tercih edilmeli
e) Kızartma, kavurma gibi pişirme yöntemleri tercih edilmeli
15) Aşağıdakilerden hangisi kanser tedavisinin beslenmeye etkilerinden değildir?
a) Baş ve boyun bölgesi radyoterapisine bağlı besinleri çiğneme ve yutma
güçlüğü
b) Sindirim sistemi radikal cerrahisi sonrası beslenme sorunları oluşması
c) Radyoterapi sonrası sindirim sistemi emilim problemleri olması
d) Rezeksiyon yapılan organa göre beslenme düzenlenmeli
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e) Beslenmenin düzenlenmesinde antropometrik ölçümler önemli değildir

Cevaplar
1)c,

2)d,

3)e,

4)d,

5)b,

6)c,

7)d,

8)e, 9)c,

10)b, 11)a, 12)b,

13)b, 14)e, 15)e
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10. BESLENME VE DİABETES MELLİTUS
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Bu bölümde neler öğreneceğiz?

Bu bölümde ilk olarak diyabet hastalığının tanımı, nedenleri, diyabet hastalığında görülen
belirtilere değinilecektir. Ardından beslenme ile diyabetin ilişkisi ve diyabet durumunda
görülen semptomlarla birlikte beslenmenin nasıl olması gerektiği hakkında bilgiler
verilecektir. Bu bağlamda, diyabet varlığında ve yaşlı bireylerin hastalık özelliklerine göre
beslenme önerileri ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Diyabet nedir? Diyabetin belirtileri nelerdir?
2. Diyabete neden olan faktörler nelerdir?
3. Diyabet ile beslenmenin ilişkisini açıklayınız?
4. Diyabet hastalarında beslenmede dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Açıklayınız.
5. Diyabetin semptomlarına bağlı yaşlı bireylerde görülen belirtilerde nasıl beslenilmelidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Diyabet hastalığının tanımı, Yaşlılarda
sık
görülen Kazanım araştırarak ve
türleri,
semptomları, diyabet hastalığının tanımı, okuyarak geliştirilecektir.
etyolojik faktörleri
nedenleri,
semptomları
öğrenilecek
Diyabet ve beslenme

Diyabet ve beslenme ilişkisi, Kazanım araştırarak ve
yaşlı
diyabetiklerde okuyarak geliştirilecektir.
beslenme
durumunu
etkileyen faktörler, diyabette
nasıl beslenilmesi gerektiği
öğrenilecek
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Anahtar Kavramlar

Diabetes mellitus, beslenme, diyabetik diyet, diyabet ve beslenme ilişkisi.
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Giriş
Diabetes mellitus (DM), şeker hastalığı; insülin sekresyonunda yetersizlik ya da insülinin
etkisinin yetersiz olması veya her iki durumun da yetersizliğinden kaynaklanan karbonhidrat,
protein ve yağ metabolizması bozukluklarıyla oluşan, makrovasküler ve mikrovasküler
komplikasyonları olan, morbidite ve erken ölüm riskini artıran kronik bir hastalıktır178, 179.
Vücutta enerji için gerekli olan ve fazla miktarda alınan besin öğelerinin depolanmasını
sağlayan, pankreasın beta hücrelerinden salgılanan insülinin, DM’li hastalarda üretilememesi
ya da vücudun insüline yanıt vermemesi durumu ortaya çıkmaktadır180. İnsülinin eksikliği ya
da etkisizliğine bağlı kan şekerinin (KŞ) yükselmesi, diyabetik bireylerde komplikasyonların
oluşmasına neden olur. En erken komplikasyon hiperglisemidir. Hiperglisemi belirtileri;
polidipsi, poliüri ve polifajidir. Diyabetin geç komplikasyonları arasında; vasküler hastalıklar,
periferal nöropati, enfeksiyona yatkınlıklar yer almaktadır. Tanı, kanda glikoz düzeyinin
ölçülmesi ile konur. Tedavisinde ise; diyet, egzersiz ve kan glikoz düzeyini dengeleyen
antihiperglisemik ajanlar etkilidir180. Diyabetin tanısında; açlık kan şekeri değeri, oral glikoz
tolerans testi (OGTT), hemoglobin A1C (HbA1C) değerleri ve yorumlanması çok önemlidir.
Açlık kan şekeri değeri; 100 mg/dl ve altında ise normal, kan şekeri değeri 100-125 mg/dl ise
bozulmuş açlık glikozu, 126 mg/dl ve üzerinde ise farklı günlerde test tekrarlanarak DM tanısı
alabilir. OGTT, 75 gram glikozla yüklemenin 2.saati)’inde; glikoz değeri 139 mg/dl ve altında
ise değer normal, 140-199 mg/dl ise gecikmiş açlık glikozu (IGT), 200 mg/dl ve üzerinde ise
farklı günlerden test tekrarlanarak DM tanısı kesinleştirilebilir. HbA1C düzeyi takibinde;
%5.4 ve altında ise sonuç normal, %5.5-6.4 ise gizli şeker için yüksek risktir takip gerekir,
sonuç %6.5 ve üzeri ise farklı günlerde test tekrarlanarak DM tanısı kesinleştirilebilir181.
Diyabete bağlı olarak gelişebilecek komplikasyonlar arasında; kalp-damar hastalıkları,
periferik arter hastalıkları, inme, diyabetik ayak ülserleri, göz sorunları (retinopati), böbrek
sorunları (nefropati) gibi sayılmaktadır182.
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Türkiye’de diyabet hastalığının sıklığının günden güne arttığı görülmektedir. Uluslararası
Diyabet Federasyonu (International Diabetes Federation, IDF) verilerine göre; 2015 yılında
dünyada 415 milyon diyabet hastası bulunmaktayken, tahminlere göre 2040 yılında bu sayının
642 milyona çıkacağı belirtilmektedir. 2015 yılında dünyada 5 milyon kişinin diabet
nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilmektedir. IDF verilerine göre, 2015 yılında Türkiye’de
yetişkin (20-79 yaş) nüfusta diyabet yaygınlığı %12,5 iken, 52,094 kişi diyabet hastalığı
nedeni ile hayatını kaybetmektedir183. Diyabetes mellitus hastalığı, yaşlanmayla ilişkili bir
hastalık olarak kabul edilmektedir. Çünkü bozulmuş glikoz toleransının prevelansı yaşın
ilerlemesiyle birlikte artış göstermektedir184. Artan yaşlı nüfusun populasyonuna ek olarak;
değişen yaşam koşulları, fiziksel hareketsizlik, obezite gibi faktörler yaşlı bireylerde diyabet
prevelansının artmasına neden olmaktadır185. Diyabetin gelişmesinde aile öyküsü, yaşlanmaya
bağlı faktörler (yağsız doku oranında azalma, iç yağlanmasında artış, yaşlanmaya bağlı
insülin sekresyonunda azalma), obezite, yetersiz ve dengesiz beslenme, fiziksel aktivitede
yetersizlik, kronik hastalıklara bağlı kullanılan ilaçlar etkili olmaktadır179. Yaşlanma ile
birlikte glikozun vücutta kullanımının bozulması sonucu diyabet gelişebilir. Diyabet
hastalığının en önemli özelliği yükselen kan şekeri düzeyinin düzenlenememesi ve bunun
sonucu olarak kalp-damar, nörolojik, böbrek, göz ve diğer sistem hastalıklarına neden
olmasıdır. Yaşlılarda toplam vücuttaki yağ miktarı ve yağın dağılımı diyabet gelişimi ile
ilişkilidir. Özellikle obez yaşlılarda pankreastan salınan insülin hormonunun kan şeker
düzeyini kontrol altına almasında yetersizlik söz konudur48. Diyabet hastalığında bireylerde;
çok idrar çıkarmak, çok su içmek, çok yemek yemek, halsizlik, yorgunluk, istemsiz kilo
kaybı, görme problemleri, yara ve enfeksiyonlarda geç iyileşme, uyku düzeninde bozulma en
temel belirtilerdir178,179. Diyabet, Tip 1 diyabet, Tip 2 diyabet, gebelikte ortaya çıkan diyabet,
hastalıklar sonucu gelişen diyabet olmak üzere gruplara ayrılmaktadır186.
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Tip 1 diyabet; insülin eksikliği sonucu oluşur. Her yaşta görülebilsede genellikle genç, zayıf
veya normal kilolu kişilerde ve tanı konulduğu anda insülin tedavisi başlanır. Tip 2 diyabet
ise; insülinin etkisini gösterememesi sonucu oluşur. Genellikle 35-40 yaş üzeri bireylerde,
kilolu veya normal kilolu kişilerde görülür186.
Susama hissi yaşlanma ile azaldığı için bu bireylerin çok su içmek istemeleri yaşlı diyabeti
için belirgin olmayabilir. Yaşlı bireylerde diyabet tanısı daha çok göz, sinir, böbrek
hasarlarının ortaya çıkması sonucu gözlenmektedir. Yaşlılarda sık görülen diyabet türü Tip 2
diabettir178,179. 50 yaşın üzerindeki bireylerde Tip 2 DM sıklığı giderek artmaktadır. 70’li
yaşlarda her 4-5 kişiden birisi Tip 2 DM tanısı almaktadır. 80’li yaşlarda diyabet görülme
sıklığı %30’a yükselmektedir. 80’li yaşlarda her üç kişiden birisi DM hastasıdır. Yaşlı
diyabetiklerde yaşam beklentisi düşüktür. Yaşlı bireyler yoğun bir tedavi programı altında
takip edilir. Yalnız yaşayan yaşlı bireyler kan şekerinin düştüğünü bilemeyebilir, yemeklerini
düzenli yiyemeyebilirler. Bu duruma bağlı olarak yaşlı bireylerde hipoglisemik ataklar
beraberinde felç ve ölüm gibi tablolar görülebilir. Bu tedavi programı süresince hipoglisemik
ataklar ve diğer komplikasyonlar yönünden birey izlenmelidir. Yaşlı diyabetiklerde HbA1C
hipoglisemi yaratmayacak aralıkta tutulmalıdır. Yaşlı bireylerde hiperglisemiyi tedavi
ederken hipoglisemi riskinden kaçınılmalıdır. Bu nedenle yaşlı diyabeti önemli bir
hastalıktır182. Tip 2 diyabette risk faktörleri arasında; 45 yaş ve üzerinde olmak, BKI’nın
25’in üzerinde olması (hafif şişman), birinci derece akrabalarda (anne, baba, kardeş gibi)
diyebetin var olması, fiziksel olarak inaktif olmak (hareketsizlik), yüksek risk altındaki grupta
olmak, daha önceden belirlenmiş gizli şekeri ve gecikmiş açlık şekeri olanlar, gebelikte
diyabetli olanlar, yüksek tansiyonu olanlar, HDL 35 mg/dl’nin altında olanlar, trigliserit
düzeyleri 250 mg/dl’nin üzerinde olanlar, periferik damar hastalığı olanlar yer almaktadır180.
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Yaşlı bireylerde diyabeti yönetmede; eğitim, beslenme tedavisi, egzersiz, medikal tedavi
yöntemleri

kullanılmaktadır.

Diyabetin

tedavisinde

multidisipliner

bir

yaklaşım

gösterilmelidir. Doktor, diyetisyen, hemşire, eczacı, fizyoterapist, psikolog birlikte
çalışmalıdır185.

10.1. Yaşlı Diyabetik Bireylerde Beslenme Durumunu Etkileyen Faktörler
Yaşlı diyabetik bireylerde beslenme durumunu etkileyen faktörler arasında; sosyo-ekonomik,
psikolojik, fiziksel nedenler, hastalıklar ve fizyolojik değişiklikler yer almaktadır.
Sosyoekonomik nedenler arasında; kötü ekonomik durum, kültürel alışkanlıklar, yanlış
beslenme şekli, düşük kaliteli diyet, hijyenik olmayan ortamlar, besine ulaşmada zorluklar,
sıcak besin tüketimi, besin hazırlama ve saklama zorlukları yer almaktadır. Psikolojik
nedenler arasında ise; yaşlı bireyin yalnız yaşaması, eşini kaybetmesi, sosyal izolasyon, yalnız
yemek yeme, depresyon, demans gibi hastalıklar bulunmaktadır. Fiziksel nedenler; yaşa bağlı
ağız diş problemleri, takma diş kullanımı, görme problemleri, çiğneme güçlükleri
belirtilmektedir. Hastalıklar arasında; hipertansiyon, osteoporoz, kalp-damar hastalıkları,
KOAH, karaciğer ve böbrek yetmezlikleri, mide problemleri bulunmaktadır. Fizyolojik
değişiklikler arasında; yaş ile birlikte tat ve koku duyusunda azalma, yutma problemlerinin
olması, mide, karaciğer, safra, bağırsak gibi organların fonksiyonlarının azalması sonucu
metabolizmanın ve emilimin azalması yer almaktadır185. Diyabetik yaşlılarda beslenme
durumunu değerlendirmede; klinik değerlendirme, antropometrik ölçümler, biyokimyasal
bulgular, 24 saatlik besin tüketim durumunun değerlendirilmesi gerekmektedir185.

10.1.1. Klinik Değerlendirme
Beslenme davranışları saptanır (yutma güçlüğü, protez sorunları, GI sorunlar, psikososyal ve
ekonomik sorunlar) GIS, renal fonksiyonlar, iskelet sistemindeki değişiklikler, komorbid
hastalıklar, çoklu ilaç kullanımı gibi durumlar belirlenir180,185.

Alphan Tüfekçi E. Yaşlılarda Kronik Hastalıklar; Diyabet ve Kalp Damar Hastalığında Tıbbi Beslenme
Tedavisi, Bölüm 6,Yaşlılık Hastalıkları ve Beslenme (Şeker Göksu E. Ed.) s. 131-155.
185
http://www.diabetcemiyeti.org/var/cdn/a/e/hulya-kamarli.pdf.Erişim Tarihi: 23.03.2019.
180

189

10.1.2. Antropometrik Ölçümler
Boy ve kilo ölçümü, yaşlılarda yetersiz/dengesiz beslenmenin majör göstergeleri;
antropometrik verilerden belirgin ağırlık değişimi; son 6 ayda %10 değişim, son 6 ayda ≥4.5
kg istemsiz kilo kaybı, BKI<22 BKI>27, ÜOKÇ < 10. Persentil, TDKK<10. veya 95.
Persentildir180,185.

10.1.3. Biyokimyasal Bulgular
Yaşlılarda yetersiz/dengesiz beslenmenin göstergesi olarak kullanılan biyokimyasal testler;
Serum prealbumin<15 mg/dl, serum transferin<200 mg/dl, serum albümin<3.5 g/dl, serum
kollesterol<160 mg/dl Ayrıca beslenme durumunun değerlendirilmesinde demir, çinko,
kalsiyum, B12 vitamini, folik asit ve D vitamini düzeylerinin ölçümü de yaygın olarak
kullanılmaktadır180,185.

10.1.4. Besin Tüketim Durumunun Değerlendirilmesi
24 saatlik besin tüketimi dikkate alınır. Hedeflere ulaşmayı engelleyen durumlar ve beslenme
davranışları (yutma güçlüğü, protez sorunları, gastrointestinal sistem sorunları (GIS),
psikolojik ve ekonomik sorunlar gibi) saptanır. GIS, renal fonksiyonlar, iskelet sistem
değişiklikleri, komorbid hastalıklar, birden fazla ilaç kullanımı değerlendirilir. Yetersiz ve
dengesiz beslenme (malnütrisyon) yaşlılarda görülen önemli bir beslenme sorunudur.
Yaşlılarda görülen pek çok sekonder hastalığın ve sorunun önemli risk faktörlerinden birisi
olduğundan beslenme bozukluklarının erken dönemde saptanması, tanı ve tedavinin doğru
yapılması, bireylerin takip edilmesi önemlidir. Yaşlı diyabetiklerde malnütrisyona neden olan
bazı hastalıklar vardır. Bu hastalıklar arasında; gastroparezi, depresyon, Kronik Obstüriktif
Akciğer Hastalığı (KOAH), nörolojik disfonksiyon, ağız ve diş hastalıkları yer alır180.

10.2. Yaşlı Diyabetik Bireylerde Beslenme Tedavisi
Beslenme tedavisi; beslenme biçimi ve beslenme alışkanlığının yaşam boyu değiştirilmesini
gerektiren bir durum veya hastalığın tedavisidir. Beslenme programının bir diyetisyen
tarafından programlanması ve takip edilmesi gerekmektedir180.
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Tıbbi beslenme tedavisi (TBT) ise; yaşam şekli değişiklikleri için, biyokimyasal
parametrelerin değerlendirilmesi için, beslenmenin tanısı, değerlendirilmesi, girişimleri, takip
edilmesi için gerekmektedir180.
Yaşlı diyabetik bireylerde TBT hedefleri arasında; yeterli enerji ve besin öğesinin alımının
sağlanması, ideal vücut ağırlığını korumak, kan glikozunu düzenlemek, lipid profili ve kan
basıncını korumak, eşlik eden komorbiditelerin etkin tedavisini kolaylaştırmak, yaşam
kalitesini sağlamak yer almaktadır185. Yaşlı bireylerin TBT’ye başlanmadan önce beslenme
durumların düzenli aralıklarla değerlendirilmesi gerekmektedir. Yaşlı diyabetik bireylerde
tıbbi beslenme tedavisi, diyabeti yönetmede önemli bir adımdır. Beslenme önerileri arasında;
hastanın tercihleri, kültürü, kişisel amaçları gözönüne alınarak yapılmalıdır. Diyabetli yaşlı
bireylerde beslenme durumunu etkileyen birçok faktör olduğu için beslenme müdahalesi
özellikle bu yaş grubunda zor olabilir. Yaşlanma ile meydana gelen değişiklikler beslenme
durumunu etkilemektedir. Bu nedenle bu değişiklikler göz önünde bulundurularak TBT planı
kişiye özel yapılmalıdır185.

10.3. Yaşlı Diyabetik Bireylerde Beslenme Tedavisi İlkeleri
10.3.1. Enerji ve Makrobesin Öğeleri Gereksinmesi
Yaşlı diyabetiklerde, glisemik kontrol hedeflerine ulaşmada yetişkinlere göre daha esnek
olunması ve bireye özgü kriterlerin kullanılması gerekmektedir. Yaşlılarda; bazal
metabolizma hızı, fonksiyonel kapasite ve hastalıklar nedeniyle fiziksel aktivite düzeyi
azalmakta ve dolayısıyla enerji gereksinmesi azalmaktadır. Örneğin; 25-30 kcal/kg/gün.
Yağsız vücut kitlesi kaybı ve vücut kompozisyonundaki değişiklikler nedeniyle yaşlı
yetişkinlerin enerji gereksinmesi genç yetişkinlerden %20-30 daha düşüktür. TBT ile fiziksel
aktivitenin birlikte yapılması; kaybedilen vücut ağırlığın çoğunluğunun yağ dokusundan
olmasını ve kas kütlesinin korunmasını sağlamaktadır. İstek dışı olan kilo kaybı mutlaka
değerlendirilmelidir. Enerji gereksinmesindeki azalma yanında, diğer besin öğelerine olan
gereksinme azalmaz tam tersine artmaktadır185.
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10.3.2.Diyabetus Mellitus’un Tedavisinde Diyet Yağı ve Kolesterol
Diyabetus Mellitus hastalık riskini azaltmak için; doymuş yağ asitlerini (DYA) enerjilerinin
%7’i olacak şekilde kısıtlamaları, trans yağ asitlerini (TYA) minimize etmeleri, diyet
kolesterolünü 200 mg’ın altına düşürmeleri ve omega-3 yağ asitlerinden zengin diyet
tüketmeleri öenrilmektedir. Tip 2 diyabetlilerde günde 2-3 gram bitki sterol ve stanollerinin
alınmasının LDL kolesterol oranını düşürdüğü belirtilmektedir180.

10.3.3. Öğün Sayısı ve Öğün Planlama
Diyabetis mellitusta temel bozukluk, alınan besinlere vücudun gerektirdiği kadar insülin
cevabının olmamasıdır. Bir öğünde alınması gereken besin miktarından daha fazla besin
alınırsa bu durum kan şekerinde düzensizliklere neden olur. Besinlerin zamanında ve önerilen
miktarlarda tüketilmesi çok önemlidir. Özellikle insülin kullanan yaşlı DM’li bireylerin ana
ve ara öğün saatlerini atlamamaları gerekmektedir. Bu hastalarda günlük ana öğün sayısı 3,
ara öğün sayısı 3-5 arasında olmalıdır. DM’li hastalarda öğün planlamasında; her DM’li
hastanın yaşı, diyabet derecesi, vücut ağırlığı, boyu, yaşam şekli, geçmiş yaşantısı, beslenme
alışkanlıkları faklıdır. DM’li bireylerin ihtiyaçları olan enerji ve besin öğeleri belirlenerek
kişiye özel beslenme programı düzenlenmelidir180.

10.3.4. Diyabetli Bireylerin Tüketmeleri Gereken Besin Grupları
Diyabetik bireylerin her öğününde 4 temel besin gurubundan (et ve et ürünleri, süt ve süt
ürünleri, sebze ve meyveler, tahıllar) besinler olmalıdır. Kalsiyum içeriği yüksek besin
gurubundan 1-3 porsiyon/gün tüketilmelidir. Et, balık, tavuk, kurubaklagil grubu besinlerden
2 porsiyon/gün tüketilmelidir. Balık türleri haftada en az 2 kez tüketilmelidir. Sebze ve meyve
grubu besinlerden günde en az 5 porsiyon yenilmelidir. Tahıl grubu besinlerden her ana
öğünde 2 dilim tam buğday ekmeği yeterli olmaktadır. Şeker ve şekerli besinler ve hamur
tatlıları tüketilmemelidir. Margarin, tereyağı, kuyruk yağı gibi doymuş yağ içeren besinler
kalp damar sağlığı için risk yaratmaları nedeniyle tüketilmemelidir. Kolesterol yönünden
zengin olan karaciğer, dalak, dil, yürek, böbrek gibi sakatat ürünleri tüketilmemelidir. DM’li
bireylerin her öğünde bu 4 besin grubunda bulunan besinlerden belirlenen miktarlarda
tüketmeleri sağlıklı beslenmeleri için yeterlidir. Yetişkinlerde yaklaşık vücudun %60’ı su
iken, yaşlılık döneminde bu oran %50’ye düşmektedir180.
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Vücuttan su kaybının artması ile susama duygusu gelişir ve kaybedilen su yerine tekrar alınır.
Yaşlılık döneminde susama duygusunun azalması, kaybedilen suyun yerine yenisinin
alınamaması yaşlı bireylerde riskli sağlık sorunlarının oluşmasına neden olur. Kaybedilen su,
besinlerle, su ve diğer sıvı içeceklerle karşılanır. Fakat diğer içeceklerin hiç birisi vücut
fonksiyonlarında suyun yerini tutmaz. Bu nedenle yaşlı bireylerin kalp, böbrek ve akciğer
yetmezliği gibi sağlık sorunları yoksa günde en az 8-10 bardak (1,5 litre) su tüketmeleri
önerilmektedir180. Yaşlı bireyler, yağ ve tuz oranı çok yüksek olan pişirmeye hazır besinlerin
tüketiminden kaçınmalıdırlar. Tuz tüketimlerini sınırlandırmalıdırlar. Aşırı tuz tüketimi
yüksek tansiyon, kalp-damar hastalıkalrı, kemik erimesi gibi sorunlara neden olmaktadır.
Aynı zamanda içeriğinde tuz oranı yüksek olan turşu, salamura, salça, konserve gibi hazır
besinlerden de uzak durmalıdırlar. Yaşlı bireylerde en büyük risklerden birisi de tazeliğini
kaybetmiş, ambalajı bozulmuş besinleri almamalı ve yememelidirler. Besinleri kızartma ve
kavurma yerine yerine haşlama, fırınlama ve ızgara yöntemleri ile hazırlayarak
tüketmelidirler. Aynı zamanda yaşlı bireyler besinlerin, hazırlanması, saklanması ve
pişirilmesi sırasında hijyene dikkat etmeleri gerekmektedir. Böylece besinlerin değeri
korunmuş, yaşlıların yeterli ve dengeli beslenmeleri sağlanmış olur. Sigara ve alkolden de
uzak durmaları gerekmektedir180.

10.4. Beslenme Problemi Yaşayan Yaşlı Diyabetik Bireylerde Alınabilecek
Önlemler:
Beslenme programları daha sık ve daha küçük öğünler şeklinde düzenlenmeli
Besin hazırlama şekli değiştirilmeli (pişirme, blender’den geçirme gibi)
Besin öğesi eksiklikleri saptanarak besinler zenginleştirilmeli
Gerekirse ara öğünlerde beslenme ürünleri takviyesi yapılabilir
Yaşlı birey oral yoldan yeterince beslenemiyorsa enerji ihtiyacını karşılamak için
vitamin ve mineral suplemantasyonları verilmeli
Diyabet hastalığının yönetiminde birçok farklı beslenme diyet modelleri uygulanmaktadır180.
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Bunlar arasında en çok bilinenler; Akdeniz diyeti (meyveler, sebzeler, tam tahıl ekmeği,
kurubaklagiller, sert kabuklu yemişler ve tohumlar, balık, az miktarda kırmızı et, yumurta,
zeytinyağı, az miktarlarda süt ve süt ürünleri gibi), DASH diyeti, bitkisel bazlı diyetler (vegan
veya vejetaryen) bütün hayvan etleri ve ve et ürünlerinin yanı sıra süt ürünlerinin de
yasaklandığı diyet türüdür. Düşük yağlı ve düşük karbonhidratlı diyetlerdir180.

10.5. Diyabette Beslenme Önerileri:
 Diyabet hastalarına diyet hazırlarken hastanın sosyoekonomik durumu,
sosyokültürel yapısı ve beslenme alışkanlıkları dikkate alınmalı,
 Kilo takibi yapılarak uygun kiloya gelmesi sağlanmalı,
 Diyabet hastaları üç ana, üç ara öğün olmak üzere toplam altı öğün şeklinde
beslenmeli, öğünler kesinlikle atlanmamalı,
 Yeterli ve dengeli beslenmeye önem vermeli,
 Kuru baklagiller, kepekli tahıllar, sebze ve meyveler gibi posadan zengin ve
glisemik indeksi düşük besinlerin tüketilmeli,
 İnsülin ve oral antidiyabetik ilaç dozlarına ve ilaçların zamanında yapılmasına
dikkat edilmeli,
 Kızartmalardan, salam, sosis gibi besinlerden uzak durulmalı,
 Lifli besinler tercih edilmeli, saf şekerli besinlerden uzak durulmalı,
 Düzenli egzersiz yapılmalı,
 Sigara ve alkol tüketilmemelidir21,48.

Aksoydan E. Yaşlılık ve Beslenme, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik
Bölümü, 2012, Ankara, s. 10-44.
48
http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/18/01/962916/dosyalar/2016_10/13112248_19yalbeslenmesi.pdf.
Erişim Tarihi: 23.12.2018. Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Yaşlı Beslenmesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara,
2012,s.7-40.
180
Alphan Tüfekçi E. Yaşlılarda Kronik Hastalıklar; Diyabet ve Kalp Damar Hastalığında Tıbbi Beslenme
21

Tedavisi, Bölüm 6,Yaşlılık Hastalıkları ve Beslenme (Şeker Göksu E. Ed.) s. 131-155.

194

Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde diyabet hastalığının tanımı, türleri, nedenleri, diyabet hastalığında görülen
belirtilere değinilmiştir. Ardından beslenme ile diyabetin ilişkisi, diyabetik hastalarda
beslenme durumunu etkileyen faktörler, diyabetik bireylerde beslenme tedavisi ve ilkeleri,
diyabet durumunda görülen semptomlarla birlikte beslenmenin nasıl olması gerektiği
hakkında bilgiler verilmiştir. Beslenme problemi yaşayan yaşlı diyabetiklerde alınacak
önlemlere değinilmiştir. Bu bağlamda, diyabet varlığında ve yaşlı bireylerin hastalık
özelliklerine göre beslenme önerileri ele alınmıştır.
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10. Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi diyabetin erken komplikasyonlarından değildir?
a) Vasküler hastalıklar
b) Hiperglisemi
c) Periferal nöropati
d) Enfeksiyona yatkınlık
e) Retinopati
2) Aşağıdakilerden hangisi diyabetin tedavisinde etkili yötemlerden değildir?
a) Diyabetik diyet
b) Egzersiz
c) Kan glikoz düzenleyici antihiperglisemik ajanlar
d) Düzenli kan şekeri takibi
e) Düzenli kolesterol takibi
3) Aşağıda diyabet ile ilgili verilen bilgilerden yanlış olan seçeneği işaretleyiniz*
a) Tip 2 diyabet ileri yaşta görülür.
b) Yaşlı bireylerde diyabet prevelansı artmaktadır.
c) Fiziksel hareketsizlik diyabet prevelansının azalmasına neden olur.
d) Tip 1 diyabet genç yaşta görülür.
e) Diyabetin gelişmesinde yaşlanmaya bağlı faktörler etkilidir.
4) Aşağıdakilerden hangisi diyabetin gelişmesine neden olan faktörlerden değildir?
a) Yaşlanma
b) Obezite
c) İlaçlar
d) Yeterli ve dengeli beslenme
e) Fiziksel aktivitede yetersizlik
5) Aşağıdakilerden hangisi diyabet hastalığında görülen semptomlardan değildir?
a) Çok idrara çıkma
b) Çok su içme
c) Beyin içine kanama
d) Çok yemek yeme
e) Yara ve enfeksiyonlarda geç iyileşme
6) Aşağıda diyabet ile ilgili verilen bilgilerden yanlış olan seçeneği işaretleyiniz?
a) Tip 1 diyabet insülin eksikliği sonucu oluşur.
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b) Tip 2 diyabet insüline bağımlı olmayan diyabettir.
c) Tip1 diyabet genellikle genç yaşta görülür.
d) Tip 2 diyabet 35-40 yaş üzeri bireylerde görülür.
e) Tip 2 diyabet zayıf ve normal kilolu kişilerde görülür.
7) Aşağıdakilerden hangisi yaşlı diyabetik bireylerde beslenme durumunu etkileyen
faktörlerden değildir?
a) Sosyoekonomik düzey
b) Psikolojik değişiklikler
c) Doğru beslenme
d) Kronik hastalıklar
e) Kültürel alışkanlıklar
8)

Aşağıdakilerden

hangisi

besin

tüketim

durumunun

değerlendirilmesinde

kullanılmaz?
a) 24 saatlik besin tüketimi
b) Çoklu ilaç kullanımı
c) Komorbid hastalıklar
d) Renal sistem bozuklukları
e) Beslenme davranışları
9)Aşağıdakilerden hangisi tıbbi beslenme tedavisinin (TBT) gerekliliğini açıklamaz?
a) Yaşam şeklini değiştirmek
b) Biyokimyasal parametreleri değerlendirmek
c) Kan basıncını kontrol altına almak
d) Beslenmeyi takip etmek
e) Beslenmeyi değerlendirmek
10) Aşağıdakilerden hangisi yaşlı diyabetik bireylerde beslenme tedavi ilkelerinden
değildir?
a) Enerji ve makro besin öğeleri gereksinimi planlaması
b) Diyet yağı ve kolesterol planlaması
c) Öğün sayısı ve öğün planlaması
d) Besin grupları planlaması
e) Günlük yaşam aktiviteleri planlaması
11) Aşağıdakilerden hangisi beslenme problemi yaşayan yaşlı diyabetik bireylerde
alınabilecek önlemlerden değildir?
a) Beslenme daha sık ve daha küçük öğünler şeklinde düzenlenmeli
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b) Besin hazırlama şekli değiştirilmeli
c) Besin öğesi eksiklikleri saptanarak besinler zenginleştirilmeli
d) Ara öğünlerde beslenme ürünleri takviyesi yapılmamalı
e) Yaşlı bireyin enerji

ihtiyacını karşılamak için vitamin ve mineral

suplemantasyonları verilmeli
12) Aşağıdakilerden hangisi diyabette beslenme önerilerinden değildir?
a) Posadan fakir, glisemik indeksi yüksek besinler tüketilmeli
b) Kilo takibi yapılmalı
c) 3 ana öğün, 3 ara öğünün atlanmaması sağlanmalı
d) Yeterli ve dengeli beslenilmeli
e) İlaçların dozları ve zamanında yapılması sağlanmalı
13) Aşağıdakilerden hangisi diyabetik bireylerin tüketmesi gereken 4 temel besin
öğelerinden değildir?
a) Et ve et ürünleri
b) Süt ve süt ürünleri
c) Sebze ve meyveler
d) Tahıllar
e) Kuru yemişler
14) Aşağıdakilerden hangisi diyabetik bireylerin tüketmesi gereken besin miktarını
göstermez?
a) Kalsiyum içeriği yüksek besin gurubundan 1-3 porsiyon/gün tüketilmeli
b) Et, balık, tavuk, kurubaklagil grubu besinlerden 2 porsiyon/gün tüketilmeli
c) Balık türleri haftada en az 2 kez tüketilmeli
d) Sebze ve meyve grubu besinlerden günde en az 1 porsiyon
e) Tahıl grubu besinlerden her ana öğünde 2 dilim tam buğday ekmeği
15)Aşağıdakilerden hangisi diyabet için doğru bilgidir?
a) Açlık kan şekeri değeri 100 mg/dl altında ise normaldir
b) Kan şekeri değeri 100-125 mg/dl ise bozulmuş açlık glikozunu gösterir
c) Açlık kan şekeri değeri 126 mg/dl ise DM tanısı için testi tekrarlamak gerekir
d) Açlık kan şekeri değeri 126 mg/dl ise normaldir.
e) Oral glikoz tolerans testi (OGTT), 75 gram glikoz yüklemenin 2. Saatinde
glikoz değeri 139 mg/dl ve altında ise normaldir.
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Cevaplar

1)b

2)e

3)c

4) d

5)c

11)d

12)a

13)e

14)d

15)d

6)e

7)c

8)d

9)c

10)e
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11. BESLENME VE KALP-DAMAR HASTALIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak kalp damar hastalıklarının ne olduğu ve nasıl başladığı anlatılacaktır.
Daha sonra kalp hastalıklarında risk faktörlerine, risk faktörlerinin kalp hastalıkları üzerine
etkilerine, beslenme şekli ve kalp hastalıkları arasındaki ilişkiye ve kalp hastalıklarına karşı
riskleri azaltan beslenme önerilerine değinilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Kalp damar hastalıkları nasıl oluşur?
2. Risk faktörlerinin kalp hastalıkları üzerine etkilerini açıklayınız?
3. Kalp hastalıklarında risk faktörleri nelerdir?
4. Beslenme şekli ve kalp hastalıkları arasındaki ilişkiyi açıklayınız?
5. Kalp hastalıklarına karşı riskleri azaltan beslenme önerileriniz nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

okuyarak
ve
Kalp damar hastalıklarının Kalp damar hastalıklarının Kazanım
tanımı, fizyopatolojisi ve tanımı, fizyopatolojisi ve araştırarak geliştirilecektir.
etyolojik faktörleri
etyolojik
faktörleri
öğrenilecektir.

Kalp hastalıklarında
faktörleri

risk Kalp hastalıklarında risk Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
faktörleri öğrenilecektir.

Risk Faktörlerinin işlevleri

Beslenme
hastalıkları

ve

Kalp
hastalıkları
beslenme önerileri

Risk
faktörlerinin
hastalıkları üzerine
öğrenilecektir.

kalp Kazanım okuyarak ve
etkisi araştırarak geliştirilecektir.

kalp Beslenme
ve
kalp Kazanım okuyarak ve
hastalıkları arasındaki ilişki araştırarak geliştirilecektir.
öğrenilecektir.
ve Kalp hastalıklarına karşı Kazanım okuyarak ve
riskleri azaltan beslenme araştırarak geliştirilecektir.
önerileri öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar

Kalp hastalıkları, beslenme, kalp hastalıkları ve beslenme ilişkisi, kalp hastalıkları ve beslenme
önerileri, kalp hastalıklarında risk faktörleri
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Giriş
21.yüzyılda eğitim ve gelir düzeyinde artış, beslenme şeklinin değişmesi, bulaşıcı
hastalıkların kontrolü gibi faktörler yaşam süresini uzatmıştır. Yaşlı nüfüsun artış içinde
olması, toplumdaki sağlık sorunlarının büyük çoğunluğunun yaşlı nüfusta görülen bulaşıcı
olmayan hastalıklara (BOH) kaymasına neden olmuştur. 2012 yılında 56 milyon ölümden 38
milyonu BOH’lara özellikle de kalp-damar hastalıkları, kanser, kronik hava yolu hastalıkları
nedeniyle olmuştur. Ancak bu oranın 2030 yılında 52 milyon olacağı tahmin edilmektedir.
BOH’lara bağlı ölümlerin %46,2’si kalp-damar hastalıklarına, %21,7’si kanserlere, %10,7’si
astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalıklarını, %4,0’ı diyabete bağlı olarak gelişmektedir.
Bulaşıcı olmayan bu hastalıklar ölümlerin %82,0’ından sorumludur. 2014 yılı Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye’de ölüme neden olan ilk altı hastalık grubu
arasında dolaşım sistemi hastalıkları %40,0, tümörler %20,7, solunum sistemi hastalıkları
%10,7, endokrin ve metabolizma hastalıkları %5,1, zehirlenme ve yaralanmalar %4,3, sinir
sistemi ve duyu organları hastalıkları%4,4 olarak belirtilmektedir167.
Kalp-damar hastalıkları tüm dünyada en önemli sağlık problemlerinden biridir. Birçok ülkede
mortalite ve morbidite nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Kalp-damar hastalıkları
ülkemizde de tüm ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır187. Kalp hastalıkları
denilince kalp ve kan damarlarına ilişkin hastalıklar aklımıza gelmektedir. Ateroskleroz
(damar sertliği); atardamar duvarının sertleşmesidir. Yavaş seyreden ilerleyici bir kalp-damar
hastalığıdır. Damar sertliğinin en sık görüldüğü atardamarlar; kalp kasını besleyen ve beyin
içindeki atardamarlardır. Kalp krizi ve felç gibi ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Başlıca
kalp hastalıkları; kalp krizi, yüksek kan basıncı, kan dolaşım bozukluğu, anormal kalp atışları,
göğüs ağrısı, felç sayılabilir188. İskemik kalp hastalıkları ve serebrovasküler hastalıklar (SVH)
ilk iki ölüm nedeni arasında sayılmaktadır. Kalp-damar hastalıkları önlenebilir hastalıklar
arasındadır. Dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle meydana gelen ölümlerin %39,6’sı
iskemik kalp hastalığı, %24,7’si serebro vasküler hastalık, %18,8’i diğer kalp hastalıkları,
%11,6’sı hipertansif hastalıklardan kaynaklanmaktadır189.
Türkiye Kalp-Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı 2015-2020, Ankara, 2015.
https://www.tkd.org.tr/TKDData/Uploads/files/Turkiye-kalp-ve-damar-hastaliklari-onleme-ve-kontrolprogrami.pdf.Erişim Tarihi: 23.12.2018.s. 1-67.
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Kalp-damar hastalıklarından ölümler gelişmiş batılı ülkelerde azalma eğilimi gösterirken
gelişmekte olan ülkelerde artmaktadır. Yaşın ilerlemesine paralel olarak beklenen yaşam
süresindeki uzama ile gelişmiş ülkelerde kalp-damar koroner arter hastalığı prevalansı ve
şiddeti de artmaktadır. Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülmekte olup, 60-70 yaş grubu
arasında en üst düzeye ulaşmakta bundan sonraki yaşlarda daha ılımlı insidans artışı
görülmektedir167. DSÖ; kan basıncı, obezite, diyabet, kolesterol, sigara ve alkol içiminin
kontrolü, yeterli fiziksel aktivite, yeterli ve dengeli beslenme ile birlikte kalp ve damar
hastalığı

görülme

sıklığının

yarıya

indirilebileceğini

belirtmektedir167.

Kalp-damar

hastalıklarından kaynaklanan ölümlerin engellenmesi için sağlık sisteminin güçlendirilmesine,
sigara ve alkol kullanımının, sağlıksız beslenmenin, fiziksel hareketsizliğin önlenmesine
yönelik çözümler bulunmaktadır167.

11.1.Kalp-damar Hastalıkları, Fizyopatolojisi ve Etyolojisi
Kalp-damar hastalıklarından koroner arter hastalıkları grubunda anjina pektoris (göğüs ağrısı),
miyokart infarktüsü (MI) bulunmaktadır. Her iki hastalıkta da temel neden atherosklerozdur.
Damar çeperinin aterom plağı ile daralması ya da tıkanması sonrası hastalık belirtileri ortaya
çıkmaktadır188. Kalp kasının yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan oksijen ve besin
maddelerini aortadan ayrılan sağda ve solda bulunan koroner arterler yoluyla sağlamaktadır.
Koroner arterler küçük dallara ayrılarak kalbin her hücresini beslerler190. Kalp-damar
hastalıklarının sistem tanılamasında; ayrıntılı sağlık öyküsünün alınması (anamnez), gözlem,
fizik muayene, laboratuvar testleri, görüntüleme yöntemlerinin yapılması önemlidir. Sağlık
öyküsü içinde; hasta bireylerin mevcut şikâyetleri, görülen semptomlar, mevcut sağlık sorunu,
bireysel sağlık öyküsü, beslenme, boşaltım, aktivite ve egzersiz düzeyi, uyku ve dinlenme,
sağlık ve benlik algısı, kullandığı ilaçlar, bireylerin aile içindeki rol ve sorumlulukları, stres
ve başetme durumları, cinsel yaşam ile ilgili bilgiler alınır. Aile öyküsünde birinci derece
yakınlarında diyabet, kalp-damar hastalıkları, böbrek hastalıkları, astım, kanser gibi
hastalıkların var olup olmadığı sorgulanır191.

Türkiye Kalp-Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı 2015-2020, Ankara, 2015.
https://www.tkd.org.tr/TKDData/Uploads/files/Turkiye-kalp-ve-damar-hastaliklari-onleme-ve-kontrolprogrami.pdf.Erişim Tarihi: 23.12.2018.s. 1-67.
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Sosyo-demografik özelliklerde; yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, medeni durumu, çocuk sayısı,
mesleği, yaşam koşulları ile ilgili bilgiler alınır. Bireyin fizik muayenesinde ise; genel
görünümü, semptomları, vücut yapısı (fazla kilolu, obez, normal, zayıf), cilt rengi, görünümü,
bilinç düzeyi, karın, ekstremiteler değerlendirilir191.

11.2.Kalp-damar Hastalıkları ve Risk Faktörleri
Kardiyovasküler hastalıklar için yaş, ırk, cinsiyet, aile öyküsü değiştirilemez risk faktörleri
arasında yer alırken; yüksek kan basıncı, diyabet, yüksek kolesterol seviyesi, sigara ve alkol
kullanımı, obezite, psikososyal sorunlar, fiziksel aktivite azlığı, yetersiz ve dengesiz beslenme
gibi faktörler de değiştirilebilir risk faktörleri arasında bulunmaktadır187,188. Bu risk
faktörlerinin etkisiyle damar duvar yapısında bulunan intima tabakası kayganlığını yitirerek
yapışkan ve protrombotik hale gelir. Endotel hasarı ve disfonksiyonu sonucu endotel
hücrelerinden adhezyon molekülleri ve sitokinler salınır. Makrofaj molekülleri, endotel altına
geçen düşük dansiteli lipoproteinleri (LDL) fagosite ederek köpük hücrelerini ortaya
çıkarırlar. Bu süreçte intima tabakasında yağlı çizgilenme (sarı çizgilenme) görülür. Bu yağlı
çizgilenmeler yaşın ilerlemesiyle birlikte lezyon ve plaklara dönüşür. Media tabakasından
intima tabakasına düz kas hücreleri göç ederek proliferasyon ve bağ doku sentezini başlatırlar.
Oluşan bağ doku ve lipid tabakası arter damar çeperini daraltırlar. LDL moleküllerinin
etkisiyle oluşan plak ve intima tabakası boyunca enflamatuar yanıt artar. Enflamasyonun
artması fibröz plağı zayıflatarak kapsülün incelmesine ve yırtılmasına neden olur. Yırtılan
kapsülden çıkan kan hücreleri ve plak içeriği birbiriyle temas ederek daha komplike trombüs
ve fibrin oluşmasına neden olur191. Erkeklerde 45 yaş ve üzeri, kadınlarda ise 55 yaş ve
üzerinde kalp hastalıkları için risk artmaktadır188. Ailede kalp hastalığı öyküsünün bulunması
erkeklerde 55 yaşından önce, kadınlarda ise 65 yaşından önce koroner arter hastalığı için risk
faktörüdür. Kadınlarda menopoz sonrası risk artmaktadır. Sigara içmek orta yaşlı kadın ve
erkeklerde kalp hastalığına bağlı ölüm riskini artırmaktadır. Aktif ya da pasif sigara içiciliği
damar sertliği ve kalp krizine neden olan hastalıklar için risk faktörüdür188,190.
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190
Kaptan G, Dedeli Ö. Temel İç Hastalıkları Hemşireliği. Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik
Bakımı. İstanbul Tıp Kitabevi, 1. Baskı, 2012, s. 207-235.
191
Akın S. İç Hastalıkları Hemşireliği. Bölüm II, Ünite 5. Kardiyovasküler sistem hastalıkları ve bakım.
(Ed.Durna Z.) Akademi Basın ve Yayımcılık, 2013, s. 147-230.
187

208

Kan basıncının 140/90 mmHg’nın üzerinde olması kalp damar hastalıkları için risk
faktörüdür. Kan basıncı yüksek bireylerin kalp krizi geçirme olasılığı sağlıklı bireylere göre
iki kat daha fazladır. Kan kolesterolünün 200 mg/dl’nin üzerinde, LDL kolesterolün (kötü
kolesterol) 130 mg/dl’nin üzerinde olması, HDL kolesterolün (iyi kolesterol) 40 mg/dl’nin
altında olması kalp-damar hastalıkları için risk oluşturmaktadır. Diyabet (şeker hastalığı), kalp
hastalıklarına yakalanma riskini %15-25 arasında artırmaktadır. Kan şekeri düzeyinin yüksek
olması damar çeper duvarında tahribat yaparak ateroskleroza neden olmaktadır. Kan şekeri
düzeyinin normal sınırlarda tutulması kalp hastalıkları riskini azaltmaktadır. Fazla kilo
(obezite), kalp-damar yapısında ve fonksiyonunda çeşitli değişikliklere yol açarak kalp
hastalığı riskini artırmaktadır. Stres, kan basıncını yükselterek kalp hastalık riskini
artırmaktadır. Bu nedenle bireylerin stres kontrolünü sağlamaları gerekmektedir. Fiziksel
aktivitenin yetersizliği koroner kalp hastalıkları riskini artırmaktadır188,190. Gelir düzeyi
yüksek ülkelerde kalp-damar hastalıklarından kaynaklanan ölüm oranları azalmaktadır. Ölüm
oranlarını azaltmakta etkili faktörler arasında primer önleme ve bireysel önleme birlikte etki
göstermektedir167.
Kalp–damar hastalıkları ve BOH’lar; sigara kullanımı, sağlıksız diyet, yetersiz fiziksel
aktivite, obezite, hipertansiyon, diyabet, yüksek kan kolesterol seviyesi, sigara ve alkol
kullanımı, stres gibi çeşitli faktörlerin azaltılmasıyla engellenebilir.

Sağlıklı olmayan

alışkanlıklar, yüksek kan basıncı (hipertansiyon), fazla kilo (obezite), kan şekerinin yüksek
olması (diyabet), kan lipidlerinde yükselme (dislipidemi) gibi metabolik ve fizyolojik
değişikliklere neden olmaktadır. Bu risk faktörleri atheroskleroza neden olarak koroner ve
serebral damarların tıkanmasına ve çeşitli kalp-damar ve sistem hastalıklarının oluşmasına yol
açmaktadırlar. Kalp-damar hastalıklarından korunmada yaklaşım tek bir risk faktörüne bağlı
değildir. Burada amaç; genel risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik olmalı ve multidisipliner
bir yaklaşım sergilenmelidir. Kalp-damar hastalıklarından korunmanın amacı, atherosklerotik
kalp hastalıklarının, komplikasyonların, cerrahi girişim ihtiyacının azaltılması, yaşam
kalitesinin ve süresinin artırılmasıdır. Tüm bu amaçlara ulaşmak için kalp-damar risk
değerlendirmesi ve tedavi planının oluşturulması gerekmektedir189.
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Kalp-damar hastalıklarının riskinin azaltılması sonucu kalp krizi ve inme önlenebilmektedir.
Kalp krizi ve inme görülme riski olan bireyler belirlenip kalp-damar riski azaltılabilirse
ölümcül olan ve olmayan kalp-damar hastalıkları önlenebilir192.

11.3.Kalp-damar hastalıklarının Beslenme ile İlişkisi
Özellikle kalsiyum, vitamin D, lifli gıdalar, potasyum ve doğurganlık çağında kadınlarda
demir tüketimindeki yetersizliklerin sağlık sorunlarına yol açtığı ifade edilmiştir. Hem
sodyum hem de doymuş yağların aşırı tüketimi de sağlık sorunlarına neden olmaktadır193.
Diyette az yağlı beslenme politikası kalp-damar hastalıklarında mortalite oranını
azaltmamıştır. Az yağlı beslenme diyette doymamış yağların yerine karbonhidratların
geçirilmesine neden olmakta ve karbonhidratların fazla miktarlarda alınması da serum lipid
değerlerinde yükselmeye neden olmaktadır. Bu durumda kalp-damar hastalıklarının
oluşumunu artırmaktadır194,195. Diyette az yağlı beslenme yerine doymuş yağı azaltma,
doymamış yağların tercih edilmesi kalp-damar hastalık riskini azaltmaktadır196.
Soya, mısır, zeytin, kanola gibi yağların doymamış yağ içeriğinin düşük olması nedeniyle
hayvansal yağlara tercih edilmesi gerekmektedir. Trans yağ içeren hidrojenize bitkisel
yağlarda kalp-damar hastalık riskini artırdığı için uzak durulmalıdır193. Az yağlı diyetlere
ilave karbonhidrat tüketiminin de azaltılması ile başta kalp-damar hastalıkları, felç, kanser,
diyabet ve obezite gibi hastalıklar da önlenebilmektedir. Diyet ile alınan şekerli besinler, unlu
ürünler (tahıllar), tatlılar (reçeller), meşrubat ve meyve suları obezite, diyabet, kalp-damar
hastalıkları, diş çürükleri gibi daha birçok hastalığa neden olmaktadır. Şekerli içeceklerin
yerine; su hem ucuz hem de sağlıklı bir içecek olarak önerilmektedir196.
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Balık yağının kalp-damar hastalıklarından korunmada etkisi olduğu için yeterli ve dengeli
beslenme programında haftada en az iki kez tüketilmesi gerekmektedir. Omega-3 yağ
asitlerinden zengin balık tüketiminin koroner kalp hastalıkların kaynaklı ölümleri azalttığı
belirtilmektedir197,198. Diyette meyve ve sebzenin tüketilmesinin koroner kalp hastalığı riskini
azalttığı vurgulanmaktadır. Meyve ve sebzelerin anti-oksidanlardan zengin olduğu ve bu
koruyucu etkinin bir kısmının anti-oksidanlardan kaynaklandığı düşünülmektedir199. Suda
çözünebilir liften zengin (kepekli yulaf ve buğday, sebze-meyve) beslenmenin total ve LDLkolesterolü düşürdüğü belirtilmektedir200.

11.4.Kalp-damar Hastalıklarında Tedavi
Bireylerin beslenme alışkanlıkları, sık tüketilen besinler, vücut ağırlığı, kilo artışı ya da kaybı,
yağ, tuz ve alkol kullanımı, hiperlipidemi, hipertansiyon, diyabet kontrolüne ilişkin beslenme
alışkanlıkları ve önerilen diyete uyum ile ilgili bilgiler alınır. Bireylerin beslenme
alışkanlıklarını etkileyen çevresel, kültürel faktörler, besinleri pişirme yöntemleri, beslenme
alışkanlıklarını etkileyen faktörler belirlenir. Aynı zamanda bireylerin beden kütle indeksleri,
bel-kalça oranı, açlık kan glikoz değerleri, LDL, HDL, Total kolesterol, Trigliserit değerlerine
bakılmalıdır191.
Tedavi planında öncelikli hedef ilaçsız tedavidir. Trans yağların kullanılmasının ortadan
kaldırılması ve doymuş yağ yerine çoklu doymamış bitkisel yağların kullanımı koroner kalp
hastalığı riskini azaltmaktadır201. Doymuş yağlardan gelen kalorinin günlük toplam kalorinin
<%10 olması amaçlanmaktadır196. Tuz alımındaki orta dereceli bir azalma kan basıncı
üzerinde önemli bir etki yapmaktadır202.
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Şekerli besinler; meşrubat, meyve suları gibi içeceklerin, şekerleme ve tatlıların tüketiminin
sınırlandırılmasının eklenmiş şeker alınımını azaltarak sağlığa katkıda bulunacağı
belirtilmektedir193. İlave şekerden alınacak kalorinin <%10 olması hedeflenmektedir196. Deniz
ürünlerinin orta dereceli tüketimi de sağlıklı beslenmenin önemli bir göstergesidir193.
Kahvenin orta dereceli tüketimi (günde 3-5 fincan veya 400 mg/gün’e kadar) uzun dönem
sağlık riskini artırmadığı; diğer taraftan kahve tüketiminin, tip 2 diyabet ve kalp-damar
hastalık riskini azalttığı belirtilmektedir. Çay ve kahvenin şekersiz olarak sağlıklı kişilerde
orta miktarda tüketilmesi, içeriğindeki flavonoidlerden dolayı kalp-damar sağlığı için olumlu
etki sağlayabileceği vurgulanmaktadır. Ancak, aşırı miktarlarda alındığında sempatik etki ile
kalp hızı ve kan basıncında artışa yol açabilmektedir196.
Dünya Sağlık Örgütü kalp ve damar hastalıklarının önlenmesine destek için günlük tuz
alımının kişi başına 5 gramdan az olmasını önermektedir189,201.
Besinlerin seçimi ve yaşam tarzında yapılacak değişikliklerle kalp-damar hastalıkları riskini
azaltmak mümkün olmaktadır. Yaşam tarzında yapılabilecek değişiklikler ise; düzenli fiziksel
aktivite, sigara/tütün içilmemesi, sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmak yer almaktadır48.

11.5.Kalp-damar Hastalıklarında Beslenme Önerileri
Sağlıklı bir diyette; sebze, meyve, kepekli tahıllar, az yağlı veya yağsız süt, deniz ürünleri,
baklagiller, fındık gibi kuru yemişlerden zengin, kırmızı ve işlenmiş et, şekerli besinler, rafine
tahıllardan fakir olmalıdır. Sağlıklı bir diyette önemli olan sürdürülebilir olmasıdır. Bireye ve
altta yatan hastalıklarına özgü sürdürülebilir bir diyette gereksinimler ve kültürel beslenme
öğeleri dikkate alınmalıdır196.
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11.5.1.Beslenme Önerileri
 Süt ve süt ürünlerinde özellikle yağı azaltılmış olanlar tercih edilmeli
 Kızartmalardan uzak durulmalı
 Sakatatlar, sucuk, salam, sosis, tereyağı, kaymak, krema tüketimi sınırlandırılmalı
 Yağsız kırmızı et, derisi soyulmuş kanatlı hayvan etleri tercih edilmeli
 Haşlanmış yumurta düzenli olarak tüketilmeli (haftada 2-3 kez)
 Margarin, tereyağı, kuyruk yağı gibi katı, doymuş ve trans yağlar tüketilmemeli,
 Sıvı yağlar (zeytinyağı, fındık yağı, bitkisel sıvı yağlar gibi) tercih edilmeli
 Satın alınan besinler üzerindeki etiketlerdeki yağ miktarı, kalori miktarı, katkı maddesi
olup olmadığı ve tarihleri kontrol edilmeli
 Ara öğünlerde yağ miktarı düşük besinler tercih edilmeli
 Balık yağı haftada en az iki kez tüketilmeli
 Posalı besin tüketimi artırılmalıdır.
 Yeşil yapraklı sebzeler(her öğün), kırmızı ve turuncu renkli meyvelerin tüketimi
artırılmalı,
 Kurubaklagil tüketimi artırılmalı
 Tam tahıllı (kepekli, çavdarlı, yulaflı) ürünler tercih edilmelidir.
 Tuz ve sodyumdan zengin besinlerin (turşu ve salamuralar, hazır pastalar) alımının
kısıtlanmalı,
 Uygun vücut ağırlığı korunmalı
 Sigara içilmemeli
 Çay ve kahve şekersiz içilmeli
 Taze sıkılmış meyve suyu, domates suyu, bitki çayları, su tercih edilmeli
 Düzenli ve uygun egzersiz yapılmalı (haftada en az üç kez tercihen haftanın her günü
en az 30 dk süreyle egzersiz, yürüyüş, bisiklet, koşu gibi)
 Uygun pişirme yöntemleri kullanılmalı (fırında, ızgara, haşlama gibi)
 Dışarıda yemek yeneceği zaman az yağlı yemekler tercih edilmeli
 Az yağlı sütten yapılan sütlü tatlılar tercih edilmeli
 Hazır besinlerden kaçınılmalı21,203,204.
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk olarak kalp damar hastalıklarının tanımı, türlerine değinilmiştir. Daha sonra
kalp hastalıklarında risk faktörleri, risk faktörlerinin kalp hastalıkları üzerine etkileri,
beslenme şekli ve kalp hastalıkları arasındaki ilişki ve kalp hastalıklarına karşı riskleri azaltan
beslenme önerileri anlatılmıştır.

215

11. Bölüm Soruları
1) Kalp-damar hastalıkları ülkemizde ve ülkeler arasında mortalite ve morbidite
açısından kaçıncı sırada yer almaktadır?
a) 2. sırada
b) 1. sırada
c) 3. sırada
d) 4.sırada
e) 6. sırada
2) Aşağıdakilerden hangisi kalp hastalıklarından değildir?
a) Kalp krizi
b) Yüksek kan basıncı (hipertansiyon)
c) Pnömoni
d) Kan dolaşım bozukluğu
e) Anormal kalp atışları (aritmi)
3) Aşağıda kalp-damar hastalıkları ile verilen bilgilerden yanlış olan seçeneği
işaretleyiniz?
a) Kalp-damar hastalıkları önlenebilir hastalıklardandır.
b) Gelişmiş ülkelerde görülme oranı düşüktür.
c) İskemik kalp hastalıkları ilk iki ölüm nedeni arasındadır.
d) Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülür.
e) Kalp ve damarlara ilişkin hastalıkları içerir.
4) Aşağıdakilerden hangisi kalp-damar hastalıklarının görülme oranlarını düşüren
faktörlerden değildir?
a) Kan basıncı kontrolü
b) İdeal vücut ağırlığının korunması
c) Obezite
d) Kolesterol kontrolü
e) Yeterli ve dengeli beslenme
5) Aşağıdakilerden hangisi kalp damar hastalıklarının görülmesinde etkili risk
faktörlerindendir?
a) Sigara ve alkol kullanma
b) Stres
c) Kan basıncı yüksekliği
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d) İnaktif yaşam
e) Hepsi
6) Aşağıdakilerden hangisi kalp-damar hastalıkları için değiştirilemez risk
faktörlerindendir?
a) Psikososyal sorunlar
b) Irk
c) Yetersiz ve dengesiz beslenme
d) Diyabet
e) Yüksek kolesterol
7) Aşağıdakilerden hangisi kalp-damar hastalıklarından korunma amaçlarından değildir?
a) Risk faktörlerini artırmak
b) Multidisipliner yaklaşım sergilemek
c) Komplikasyonları azaltmak
d) Kalp hastalıklarının oluşmasını önlemek
e) Yaşam kalitesini artırmak
8) Aşağıdakilerden hangisi kalp-damar sağlığı için sağlıklı bir diyette olması gereken
besinlerden değildir?
a) Az yağlı süt ve süt ürünleri
b) Deniz ürünleri
c) Fındık
d) Rafine tahıl grubu
e) Sebzeler
9) Aşağıdakilerden hangisi kalp-damar sağlığı için gerekli beslenme önerileri arasında
yer almamalıdır?
a) Yağsız kırmızı et
b) Tam tahıllı ürünler
c) Salamura besinler
d) Posalı besinler
e) Yumurta
10) Trans yağ içeren hidrojenize bitkisel yağlar kalp-damar hastalık riskini artırdığı için
uzak durulmalıdır. ( ) Verilen cümleyi, "D" Doğru," Y" Yanlış şeklinde belirtiniz.
11) Diyet ile alınan şekerli besinler, unlu ürünler, tatlılar (reçeller), meşrubat ve meyve
suları kalp-damar hastalıkları riskini azaltmaktadır. ( ) Verilen cümleyi, "D" Doğru,"
Y" Yanlış şeklinde belirtiniz.
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12) Omega-3 yağ asitlerinden zengin balık tüketimi koroner kalp hastalıkların kaynaklı
ölümleri azaltmaktadır. ( ) Verilen cümleyi, "D" Doğru," Y" Yanlış şeklinde
belirtiniz.
13) Suda çözünebilir liften zengin (kepekli yulaf ve buğday, sebze-meyve) beslenmenin
total ve LDL-kolesterolü düşürmektedir. (

) Verilen cümleyi, "D" Doğru," Y" Yanlış

şeklinde belirtiniz.
14) Doymuş yağlardan gelen kalorinin günlük toplam kalorinin <%10 olması
amaçlanmaktadır.

(

) Verilen cümleyi, "D" Doğru," Y" Yanlış şeklinde belirtiniz.

15) Çay ve kahveyi şekersiz olarak sağlıklı kişilerde orta miktarda tüketilmesi içeriğindeki
flavonoidlerden dolayı kalp-damar sağlığı için olumlu etkilidir. ( ) Verilen cümleyi,
"D" Doğru," Y" Yanlış şeklinde belirtiniz.

Cevaplar
1)b

2)c

3)d

4)c

5)e

11)Y

12)D 13)D 14)D 15)D

6)b

7)a

8)d

9)c

10)D
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12. BESLENME VE KAN BASINCI YÜKSEKLİĞİ

219

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde beslenmenin kan basıncı üzerindeki etkisine değinilecektir. Öncelikle kan
basıncının tanımı, kan basıncı (sınıflaması) yüksekliği ve düşüklüğü ne demektir, kan basıncı
epidemiyolojisi, kan basıncı yüksekliğine neden olan faktörler, kan basıncı tedavisinde
beslenmenin yeri, kan basıncı yüksekliğinin beslenme ile ilişkisi ele alınacaktır. Besinlerin
öğelerinin kan basıncı üzerine etkileri anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Kan basıncı nedir? Kan basıncı yüksekliği ve düşüklüğü nedemektir açıklayınız?
2. Kan basıncının beslenme ile ilişkisini açıklayınız?
3. Yaşam tarzı değişikliklerinin kan basıncı yüksekliğine etkilerini açıklayınız?
4. Kan basıncı yüksekliği riskini artıran faktörleri yazınız?
5. Minerallerin kan basıncı üzerine etkilerini açıklayınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Kan basıncının yüksekliği

Kan basıncı yüksekliği ve Kazanım
okuyarak
ve
düşüklüğü
kavramları araştırarak geliştirilecektir.
öğrenilecek.

Kan basıncı yüksekliği ve Beslenmenin kan basıncı Kazanım
okuyarak
ve
beslenme ile ilişkisi
üzerine etkisi öğrenilecek.
araştırarak geliştirilecektir.
Kan basıncı yükselmesine Kan basıncı yükselmesine Kazanım
okuyarak
ve
neden olan faktörler ve neden olan faktörler ve araştırarak geliştirilecektir.
beslenme önerileri
beslenme
önerileri
öğrenilecek
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Anahtar Kavramlar

Kan basıncı yüksekliği, beslenme, kan basıncı yüksekliğine etki eden faktörler, beslenme
önerileri, kan basıncı yüksekliği ve beslenme ilişkisi, yaşam tarzı değişiklikleri.
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Giriş
Yaşam süresinin uzamasıyla birlikte yaşlılık sorunları ve kronik hastalıklarda giderek önem
kazanmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 65 yaş ve üzeri bireylerin toplum
içindeki oranı artmaktadır205. Kronik hastalıklar grubunda yer alan, mortalite ve morbidite
oranı yüksek olan hipertansiyon toplumun büyük bir kısmını etkilemektedir206. Kan kalpten
pompalandığında oluşan atar damar duvarındaki en yüksek basınca sistolik kan basıncı
(büyük tansiyon), istirahat halinde oluşan en düşük basınca ise diyastolik kan basıncı (küçük
tansiyon) denir207. Kan basıncının (KB) yükselmesi (hipertansiyon), inme, kalp yetmezliği,
miyokard enfarktüsü (MI, kalp krizi), koroner kalp hastalıkları, periferik vasküler hastalık,
böbrek yetmezliği gibi kardiyovasküler hastalıklar için en yaygın bilinen önlenebilir risk
faktörüdür207. Hipertansiyon, toplumda oldukça sık görülmektedir. Türkiye’de her üç kişiden
birisi hipertansiyon hastasıdır. Ülkemizde hipertansiyonun erkeklerde görülme oranı %27.5
iken, kadınlarda %36.1 olduğu belirtilmektedir208. Ülkemizde hipertansiyon prevalansı ile
ilgili ilk geniş kapsamlı çalışma “Türk Erişkinlerinde Kalp Hastalıkları ve Risk Faktörleri
(TEKHARF)” çalışmasıdır. Bu çalışmada, hipertansiyon prevalansının %33.7 olduğu, yaşla
birlikte görülme sıklığı da artmaktadır209,210. Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması
(Prevalence, awareness and treatment of hypertension in Turkey, Patent), ülkemizde
hipertansiyonun sıklığı, dağılımı, farkındalığı, tedavi ve kontrol oranları konusunda en güncel
ve kapsamlı bilgilere erişmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada erişkin yaş grubunda
hipertansiyon prevalansı %31.8 olarak bulunmuştur. Prevalans kadınlarda %36.1 iken,
erkeklerde %27.7 olarak rapor edilmiştir210. Türk Hipertansiyon Prevalans çalışmasına göre,
65 yaş ve üstünde hipertansiyon prevalansı erkekler için %67.2, kadınlar için ise %81.7’dir211.
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Hipertansiyon prevalansı 60-69 yaş grubunda %70, 70-79 yaş grubunda %76, 80 yaş ve
üstünde ise %79.7’dir. İzole sistolik hipertansiyonun tüm yaş gruplarındaki prevalansı %4.8
iken, bu değer 60-69 yaş grubunda %12’ye, 70-79 yaş grubunda %17’ye ve 80 yaş ve üstü
grupta ise %28.6’ya ulaştığı belirtilmektedir211.
Hipertansiyon, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre dünyadaki her sekiz ölümden birinin
sorumlusudur. En öldürücü üçüncü hastalık olarak belirtilmektedir207. Farklı iki günde en az
iki kez yapılan ölçümlerde 18 yaşını geçmiş erişkin bir bireyde büyük tansiyonun 140 mm Hg
(civa basıncı) ve üzerinde ya da küçük tansiyonun 90 mm Hg ve üzerinde olmasına
hipertansiyon (yüksek tansiyon) adı verilmektedir. Kan basıncı için normal değerler; büyük
tansiyonun 120 mm Hg’nın, küçük tansiyonun ise; 80 mm Hg’nın altında olmasıdır188,207.
Büyük tansiyonu 120-139 mm Hg, küçük tansiyonu 80-89 mm Hg arasında ölçülen kişiler
yüksek tansiyon gelişimi için adaydırlar ve pre-hipertansiyon olarak kabul edilmektedir207, 212.

Tablo1. Klinik Kan Basıncı Düzeylerinin (mmHg) Tanımlama ve Sınıflaması188,213
Kan Basıncı Sınıflaması
En optimal

SKB/DKB
<120/80 mm Hg

Normal

Normal

120-129/80-84 mm Hg

Yüksek normal

130-139/85-89 mm Hg

Hipertansiyon

>140/90 mm Hg

Evre I

140-159/90-99 mm Hg

Evre I

Evre II

160-179/100-109 mm Hg

Evre II

Evre III

Pre-hipertansif

Hipertansiyon

>180/110 mm Hg
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Kan basıncını etkileyen iki temel mekanizma vardır. Bunlardan birincisi kalbin 1 dk da
perifere attığı kan miktarı, diğeri ise; periferik vasküler dirençtir. Kan basıncı, baroreseptörle,
otonom sinir sistemi, renin anjiotensin sistemi, sıvı-elektrolit metabolizması, prostoglandinler,
renal medulladan salınan alkil eter, kallikrein-kinin sistemi gibi birçok kontrol
mekanizmasının denetimi altındadır188. Bireylerin yaşının fazla olması, cinsiyet (55 yaşından
önce erkeklerde sık gözlenirken, 55 yaşından sonra kadınlarda görülme oranı yüksektir),
kalıtım (genetik yatkınlık), obezite, yağ kütlelerinin fazla olması, aşırı tuz tüketimi, Diabetes
mellitus (DM, şeker hastalığı) olması, fiziksel aktivite azlığı, sigara ve alkol tüketiminin
olması, kortizonlu ilaçlar, doğum kontrol ilaçları ve stres hipertansiyon gelişimi açısından
riskli durumlardır13,208,213.
Kan basıncı yüksekliğinin nedenleri arasında çevresel faktörler de yer almaktadır. Çevresel
faktörler

arasında;

beslenme,

fiziksel

inaktivite,

toksinler,

psikososyal

etkenler

sayılmaktadır207. Hastaların % 90-95’inde yüksek tansiyona neden olabilecek altta yatan
başka bir hastalık yoktur. Nedeni saptanamayan, genetik faktörlerin de etkili olduğu
düşünülen hipertansiyona primer (birincil) hipertansiyon denir. Geri kalan % 5-10 hastada
yüksek tansiyon bir nedene ya da hastalığa bağlı olarak ikincil olarak ortaya çıkmıştır. Buna
da sekonder (ikincil) hipertansiyon adı verilir188,208. İkincil hipertansiyonun en sık
rastlanılan nedenleri arasında; besinlerin çok tuzlu tüketilmesi, böbrek hastalıkları, atar damar
darlıkları (doğuştan olanlar), tiroid bezi hastalıkları (hipertroidi ve hipotiroidi) yer
almaktadır208. Sadece sistolik basıncın yükselmesi durumunda sistolik hipertansiyon, sadece
diyastolik basıncın yüksek olması durumuna ise diyastolik hipertansiyon denir. Sistolik ve
diyastolik basıncın birlikte yüksek olması durumuna miks hipertansiyon, kan basıncının
duruma göre anlık yükselmesine beyaz önlük hipertansiyonu denir188.
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Kan basıncının en yüksek olduğu sabah saatlerinde bireylerde, oksipital bölgede baş ağrısı,
kulak çınlaması, vertigo, epistaksis, çarpıntı, dispne, ortopne, beyin etkilenmesine bağlı
olarak; parastezi, mental bozukluklar, şiddetli baş ağrısı, kusma, dalgınlık, sersemlik, koma,
laterji, hemipleji, böbreğin etkilenmesine bağlı noktüri, sık idrar yolu enfeksiyonları, görme
sorunları gibi durumlar gözlenebilir188. Hipertansif olmayan ve prehipertansif kişilerde diyet
değişikliklerinin yapılması kan basıncını düşürerek hipertansiyonu önler. Bu kişilerde
hipertansiyona bağlı gelişebilecek komplikasyonların (inmeye bağlı ölümler, koroner kalp
hastalıklarına bağlı mortalite gibi) riski azaltılmış olur207. Yaşlılardaki ılımlı tip
hipertansiyonun tek tedavisi, yaşam tarzında değişiklik yapmalarıdır. Yaşlılarda görülen
kronik hastalıklarda beslenme şeklinin değiştirilmesi, sebze ve meyve alımının artırılması,
sebze kökenli protein alımının artırılması, düşük yağlı süt ürünlerinin tüketilmesi (kalsiyum
desteği), balık yağı tüketimi, yeterli miktarda potasyum desteği, aşırı sodyum tüketiminin
azaltılması, sigara ve alkolün bırakılması, birey kilolu ise ideal ağırlığa düşülmesi (normal
BKI’ye ulaşmak), stresin azaltılması, fiziksel aktivitenin artırılması ve düzenli yapılması gibi
yaşam

tarzı

değişiklikleri

alınan

antihipertansif

ilaçların

dozlarının

azalmasını

sağlamaktadır188,207,214.
Kan basıncı yüksekliği yaşam tarzı değişikliği ile kontrol altına alınamıyorsa tıbbi tedavi
uygulanmalıdır188. İlaç tedavisi kullanan antihipertansif bireyler diyetlerini değiştirdiklerinde
kan basınçlarının azaldığı ve hipertansif ilaç dozlarının düştüğü belirtilmektedir. Hipertansif
bireylerin uyguladıkları beslenme tedavisi, hipertansiyonu olmayanlara göre kan basıncını
düşürmede daha etkili olduğu belirtilmektedir207. Yüksek kan basıncına sahip hastaların
sağlıklı bir beslenme diyeti ve günlük düzenli egzersizle varsa kilo vermeleri konusunda
destek olunmalıdır. Yüksek tansiyon hastalarının günlük tuz kullanımı en aza indirilmeli
mümkünse hiç tuz kullanmamaları gerekmektedir. Kan basıncını düşürmek için kullanılan
ilaçlar az tuz kullanımı ile daha etkili olmaktadır48.
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 Ağırlık denetimi-uygun kiloya ulaşılması,
 Tuz tüketiminin ve sodyumdan (turşu ve salamuralar, hazır pastalar, yeşil yapraklı
sebzeler, süt, et, yumurta, ekmek, bisküvi, konserveler, hazır gıdalar, ekmek, zeytin,
peynir, ketçap, mayonez, soslar gibi) zengin besinlerin sınırlanması,
 Besinlerle yeterli kalsiyum, magnezyum ve potasyum alımı sağlanmalı,
 Düzenli egzersiz (yürüyüş, yüzme gibi) yapılmalı,
 Sigaranın kan basıncını artırıcı etkisi nedeniyle içilmemesi,
 Alkol kan basıncını artırdığı için kullanılmamalı,
 Hayvansal yağ içeren besinlerin yerine bitkisel yağlar tercih edilmelidir21,48,188,215.
Hipertansif bireylere sağlıklı beslenme, sigarayı bırakma, düzenli egzersiz yapma, kilolu ise
kiloyu vermeleri konusunda sağlık profeyonelleri tarafından eğitim verilmelidir207.

12.1. Sağlıklı Yaşam Biçiminin Kan Basıncı Üzerine Etkisi
Kan basıncının düşürülmesinde sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının geliştirilmesi önemlidir.
Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile kan basıncında etkili diğer risk faktörleri ile klinik
durumların kontrol altına alınması ve antihipertansif ilaçların kullanım sayısının ve dozunun
azaltılması amaçlanmaktadır207. Hafif hipertansiyonlu bireylerde sağlıklı yaşam biçimi
davranışlarının geliştirilmesi farmakolojik tedaviden önce uygulanması ve ilaçla tedavi
programlarının tamamlayıcısı olarak önerilmektedir216,217,218.
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Sağlıklı yaşam tarzında; kilo kaybı, DASH diyeti, tuz alımının azaltılması, fiziksel aktivite
yer almaktadır. Kilo kaybında yaşam tarzı değişikliği olarak kilolu hipertansif bireylerin
normal BKI’ine ulaşmaları ve korumaları gerekmektedir. Kilo kaybının ise; günlük kan
basıncı düzeyini yaklaşık 5-20 mm Hg (10 kg’lık kilo kaybı) düşürmektedir. DASH diyetinde
ise; sebze ve meyve tüketiminin artırılması, düşük yağlı süt ürünlerinin tüketilmesi, doymuş
yağların azaltılması yer almaktadır. DASH diyetinin uygulanmasının ise günlük 8-14 mm Hg
kan basıncını düşürdüğü belirtilmektedir. Tuz alımının azaltılmasında ise; günlük tuz alım
oranının (1.5 gr/gün sodyum=3.8 gram/gün tuz) olması kan basıncını 2-8 mm Hg düşmeye
neden olmaktadır. Günlük düzenli fiziksel aktivite yapmanın (30 dk/gün/ haftada 3 gün) kan
basıncını yaklaşık 4-9 mm Hg düşürdüğü belirtilmektedir207. Sağlıklı yaşam biçimi
değişikliklerinin amacı; vücut kitle indeksini normal sınırda tutmak, tuz tüketimini azaltmak,
sebze ve meyveden zengin, düşük yağlı veya yağdan fakir, süt ürünlerinden zengin yani posa
(lif), potasyum, magnezyum, kalsiyum ve orta düzeyde proteinden zengin diyet uygulaması
(DASH diyeti), haftada 4-7 kez 30- 60 dakika orta şiddette fiziksel egzersiz, sigara ve alkolü
bırakmak ve stresle başetmeyi içermektedir. Bu diyetle kan basıncı; kilo kaybı, tuz, alkol
sınırlaması gibi faktörlerden bağımsız olarak düşmektedir219,220,221,222,223. Yaşlı hipertansif
bireylerde mevcut fiziksel ve bilişsel durum nedeniyle sağlıklı yaşam biçimi değişikliklerinin
uygulaması ve davranışa dönüştürülmesi güç olmaktadır. Bu nedenle sağlık profesyonelleri
tarafından yaşlı bireylerin sürekli takip edilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir221,223.
Sağlıklı yaşam tarzı değişikliği ile kan basıncı düzenlenemez ise ilaç tedavisi gereklidir. Yaşlı
hastalarda ilaç seçiminde; genç hastalarda olduğu gibi hedef organ hasarı eşlik eden faktörler
ve hastalıkları, ilaçların yan etkileri ve doz gibi konular göz önüne alınarak karar
verilmektedir224,225.
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Yaşlı bireylerde ilaçların başlangıç dozu genç hastaların kullandıkları dozun yaklaşık yarısı
kadardır ve doz gerektikçe yavaş yavaş artırılarak ve ilaç tedavisinin riskleri düşünülerek
verilmelidir224,225. Yaşlı bireylere yeni bir tedavi başlandıktan sonra ilk üç ay yaşlı hastanın
daha yakından takip edilmesi, eğer sorun yoksa altı ayda bir kontrollere çağrılması
gerekmektedir226. Yaşam tarzı değişikliklerinden en geniş seçeneğe sahip olanı beslenme ile
ilgili kısıtlamalar ve önerilerdir. Beslenme önerileri kan basıncı üzerindeki etkilerinden farklı
olarak

metabolik

süreçlerin

düzenlenmesinde

ve

kardiyovasküler

hastalık

riskleri

azaltmaktadır. Beslenme önerileri sadece hipertansiyonun tedavisinde değil aynı zamanda
önlenmesinde de etkili olmaktadır214.

12.1.1. Tuzun Kan Basıncı Üzerine Etkisi
Kan basıncının yükselmesinde birçok faktör etkilidir. Kan basıncının yükselmesinde özellikle
böbreklerin ve sodyum metabolizmasının önemi büyüktür. Tuz tüketimi fazla olan ülkelerde
hipertansiyon sıklığında artma gözlenirken, düşük miktarda tuz tüketen ülkelerde
hipertansiyon sıklığında azalma gözlenmektedir. Ülkemizde hipertansiyon sıklığı %31.8 olup
yaklaşık her 3 erişkinden birinin hipertansiyon hastası olduğu dikkate alındığında tuzun
günlük miktarının kısıtlanmasının ve bu anlamda yaşam tarzı değişikliğine ihtiyaç olduğunun
önemi ortaya çıkmaktadır207. Tuza olan duyarlılık bireysel olarak değişmektedir. Bu nedenle
bireylerin kan basınçlarının düşme derecesi daha fazla ya da daha az olabilir. Bazı
hipertansiyonlu bireylerin kan basınçları, sodyum azaltılmasına diğer bireylere göre daha
fazla yanıt verebilmektedir. Bu bireyler için "tuza duyarlı hipertansiyon’lu" bireyler
denilmektedir. Tuza dirençli hipertansiyonlu bireylerde sodyumun azaltılmasına anlamlı
cevap vermezler. Tuza olan duyarlılık nedeniyle bireylerin kan basınçlarının düşme dercesi
daha fazla ya da az olmaktadır207.
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En çok sodyum içeren besinler arasında; salamura zeytin, peynir, tuzlu tereyağı, hazır gıdalar,
hazır çorbalar, bulyon, dereotu, bisküvi gibi besinler, yumurta, sakatatlar, kırmızı et, tavuk eti,
kurubaklagiller yer almaktadır. Diyette ekmeğin çok tüketilmesi vücuda alınan tuz ve sodyum
oranını artırmaktadır207.
Sodyumun Az Alınması İçin Öneriler:
Besinlerin sodyum içerikleri konusunda farkındalık oluşturmak için yenilen besinlerin
miktarları ve sodyum içerikleri kayıt edilmelidir. Sodyum tüketimi günlük 2300 mg ile
sınırlandırılmalıdır (1 tatlı kaşığı tuz=2300 mg sodyum). Örneğin günlük 150 mg sodyum
tüketilmesi gerekiyorsa miktarı (1500mg sodyum=3/4 tatlı kaşığı tuz) şeklinde belirtilmelidir.
Bireyler tükettikleri tüm besinlerin etiketlerini okumalıdır. Konserve besinler, hazır etler ve
fastfood besinlerden uzak durulmalıdır. Yemeklerin hazırlanmasında kullanılan soslar tuzsuz
olmalıdır. Yemekleri hazırlarken tuzu piştikten sonra az miktarda ilave edilmelidir. Dışarıda
yemek yenildiği zaman besinlerin az tuzlu hazırlanması istenmelidir. Günlük sodyum
gereksiniminin %5 ve daha azını içeren besinler tercih edilmelidir207.

12.1.2.Kalsiyumun Kan Basıncı Üzerine Etkisi
Kalsiyum düzeyinin düşüklüğünün hipertansiyon riskini artırdığı belirtilmektedir. Kalsiyum
düzeyinin düşük olmasının intraselüler kalsiyum konsantrasyonunu yükselttiği bu durumunda
1.25 vitamin D3 ve paratiroid hormon seviyesini yükselttiği, kalsiyumun düz kas hücrelerine
geçmesini kolaylaştırdığı ve vasküler direnci artırdığı ifade edilmektedir. Fermente süt
ürünlerinin de ACE gibi fonksiyon gördüğü kan basıncını yükselttiği düşünülmektedir.
Kalsiyumdan zengin besinler arasında; süt, yoğurt, peynir, kaşar, çökelek, pekmez, susam,
fındık, fıstık, marul, yeşillikler, yeşil sebzeler, kurubaklagiller, kurutulmuş meyveler,
yumurta, portakal, limon, çilek yer almaktadır207.

12.1.3. Magnezyumun Kan Basıncı Üzerine Etkisi
Magnezyumun önemli görevlerinden birisi düz kas kontraksiyonunu sağlamasıdır. Kan
basıncının düzenlenmesinde vazodilatatör olarak rol alabilir. Diyette magnezyum içeriği
yüksekliğinin kan basıncını düşürücü etkide bulunduğu belirtilmektedir207.
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Serum magnezyum düzeyi ile kan basıncı arasında zıt bir ilişki olduğunu belirten çalışmalar
olduğu gibi hiçbir etkide bulunmadığını belirten çalışmalar da mevcuttur. DASH diyeti yeşil
yapraklı sebzeler, kabuklu yemişler, tahıl gibi besinler magnezyum yönünden zengin
besinlerdir. Magnezyumdan zengin besinler arasında; tam buğday ekmeği, kuru baklagiller,
yeşil yapraklı sebzeler, badem, fıstık, süt, yoğurt, patetes, portakal, elma yer almaktadır207.

12.1.4. Potasyumun Kan Basıncı Üzerine Etkisi
Diyetle alınan yüksek miktarda potasyumun kan basıncını düşürdüğü belirtilmektedir. Kan
basıncının potasyum alımı ile ters yönde ilişkili olduğu bulunmuştur207. Beslenmenin
düzenlenmesinin, egzersizin düzenli olarak yapılmasının, sodyumun sınırlandırılmasının,
alkol gibi zararlı alışkanlıkların bırakılmasının, balık yağı tüketilmesinin ya da balık
tüketilmesinin kan basıncı üzerinde potasyumdan daha fazla etkili olduğu belirtilmektedir207.
Potasyum içerikli diyetin endotel hücrelerini yüksek kan basıncının yaptığı etkiden daha fazla
koruduğu ve bu nedenle beyin kanaması gibi komplikasyonları önlediği ileri sürülmektedir.
Kronik böbrek yetmezliği olan, konjestif kalp yetmezliği ve diyabet gibi kronik hastalıkların
varlığında potasyumun sınırlandırılması gerekmektedir207. Potasyumdan zengin besinler
arasında; kuru baklagiller, marul, maydonoz, dereotu, enginar, havuç, fındık, ıspanak, muz,
patetes, taze fasulye, lahana, domates, patlıcan, kayısı, kırmızı et, tavuk eti, sakatat, yumurta,
süt, yoğurt bulunmaktadır207.

12.1.5. Lipidlerin Kan Basıncı Üzerine Etkisi
Kan basıncının yükselmesine neden olan risk faktörlerinin etkisiyle intima tabakası özelliğini
yitirir. Endotel hasarı başlar. Adhezyon molekülü ve sitokinler salınır. Makrofajlar endotel
altına geçerek düşük dansiteli lipoproteini (LDL) fagosite ederek köpük hücrelerini oluşturur.
Bu süreç sonunda intima tabakası altında yağlı çizgilenme (sarı çizgiler) oluşur. Bu yağlı
çizgilenmeler atherosklerozun erken dönem lezyonlarıdır. Düz kas hücrelerinin media
tabakasından intima tabakasına göç etmesiyle düz kas hücreleri proliferasyonu olur ve bağ
doku sentezi başlar. Arterlerin daralmasına neden olan lipid ve bağ doku bileşeni fibröz plak
oluşturur.
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Risk faktörlerinin ve özellikle LDL molekülünün etkisiyle plakta ve intima tabakası boyunca
enflamasyon artar. Enflamasyon sürecinin artmasıyla makrofajlar daha fazla doku üreterek
plak üzerinde trombüs ve fibrin oluşturur ve damarı tıkayarak dolaşımın bozulmasına ve kan
basıncının yükselmesine neden olurlar227. Amerikan Kalp Birliği tarafından kan basıncının
yükselmesinde risk faktörü olan atherosklerozun önlenmesi ve kardiyovasküler hastalıklardan
korunmak için sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının benimsenmesi önerilmektedir. Davranış
değişikliklerinin arasında; sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılması, sigaranın
bırakılması, dislipideminin kontrol altına alınması, fiziksel aktivitenin artırılması yer
almaktadır227.
Beslenmede toplam ve doymuş yağın, kolesterolün azaltılması, sebze ve meyve tüketilmesi,
yağı azaltılmış süt ürünlerinin alınmasının kan basıncını azalttığı belirtilmektedir. Vejeteryan
beslenen kişilerde hipertansiyonun görülme oranı et tüketenlere oranla daha düşüktür. Bu
durumun nedeni; vejeteryan diyette doymuş yağ asitlerinin oranının doymamış yağ
asitlerinden daha düşük olması, potasyum ve magnezyumun ise daha yüksek oranlarda
bulunması olarak belirtilmektedir. Hipertansiyon tedavisinde DASH diyeti (sebze, meyve,
tam tahıllar, balık, tavuk, kabuklu kuru yemişler, kuru baklagiller ve düşük yağlı süt ürünleri,
potasyum, magnezyum, kalsiyum, posa ve protein açısından zengin olan) önerilmektedir207.

12.1.6. Sigara ve Alkolün Kan Basıncı Üzerine Etkisi
Sigara ve alkolün tüketimi kan damarlarında zamanla aşınmalara, plakların oluşmasına ve
damarların tıkanarak dolaşımın bozulmasına neden olur. Dolaşımın bozulması sonucu kan
basıncında artma gözlenir. Bu zararlı alışkanlıkların olması aynı zamanda kalp hastalıkları,
kalp krizi, diabet, siroz, inme, pankreatit gibi kronik hastalıkların oluşmasına da zemin
hazırlamaktadır207.

12.1.7. Ağırlığın Kan Basıncı Üzerine Etkisi
Obez bireylerin hipertansiyon risklerinin obez olmayan bireylere göre daha yüksek olduğu
gösterilmiştir207.
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Obez bireylerin hipertansiyon risklerinin obez olmayan bireylere göre daha yüksek olduğu
gösterilmiştir. Türkiye’deki obezite prevelansı gelişmiş batılı ülkelerden farklı değildir.
TURDEP-II çalışması sonuçlarına göre kadınlardaki obezite prevelansı erkeklere oranla daha
yüksek olduğu belirtilmiştir. Vücut ağırlığındaki artış ile kan basıncı arasında ilişki olduğu
belirtilmektedir. Bu nedenle kilo kaybı, hipertansiyonu ve abdominal obezitesi olan kişilerde
tedavinin önemli bir aşamasıdır. Kilo kaybı ve ideal ağırlığın korunması; enerji kısıtlanması,
fiziksel aktivitenin artırılması yaşam tarzı değişikliğinin yaşama geçirilmesi ile olmaktadır207.

12.1.8. Fiziksel Aktivitenin Kan Basıncı Üzerine Etkisi
Yaşa ve kronik hastalıkların varlığına bağlı olarak bireylerde aktivite düzeyi azalmaktadır.
Aktivite düzeyi azaldıkça dolaşım yavaşlamaktadır. Bu nedenle inaktif kişilerin aktif kişilere
göre hipertansiyona yakalanma riskleri daha yüksektir. Dolaşımı hızlandırmak, besinlerin
emilimini artırmak ve artık maddelerin dolaşımdan uzaklaşmasını sağlamak için her gün
düzenli aralıklarla ve belirli sürelerde egzersiz yapılmalıdır. Egzersiz yaşam tarzı değişikliği
için önemli bir etkendir. Kan basıncını düşürmede ya da dengede tutmada haftanın 3 günü 3045 dk/gün egzersizin sağlık için yararlı olduğu bilinmektedir207. Ancak fiziksel aktivitenin kan
basıncı üzerine etkisi fiziksel aktivitenin türüne, şiddetine, sıklığına ve süresine bağlıdır212.

12.2. Kan Basıncı Yüksek Olan Bireye Yaşam Tarzı ve Beslenme Önerileri


Vücut ağırlığını normal sınırın %15’ini geçmeyecek düzeye indirmek.



Ailede hipertansiyon varsa BKİ’ ni 20-25 arasında tutulması. Fazla kilo dengeli, düşük
enerjili diyet ve düzenli yapılan fiziksel egzersiz ile hedef alınan süre içerisinde BKI
25 sınırında tutulduğunda kan basıncında fark edilir düzelmeler görülebilir.



Sodyum alımı 1,5-2,5 gr. arasında (4-6 gr. tuz) tutulmalı. Bu alımı sağlayabilmek için
yemeklere tuz ilave edilmemeli, gerekirse tuzsuz ekmek kullanılmalı. Tuzlu ve
salamura besinlerden uzak durulmalı.

Şeker Göksu E. Hipertansiyon ve Beslenme, Bölüm 7,Yaşlılık Hastalıkları ve Beslenme. Hatiboğlu Basım ve
Yayım San. Tic. Ltd.Şti. Alp Ofset Matbaacılık, 1. Baskı, 2016, s: 157-171.
212
Keleş SB. Hipertansif Bireylerde Egzersizin Kan Basıncına Etkisi. Spor Hekimliği Dergisi. 2013; 48:119-130.
208
http://diyetakademi.com/beslenme-ilkeleri/hastaliklarda-beslenme/hipertansiyon-ve
beslenme.
Erişim
Tarihi:31.03.2019.
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Alkol alımı mutlaka sınırlandırılmalı ya da kullanılmamalıdır.



Doymuş yağ asitlerini çok içeren tereyağı, iç yağı ve katı margarinler kullanılmamalı.
Sıklıkla zeytinyağı ve diğer bitkisel sıvı yağlar tercih edilmeli.



Yeşil yapraklı sebzelere öğünlerde mutlaka yer almalı. Tere, roka, yeşil soğan,
maydanoz, dereotu, kekik gibi besinler yemeklerdeki tuz azaltıldığından dolayı yoğun
tatları ile bu eksikliği giderirler.



Hazır ürünlerin tuz içeriği yoğun olduğu için mümkün olduğunca, bu ürünleri
tüketmekten kaçınmalı.



Kalorisi yüksek, rafine şeker içeren (pasta, kurabiye, kek, meşrubat ve hazır meyve
suyu gibi) ürünler mümkün olduğunca az tüketilmeli.



Doymuş yağ içermeleri nedeniyle salam, sucuk, sosis gibi ürünlerinden, yoğun tuz
içeren salamura yiyecek ve soslardan uzak durulmalı.

208



Haftada en az 3-4 gün 30-45 dk.’lık düzenli egzersiz yapılmalı.



Haftada en az 2 kere omega-3 açısından zengin olan balıklar tüketilmeli208.

http://diyetakademi.com/beslenme-ilkeleri/hastaliklarda-beslenme/hipertansiyon-ve
Tarihi:31.03.2019.

beslenme.

Erişim
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde beslenmenin kan basıncı üzerindeki etkisine değinilmiştir. Öncelikle kan
basıncının tanımı, kan basıncının (sınıflaması) yüksekliği ve düşüklüğü ne demektir, kan
basıncı epidemiyolojisi, kan basıncı yüksekliğine neden olan faktörler, kan basıncı
tedavisinde beslenmenin yeri, kan basıncı yüksekliğinin beslenme ile ilişkisi ele alınmıştır.
Besinlerin öğelerinin kan basıncı üzerine etkileri anlatılmıştır.
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12. Bölüm Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi kan basıncı yüksekliğinin en doğru tanımıdır?
a) Kanın beyne gitmesidir
b) Kanın atar damar duvarına yaptığı basınçtır
c) Kanın atar damar duvarındaki en yüksek basıncına sistolik kan basıncı, en düşük
basınca ise diyastolik kan basıncı denir
d) Farklı günlerde ard arda yapılan ölçümlerde büyük tansiyonun 140 mmHg ve üzerinde
olmasına denir.
e) Arterlerde ölçülen kan basıncının normal kabul edilen sistolik 140 mmHg ve
diyastolik 90 mmHg değerinin üzerinde olmasıdır.
2) Aşağıdakilerden hangisi kan basıncı üzerinde beslenme ile ilgili etkili faktörlerden
değildir?
a) Sodyumdan kısıtlı beslenme Fiziksel aktivite
b) Fiziksel aktivite
c) Potasyumdan zengin beslenme
d) Kalsiyumdan zengin beslenme
e) Lipidlerden fakir beslenme
3) Aşağıdakilerden hangisi kan basıncı yüksek olan birey için gerekli yaşam tarzı değişikliği
önerilerinden değildir?
a) Yeşil yapraklı sebzelere öğünlerde mutlaka yer almalı
b) Ailede hipertansiyon varsa BKİ’ ni 20-25 arasında tutulmalı
c) Sodyum alımı 1,5-2,5 gr. arasında (4-6 gr. tuz) tutulmalı
d) Alkol kullanılmamalı
e) Doymuş yağ asitlerini çok içeren yağlar kullanılmalı.
4) Aşağıda kan basıncı yüksekliği ile ilgili verilen bilgilerden yanlış olan seçeneği
işaretleyiniz?
a) Salamura ürünler kan basıncını düşürür, sık tüketilmelidir
b) Kalorisi yüksek, rafine şeker içeren ürünler kan basıncı yüksekliği için risklidir
c) Salam, sucuk, sosis gibi ürünlerinden uzak durulmalıdır
d) Haftada en az 3-4 gün 30-45 dk.’lık düzenli egzersiz yapılmalı.
e) Haftada en az 2 kere omega-3 açısından zengin olan balıklar tüketilmeli
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5) Aşağıda kan basıncı düzeyi ve sınıflaması ile iligili verilen bilgilerden yanlış olan seçeneği
işaretleyiniz?
a) En optimal kan basıncı <120/80 mm Hg’dir
b) Normal kan basıncı düzeyi 120-129/80-84 mm Hg
c) Evre I 160-179/100-109 mm Hg’dir.
d) Yüksek normal kan basıncı düzeyi 130-139/85-89 mm Hg
e) Hipertansiyon >140/90 mm Hg’dir.
6) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi sağlıklı yaşam biçiminin kan basıncı üzerine
etkilerinden değildir?
a) Fazla kiloların verilmeli
b) DASH diyeti uygulanmalı
c) Sigara ve alkol içilmemeli
d) Tuz alımı artırılmalı
e) Fiziksel aktivitenin sağlanmalı
7) Aşağıdakilerden hangisi kan basıncı yüksek olan birey için gerekli beslenme önerilerinden
değildir?
a) Ailede hipertansiyon varsa BKİ’ ni 20-25 arasında tutmak.
b) Vücut ağırlığını normal sınırın %15’ini geçmeyecek düzeye indirmek.
c) Haftada en az 3-4 gün 30-45 dk.’lık düzenli egzersiz yapmak.
d) Haftada en az 2 kere omega-3 açısından zengin beslenmek.
e) Tuzlu ve salamura besinler tüketmek.
8) Aşağıda verilenlerden hangisi Magnezyumun kan basıncı üzerine etkilerinden değildir?
a) DASH diyeti olan süt ve süt ürünü besinler magnezyum yönünden zengindir.
b) Düz kas kontraksiyonunu sağlar.
c) Vazodilatatör olarak rol alır.
d) Magnezyum içeriği yüksek besinler kan basıncını yükseltmektedir.
e) Serum magnezyum düzeyi ile kan basıncı arasında zıt bir ilişki vardır.
9) Aşağıdakilerden hangisi lipid besinlerin kan basıncı üzerine olan olumsuz etkilerinden
değildir?
a) Endotel hasarı başlar.
b) İntima tabakası kalınlaşır ve atheroskleroz oluşur.
c) Trombüs ve fibrin oluştururlar.
d) Damarların tıkanması dolaşımı bozar.
e) Dolaşımın bozulması kan basıncını düşürür.
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10)Aşağıdakilerden hanigisi yaşlanma ile birlikte gelişen kalp-damar sistemi sorunlarından
değildir?
a) Kalp kapak hastalıkları
b) Solunum sistemi hastalıkları
c) Koroner arter hastalıkları
d) Hipertansiyon
e) Damar hastalıkları
11)Tuz tüketimi fazla olan ülkelerde hipertansiyon sıklığında …………. artma/azalma
gözlenmektedir.
12)Düşük miktarda tuz tüketen ülkelerde hipertansiyon sıklığında ……….... artma/azalma
gözlenmektedir. Boşluklara uygun kelimeleri yerleştiriniz.
13)Yaşa ve kronik hastalıkların varlığına bağlı olarak bireylerde fiziksel aktivite düzeyi
………….. dır.
14)Obez bireylerin kan basıncı risklerin obez olmayan bireylere göre daha ………….
yüksek/düşük olduğu gösterilmiştir.
15)Yaşlı bireylerde sağlıklı yaşam tarzı değişikliği ile kan basıncı düzenlenemez ise
………… tedavisi gereklidir.

Cevaplar
1)e

2)b

12)azalma

3)e

4)a

13)azalmakta

5)c

6)d

7)e

14)yüksek

8)a

9)e

10)b

11)artma

15)ilaç
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13. BESLENME VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ HASTALIKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak bağışıklığın tanımı, bağışıklık sistemi hastalıkları, bağışıklık sistemi
hastalıklarının etyolojik nedenleri, bağışıklık sistemi hastalıklarında tanı ve tedavi
yöntemlerine değinilecektir. Bu bağlamda, bağışıklık sistemi hastalıklarının beslenme ile
ilişkisi ve bağışıklık sistemi hastalıklarında beslenme önerileri ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Bağışıklık ne demektir? Bağışıklık sistemi hastalıkları nelerdir?
2. Bağışıklık sistemi hastalıklarının nedenlerini yazınız?
3. Bağışıklık sistemi hastalıklarında tanı ve tedavi yöntemleri nelerdir?
4. Bağışıklık sistemi hastalıkları ile beslenme ilişkisini açıklayınız?
5. Bağışıklık sistemi hastalıkların beslenme önerileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Bağışıklık
sistemi

ve

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

bağışıklık Bağışıklık,
bağışıklık Kazanım
okuyarak
ve
sistemi, bağışıklık sistemi araştırarak geliştirilecektir.
hastalıklarının
tanımları
öğrenilecektir.

Bağışıklık
sistemi Bağışıklık
sistemi Kazanım
okuyarak
ve
hastalıkları etyolojisi
hastalıklarına neden olan araştırarak geliştirilecektir.
faktörler öğrenilecektir.
Bağışıklık
sistemi Bağışıklık
sistemi Kazanım
okuyarak
ve
hastalıklarında tanı ve tedavi hastalıklarında tanı vetedavi araştırarak geliştirilecektir.
yöntemleri
yöntemleri öğrenilecektir.
Bağışıklık
sistemi Bağışıklık
sistemi Kazanım
okuyarak
ve
hastalıklarının beslenme ile hastalıklarının beslenme ile araştırarak geliştirilecektir.
ilişkisi
ilişkisi öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar

Bağışıklık, bağışıklık sistemi, bağışıklık sistemi hastalıkları ve beslenme, bağışıklık sistemi
hastalıklarında beslenme önerileri.

245

Giriş
İnsan vücuduna yabancı olan maddelere antijen adı verilir. İnsan vücudu antijenleri vücuda
girdikleri zaman tanıma ve ayırtedebilme ve onlarla baş edebilme özelliğine sahiptir.
Antijenlerin vücuda girmesiyle başlayan birçok biyolojik reaksiyonun meydana geldiği
olaylara bağışıklık yanıtı denir. Bağışıklık yanıtın oluşmasında rolü olan sistem, organ ve
hücrelere ise; bağışıklık sistemi ya da immün sistem adı verilmektedir228. Bağışıklık
(immünite), konakçının enfeksiyon etkenlerine karşı geliştirdiği direnç faktörlerinin
oluşturduğu duruma denir229. İmmün sistem hücreleri kemik iliğindeki kök hücrelerden
farklılaşarak gelişmektedir. Bağışıklık sistemini oluşturan organlar; santral lenfoid organlar ve
periferik lenfoid organlar olarak iki gruba ayrılmaktadır. Bu organlar arasında; kemik iliği,
timus, fabricius kesesi, lenf düğümleri, dalak, kapsülsüz lenfoid dokular bulunmaktadır228.
Bağışıklığın güçlü olduğunda enfeksiyon etkenleri ile karşılaşma durumunda bir enfeksiyon
tablosu oluşmaz229. Bağışıklık (immün) sistemi, canlı bir organizmada hastalıklara karşı
savunma yapan, patojen ve tümör hücrelerini tanıyarak onları yok eden sistemdir230. İnsan
organizmasında doğal ve kazanılmış olmak üzere temel iki tip bağışıklık (immünite) vardır.
Doğal immün sistem hücreleri beş grupta yer alır. Bunlar; monosit ve makrofajlar, büyük
granüllü lenfositler-doğal katil hücreler, akut faz proteinleri, B ve T hücreleridir231. Doğal
bağışıklık; enfeksiyon etkenleri ile karşılaşma olmaksızın konakçıda doğal olarak bulunan
bağışıklıktır. Doğal bağışıklıkta etkili faktörler arasında; genetik yapı, yaş, beslenme,
hormonlar, vücut ısısı, anatomik engeller yer almaktadır. Kazanılmış bağışıklıkta ise;
konakçının enfeksiyon etkeni ile karşılaşması sonucu oluşan durumdur. Kazanılmış bağışıklık
iki türlüdür. Birincisi, konakçının enfeksiyon etkeni ya da enfeksiyon etkeni ürünlerle
karşılaşması sonucu hastalanması ya da hastalık belirtisi göstermeden gelişen doğal
kazanılmış bağışıklık geliştirmesidir. Örneğin; kızamık, kabakulak, suçiçeği gibi hastalıklar.
İkincisi ise; enfeksiyon etkenine ait antijenlerin yapay olarak konakçılara uygulanması yani
aşılama ile elde edilen bağışıklığa da aktif bağışıklık denilmektedir229.
228

http://bizdosyalar.nevsehir.edu.tr/37e65b238b9b3a814b09915e8b11a006/2-sinif-immun-sisteminyapisi.pdf.Erişim Tarihi:26.06.2019.
229
Şahin H. Enfeksiyon Hastalıklarında Beslenme Tedavisi. (Ed.Alphan Tüfekçi E.). Hatiboğlu Basım ve Yayım
Sa. Tic. Ltd. Şti. 1. Baskı, 2013, s. 725-44
230
Tülek Z, Eryaşar B. Bağışıklık Sistemi Hastalıkları ve Bakım. Bölüm II, Ünite 14, (Ed. Durna Z.) İç
Hastalıkları Hemşireliği. Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2013, s. 525-545.
231
Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Genişletilmiş 4. Baskı, Akademisyen Kitabevi,
Ankara, 2011,s. 747-761.
232
Şengelen M, Bilir N. Yaşlılık döneminde beslenme sorunları ve yaklaşımlar. Ankara, 2008; Geriatri Derneği
Eğitim Serisi, Öncü Basımevi, s. 17-18.
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Pasif kazanılmış bağışıklık ise; bir konakçının enfeksiyon etkenine karşı geliştirdiği bağışıklık
ürünlerinin bir başka konakçıya verilmesi sonucu oluşan bağışıklıktır. Örneğin; anneden
bebeğe intrauterin dönemde immünglobülinlerin plasenta aracığıyla, doğumdan sonra ise anne
sütünden bebeğe geçmesidir229.
Bağışıklık sistemi savunma mekanizmaları; immünolojik ve nonimmünolojik mekanizmalar
olarak iki temel yolla oluşur. İmmünolojik mekanizmaları ise; hümoral ve hücresel bağışıklık
olarak iki başlık altında ele alınmaktadır. Hümoral bağışıklık sistemi; plazma proteinlerinin
kanda dolaşan antikorları ile oluşturulur. Bu immünglobülinler: IgA, IgG, IgM, IgD, IgE’dir.
İmmünglobülinler, B hücrelerinin son evreleri olan plazma hücreleri tarafından yapılan, aktif,
glikoprotein yapısında moleküllerdir. Ve antikor adı verilir. Hücresel bağışıklığı ise; T ve B
lenfositleri oluşturur. T hücreleri antijen kompleksini tanıyarak salgıladıkları interlökinlerle B
hücrelerini aktive ederler231. Bağışıklık sisteminin T hücre fonksiyonlarındaki bozulma, T
hücrelerine bağlı primer ve sekonder antikor yanıtında azalma sık görülmektedir232.
Bağışıklık

sisteminin

değerlendirilmesinde

öncelikle

genel

fiziksel

değerlendirme

yapılmalıdır. Bağışıklık sistemini değerlendirirken yaş, beslenme, enfeksiyon ve allerji gibi
durumlar ele alınmalıdır231. Bağışıklık sisteminin fonksiyon bozukluğunda belirleyici olarak;
solunum sistemine ilişkin solunum hız ve derinliğinde değişme, kuru ya da prodaktif öksürük,
weezing, ral gibi anormal solunum sesleri, hiperventilasyon görülebilmektedir. Bağışıklık
sistemi fonksiyonlarını değerlendirirken ise; lökosit, lenfosit testleri, antijen antikor
değerlendirme testleri, serum proteinlerini değerlendirme testleri, hümoral ve sellüler
immünite testleri, otoimmün hastalıklarda kullanılan testler ve sistemsel tanı testleri
yapılmaktadır. Kardiyovasküler sistemde; taşikardi, hipotansiyon, aritmi, anemi gibi
fonksiyonlar değerlendirilir. Gastrointestinal sistemde; hepatosplenomegali, kolit, kusma,
diyare gibi değişikliklerin olup olmadığı değerlendirilir. Üriner sisteme ilişkin; dizüri,
pollaküri, poliüri, hematüri gibi değerlendirme yapılmaktadır. Nörolojik sistemde ise; kognitif
fonksiyon bozukluğu, işitme, görme kayıpları, tetani gibi fonksiyonların değerlendirmesi
yapılmaktadır231.

Şahin H. Enfeksiyon Hastalıklarında Beslenme Tedavisi. (Ed.Alphan Tüfekçi E.). Hatiboğlu Basım ve Yayım
Sa. Tic. Ltd. Şti. 1. Baskı, 2013, s. 725-44
231
Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Genişletilmiş 4. Baskı, Akademisyen Kitabevi,
Ankara, 2011,s. 747-761.
232
Şengelen M, Bilir N. Yaşlılık döneminde beslenme sorunları ve yaklaşımlar. Ankara, 2008; Geriatri Derneği
Eğitim Serisi, Öncü Basımevi, s. 17-18.
229
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Yaşlanmaya

bağlı

olarak

bağışıklık

sistem

fonksiyonlarında

zamanla

azalma

görülmektedir231,233. İmmün sistemin yaşlanmasının nedenleri arasında; timus involusyonu,
immün sistemin antijenlerle yoğun aktivasyonu sonucu T hücrelerinin replikatif sınıra
ulaşması, kolonal tükenmenin hızlanması, istirahatteki immün hücrelerin yaşlanması, immün
hücrelerin aktivasyon sinyalizasyonu yollarının hasarlanması, DNA tamir yeteneğinde
azalma, telomerlerin erozyona uğraması, apopitoza eğilimin artması, kök hücre defektleri ve
antijen sunan hücre defektleri yer almaktadır234,235. Bunun sonucu olarak yaşlı bireylerde
enfeksiyonlara yatkınlık artmakta, doku bütünlüğü bozulmakta ve enfeksiyonlar daha ağır
olarak seyretmektedir231,233. Yaşlı bireylerde bulunan immün hücrelerin kanser hücrelerine,
bakteri ve diğer yabancı hücrelere karşı cevapları azalmakta ya da yavaşlamaktadır236. Yaşlı
bireylerde immün cevaptaki bu yavaşlama kanser, tüberküloz, solunum yolu enfeksiyonları
gibi hastalıkların artışına neden olmaktadır232,233,237. Otoimmün hastalıklar yaşlılarda daha sık
görülmektedir233. Yaşlılarda kanserin görülme sıklığının artmasının nedenlerinden birisi de
immün sistemin zayıflaması, mutasyonlar, telomer kısalmasıdır238. Yaşın ilerlemesiyle
birlikte T hücre cevabında azalma meydana gelmektedir. Bu durumun nedeni telomer kısalma
olarak belirtilmektedir. İleri yaşta immün sistem hücrelerinin yetenekleri azalmaktadır. Bu
nedenle yaşlı bireylerin immün sistem değişiklikleri ve enfeksiyonlara yatkınlıkları dikkate
alınarak yeterli ve dengeli beslenme, bağışıklık sistemini güçlendirici beslenme, ilaç
kullanımı, vücut ısısının düzenlenmesi, hareket, uyku, dinlenme, kronik hastalıkların yönetimi
gibi konulara önem verilmelidir233,238 .

Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Genişletilmiş 4. Baskı, Akademisyen Kitabevi,
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232
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Provinciali M, Smorlesi A. Immunoprevention and immunotherapy of cancer in ageing. Cancer Immunol
Immunother 2005; 54(2): 93-106.
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Wikby A, Nilsson BO, Forsey R, et al. The immune risk phenotype is associated with IL-6 in the terminal
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2000;18(16):1717-20.
238
Arpacı F. Farklı boyutlarıyla yaşlılık. Ankara: Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Eğitim ve Kültür Yayınları;
2005. 33-40.
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13.1.Yaşlılarda Meydana Gelen İmmünolojik Değişiklikler
Yaşlanmaya bağlı olarak immün sistem fonksiyonlarında özellikle de; T hücre
fonksiyonlarında azalma, uzun süreli T hücre belleği oluşumunda defektler, hücre siklusunun
durması, sitokin regülasyonunda bozulma, doğal öldürücü hücre (NK) sayısında artış, NK
hücrelerinin interlökin cevabında azalma, granülosit, monosit ve makrofaj cevabında azalma,
yara iyileşmesinin zayıflaması gibi değişiklikler meydana gelmektedir239.

13.2.Bağışıklık Sistemi Hastalıkları
Otoimmün hastalıkların birçoğunda immün sistemde hataların olduğu belirtilmektedir. Bu
hastalıklar arasında; selektif immün globülin eksikliği olanlarda Sistemik Lupus Eritematozus
(SLE), Romatoid Artrit (RA), İdiyopatik Trombostopenik Purpura (ITP), primer immün
yetmezlik hastalıkları, antikor eksikliği hastalıkları, HIV enfeksiyonu ve AIDS, allerjik
hastalıklar; Anaflaksi, allerjik reaksiyonlar, allerjik rinit, ürtiker, anjionörotik ödem, kontak
dermatit, allerjik astım, ilaç ve besin allerjileri yer almaktadır. Otoimmün hastalıklarda sıtma,
tbc gibi kronik ve kuvvetli antijenik stimülasyonların etkili olduğu vurgulanmaktadır.
Otoimmün hastalıkların en önemli özelliklerinden birisi de kadınlarda ve ileri yaşlarda sık
görülmeleridir231.

13.3.Beslenme ve Bağışıklık Sistemi Arasındaki İlişki
Proteinlerin bağışıklık sistemi üzerine etkilerine bakıldığında; bağışıklık sistemini güçlendirir
ve hastalıklara karşı direnç gelişmesini sağlar. Yaşla birlikte azalan bağışıklık sistemi
fonksiyonları da göz önüne alındığında, beden ağırlığının kilosu başına 1 gram protein günlük
gereksinimi karşılayabilir. Buna göre 70 kg. ağırlığındaki bir bireyin günlük protein
gereksinmesi: 70 X 1 = 70 gramdır. Kronik böbrek hastalığı gibi protein alımının kısıtlanması
gereken durumlarda günlük alınması gereken miktar, hastalığın durumuna göre uzmanlarca
belirlenmelidir. Enfeksiyon, ameliyat, yaralanma ve kırık gibi sağlık problemleri protein
ihtiyacını artırır69. Proteinlerin vücuda eksik alınması lenfoid dokuda atrofiye neden olarak
immün yanıtı azaltmaktadır231. Yağlar, vitamin ve mineraller de yaşlılık dönemindeki
bireylerde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnç oluştururlar. Örneğin
Çinko, selenyum, E vitamini; bağışıklık sistemini güçlendirir69.
69Aksoydan

E. Yaşlılık ve Beslenme. Sağlık Bakanlığı Yayını, Klasmat Matbaacılık, Ankara 2008, s.25-31.
https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/A%201.pdf.Erişim Tarihi:31.01.2019.
231Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Genişletilmiş 4. Baskı, Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2011,s.
747-761.
239Yalçın AD, Bişgin A, Gorczynski RM. İmmünihtiyarlama. Erciyes Tıp Dergisi, 2011;33(3):229-234.
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Bu minerallerin eksik ya da fazla alınması immün sistem fonksiyonlarının baskılanmasına
neden olmaktadır231. Sebze ve meyvelerde bağışıklık sistemini güçlendirirler. A,D,E,K gibi
yağda eriyen vitaminlerin de azlığı ya da fazlalığı immün sistemin baskılanmasına neden
olmaktadır69,231. Yaşlılık döneminde vitamin ve mineral gereksiniminin artması temel olarak
vücut direncinin ve bağışıklık sisteminin zayıflaması, konik hastalıkların artması,
hareketsizlik gibi nedenlere bağlıdır. Yaşlı bireylerde, bağışıklık hücrelerinin çoğalması
yavaşlar, enfeksiyonlara karşı vücut direnci düşer. Yaşlılıkta bağışıklık sistemindeki
yetersizlikler sonucunda üst solunum yolları enfeksiyonları ve diğer enfeksiyon hastalıkları ile
kanserlerin görülme sıklıkları ve neden oldukları ölümler artar69. Yeterli ve dengeli beslenme,
immün sistemin fonksiyonlarını yapabilmesi için gereklidir. Vitaminler, DNA ve protein
sentezi için alınması gereken besin öğelerindendir. Yeterli ve dengeli beslenmenin olmadığı
durumlarda malnütrisyon gelişmekte ve immün sistem yetersizlikler görülmektedir231.
Özellikle hastanede yatan yaşlı hastalarda malnütrisyon önemli bir problemdir. Malnütrisyon,
enfeksiyon oranı, hastanede yatış süresi, artmış mortalite ve morbidite ile ilişkilidir. Bu tür
bireylerde

beslenme

destek

tedavisinin

uygulanmasının

komplikasyonları

azalttığı

belirtilmektedir240.
Yaşlı bireylerde hastalıkların varlığına ve fizyolojik kayıplara bağlı yetersiz besin alımı,
yetersiz enerji alımı, ağır protein ve PEM, aminoasit eksikliği, nükleik asit eksikliği, yağ asidi
desteği gibi durumlar immün sistemi etkilemektedir. Örneğin kazanılmış immün yetmezlik
sendromu (AIDS) gibi kronik enfeksiyon durumunda beslenme durumu ve besin depoları
değişmektedir. Enfeksiyon durumunda sitokinlerin salınımı, santral sinir sistemini uyararak
besin alımının azalmasına neden olur. Enfeksiyon durumunda mikro besin öğeleri düzeyinde
(örneğin; retinol, C vitamini, A vitamin, demir, çinko gibi) azalma görülür229.

13.4.Beslenme Yetersizliğinin Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkileri
Dünyada ve tüm yaş gruplarında malnütrisyon bağışıklık sistem yetersizliğinin önemli bir
göstergesidir. Malnütrisyon ile enfeksiyon hastalıkları arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır.
Malnütrisyon epitel hücre bütünlüğünün bozulmasına neden olmaktadır.
Aksoydan E. Yaşlılık ve Beslenme. Klasmat Matbaacılık, Şubat 2008, Ankara, s. 1-48.
Şahin H. Enfeksiyon Hastalıklarında Beslenme Tedavisi. (Ed.Alphan Tüfekçi E.). Hatiboğlu Basım ve Yayım
Sa. Tic. Ltd. Şti. 1. Baskı, 2013, s. 725-44.
231
Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Genişletilmiş 4. Baskı, Akademisyen Kitabevi,
Ankara, 2011,s. 747-761.
240
Mercanlıgil S, Dağ A. Hastalıklarda Diyet Tedavisi. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını, Yelken Basım, 1.
Basım, 2013, s.220-385.
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Protein enerji malnütrisyonlu (PEM) hastalarda hem hücresel hem de hümoral bağışıklık
bozulmakta, immün yetmezlik ve enfeksiyon hastalıkları gelişme riski artmaktadır. PEM
bulunan hastaların dokulardaki lenfosit üretiminde (özellikle timus, dalak, lenf nodlarındaki T
hücrelerinde) azalma görülmektedir. İmmün sistemin tüm tipleri beslenme yetersizliğinden
etkilenmektedir. Ağır malnütrisyon tablosu lenfoid organlarda (timus, dalak, lenf nodları,
tonsiller) atrofiye neden olmaktadır. Kemik iliğinde lekosit rezervlerinde kayıplar olmaktadır.
Beslenme yetersizliğinin düzeyi ile orantılı olarak lenfosit sayısı azalmaktadır. İmmün
fonksiyonun bozulmasına diyetsel faktörler de neden olmaktadır. Diyetle enerji ve besin
öğelerinin (protein, karbonhidrat ve yağ) yetersiz alınması ya da mikro besin öğelerindeki
yetersizlik bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olmaktadır. Örneğin protein alımındaki
azalma immün sistemi olumsuz etkilemektedir. Plazma proteini olan albümin düzeyinin
preoparatif dönemde düşük olması postoperatif dönemde pnömoni, üriner sistem
enfeksiyonları, yara iyileşmesi ile ters ilişkili olduğu vurgulanmaktadır. Protein sentezi,
immün savunmada hücrelerin çoğalması, fonksiyonlarını sürdürmeleri için gerekmektedir.
Protein sentezi protein yetersizliğinden etkilenmektedir. Düşük protein alımında genellikle
diğer besin öğelerinin (vitamin, mineral, enerji gibi) yetersiz alımı söz konusudur. Enfeksiyon
durumunda iştah ve besin alımında azalma, besin öğelerinin kaybına neden olarak beslenme
durumunun daha da ağırlaşmasına neden olmaktadır. Bu sebeple bağışıklık sisteminde
gözlenen bozukluğun derecesi besin öğeleri ile ilişkilidir229.

13.5.Bağışıklık Sistemi Hastalıklarında Enerji ve Besin Öğeleri Gereksinimi
Bağışıklık sistemi hastalıklarında amaç; besin öğelerinin yeterli düzeyde alımını
sağlamaktır229. Bireylerin bağışıklık sistemine ait hastalık tablosunda; iştah durumları, bulantı,
kusma, kilo kayıpları, ağız içi lezyonları, ağrı, kan-üre nitrojeni, serum proteini ve albümin
düzeyleri değerlendirilmelidir231. Kilo kayıplarının önlenmesi için enerji ve protein alımı
yeterli olmalıdır.
Beslenme tedavisinde hedefler arasında;
Kas dokusunun korunması ve artırılması
Makro ve mikro besin öğelerinin yeterli miktarda alınması229

Şahin H. Enfeksiyon Hastalıklarında Beslenme Tedavisi. (Ed.Alphan Tüfekçi E.). Hatiboğlu Basım ve Yayım
Sa. Tic. Ltd. Şti. 1. Baskı, 2013, s. 725-44.
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Vücut ağırlığının normal BKI aralığında tutulması (18.5-25 kg/m)
Bireyin ihtiyaçlarına uygun olarak semptomların hafifletilmesi
Beslenme önerileri ile obezitenin önlenmesi
Sağlıklı yeme alışkanlığının kazandırılması yer almaktadır229.
Örneğin; AIDS’li bir hastada günlük 1.5-2.0 g/kg protein alımı yeterlidir. Ancak bu öneriler
böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar için geçerli değildir. Yağ toleransı bireyden
bireye ve bireyde bulunan hastalık tablosuna göre değişiklik göstermektedir. Sıvı elektrolit
gereksinimi günde sağlıklı bir birey için 1.5-2 lt’dir. Yağ, rafine şeker, alkol, sigaradan uzak
durulmalıdır. Vitamin ve mineraller bireyin hitiyacına göre belirlenir229. AIDS’li bir hastanın
düzenli, dengeli protein ve kaloriden zengin beslenmesi sağlanmalı, besinler bireye iştahını
açacak şekilde sunulmalı, yemeklerden önce ve sonra ağız bakımı yapılmalı, elektrolit
eksikliği belirtileri izlenmeli, yeterli hidrasyonu sağlanmalı, hipervolemi ve hipovolemi
izlenmelidir231. Besin allerjisinde ise; beslenmeye yönelik olarak şüpheli besinler sırası ile
diyetten çıkartılarak tanı kesinleştirilebilir231.

13.5.1.Beslenme Önerileri
Yaşlı bireylerde bağışıklık sistemini güçlendirmek için aşağıdaki ilkelere uyulmalıdır:
 Protein alımı artırılmalı,
 Balık, soya yağı, fındık, ceviz, badem, sebze ve meyve tüketimi artırılmalı,
 Düzenli egzersiz yapılmalı,
 Sigara ve alkol tüketilmemelidir21.

Aksoydan E. Yaşlılık ve Beslenme, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik
Bölümü, 2012, Ankara, s. 10-44.
229
Şahin H. Enfeksiyon Hastalıklarında Beslenme Tedavisi. (Ed.Alphan Tüfekçi E.). Hatiboğlu Basım ve Yayım
Sa. Tic. Ltd. Şti. 1. Baskı, 2013, s. 725-44.
231
Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Genişletilmiş 4. Baskı, Akademisyen Kitabevi,
Ankara, 2011,s. 747-761.
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk olarak bağışıklığın tanımı, bağışıklık sistemi hastalıkları, bağışıklık sistemi
hastalıklarının etyolojik nedenleri, bağışıklık sistemi hastalıklarında tanı ve tedavi
yöntemlerine değinilmiştir. Yaşlılık döneminde beslenme yetersizliğinin bağışıklık sistemi
üzerine etkisine ve bağışıklık sistemi hastalıklarında beslenme ve besin öğelerine yer
verilmiştir. Bağışıklık sistemi hastalıklarının beslenme ile ilişkisi ve bağışıklık sistemi
hastalıklarında beslenme önerileri ele alınmıştır.
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13.Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi bağışıklık sistemi hastalığı değildir?
a) Sistemik Lupus Eritematozus (SLE)
b) Diyabet
c) İdiopatik Trombostopenik Purpura (ITP)
d) Romatoit Artrit (RA)
e) AIDS
2) Bağışıklık sistemi ile ilgili verilen bilgilerden yanlış olan seçeneği işaretleyiniz?
a) Vücuda giren yabancı maddelere antijen denir.
b) Bağışıklık yanıtı oluşmasında rolü olan sistem, organ ve hücreler immün
sistem denir.
c) Bağışıklık, konakçının enfeksiyon etkenlerine kaşı geliştirdiği dirençtir.
d) İmmün sistem hücreleri karaciğerdeki kök hücrelerinden farklılaşmaktadır.
e) Bağışıklığın

güçlü

olması

enfeksiyon

tablosunun

oluşmasına

engel

olmabilmektedir.
3) Bağışıklık sistemi değerlendirmesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Sosyal değerlendirme
b) Yaş
c) Beslenme durumu değerlendirmesi
d) Enfeksiyon durumu değerlendirmesi
e) Allerji durumu değerlendirmesi
4) Aşağıdakilerden hangisi immün sistemin yaşlanma nedenleri nden değildir?
a) İmmün sistemin yoğun antijenlere maruz kalması
b) Endotel hücre hasarları
c) İstirahatteki immün hücrelerin yaşlanması
d) İmmün hücre aktivasyon yollarının zamanla hasarlanması
e) DNA tamir yeteneğinde azalma
5) Aşağıdakilerden hangisi immün sistemin yaşlanması sonucu gelişmez?
a) Enfeksiyonlara yatkınlık artar
b) Doku bütünlüğü bozulur
c) Enfeksiyonlar ağır seyreder
d) Antijenlere karşı vücudun cevabı azalır
e) Otoimmün hastalık görülme oranı azalır
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6) Aşağıdakilerden hangisi bağışıklık sistemi zayıflamış bir birey için beslenme
önerilerini içermez?
a) Protein alımı artırılmalı
b) Balık, soya yağı, fındık, ceviz, badem, sebze ve meyve tüketimi azaltılmalı
c) Sigara ve alkol kullanılmamalı
d) Besin allerjisi olan besinler diyetten çıkarılmalı
e) Yeterli hidrasyon sağlanmalı
7) Aşağıdakilerden hangisi beslenme tedavisinin amaçlarından değildir?
a) Kas dokusunun korunması
b) Makro ve mikro besin öğelerinin yeterli miktarda alınması
c) Vücut ağırlığının normal BKI aralığında tutulması (18.5-25 kg/m)
d) Beslenme önerileri ile obezitenin önlenmesi
e) Yağ dokusunun artırılması
8)

Aşağıdakilerden

hangisi

bağışıklık

sistemine

ait

hastalık

tablosunda

değerlendirilmesi gerekenler değerler arasındadır?
İştah durumu

I.

Kilo kayıp durumu

II.
III.

Ağız içi lezyon durumu

IV.

Ağrı
Serum protein düzeyleri

V.

a) I-II-III
b) II-III-IV-V
c) I-III-IV
d) I-II-III-IV-V
e) III-IV-V
9) Aşağıdakilerden hangisi beslenme yetersizliğinin bağışıklık sistemi üzerine
etkilerinden değildir?
a) Enfeksiyonlara yatkınlık artar.
b) Enfeksiyon tablosu ağırlaşır.
c) Malnütrisyon gelişir.
d) İmmün sistem fonksiyonları bozulur.
e) Protein, karbonhidrat ve yağ metabolizması etkilenmez.
10) Aşağıda bağışıklık sistemi ile verilen bilgilerden yanlış olan seçeneği
işaretleyiniz?
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a) Yaşlanma bağışıklık sistemini zayıflatır.
b) Yaşlanma bağışıklık hücrelerinin çoğalmasını artırır.
c) Yaşlanmaya bağlı bağışıklıktaki yetersizlik sonucu enfeksiyonlar fazla görülür.
d) Sebze ve meyvelerde bağışıklık sistemini güçlendirirler.
e) Yağlar, vitamin ve mineraller yaşlılarda; bağışıklık sistemini güçlendirir.
11)

Yaşlanmaya

bağlı

olarak

bağışıklık

sistemi

fonksiyonlarında

zamanla

…………………(artma/azalma) olur. Boşluğa parantez içindeki uygun keleimelerden
birisini yazınız?
12) Tüm yaş gruplarında …………………. bağışıklık sistem yetersizliğinin önemli bir
göstergesidir. Boşluğa parantez içindeki uygun keleimelerden birisini yazınız?
13)

Çinko,

selenyum,

E

vitamini;

bağışıklık

sistemini

…………….

(güçlendirir/zayıflatır). Boşluğa parantez içindeki uygun keleimelerden birisini
yazınız?
14) A,D,E,K gibi yağda eriyen vitaminlerin de azlığı ya da fazlalığı immün sistemin
……………………. (azlığı/fazlalığı) baskılanmasına neden olmaktadır. Boşluğa
parantez içindeki uygun keleimelerden birisini yazınız?
15) Proteinlerin vücuda eksik alınması lenfoid dokuda atrofiye neden olarak immün
yanıtı ………….. (artırır/azaltır). Boşluğa parantez içindeki uygun kelimelerden
birisini yazınız?

Cevaplar

1)b

2)d

11)azalma

3)a

4)b

5)e

12)malnütrisyon

6)b

7)e

8)d

13) güçlendirir

9)e

10)b

14)azlığı/fazlalığı

15)azaltır
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14. BESLENME VE OBEZİTE

258

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde beslenmenin obezite üzerindeki etkisine değinilecektir. İlk olarak obezitenin
tanımı, yaşlı bireylerde obezite, dünyada ve ülkemizde obezitenin görülme sıklığı, obezitenin
morbidite ve mortalite üzerine etkileri, obezitenin nedenleri, obezitenin komplikasyonları,
obeziteye bağlı meydana gelebilecek hastalıklar, obeziteyi saptama kriterleri, obezite ve
beslenme ile ilişkisi, besinlerin öğelerinin obezite üzerine etkileri ele alınacaktır. Obezitede
beslenme tedavisinin nasıl olması gerektiğine ve obezite tedavisine değinilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Obezite nedir, açıklayınız?
2. Yaşlılarda obeziteye neden olan faktörler nelerdir?
3. Obezitenin komplikasyonlarını yazınız?
4. Yaşlılarda obeziteye bağlı meydana gelebilecek hastalıkları belirtiniz?
5. Obezite ve beslenme ile ilişkisini açıklayınız? Obezite durumunda beslenme
tedavisi nasıl olmalıdır?
6. Besin öğelerinin obezite üzerine etkileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Obezite ve beslenme

Obezite
ve
beslenme Kazanım
okuyarak
ve
tanımları öğrenilecektir.
araştırarak geliştirilecektir.

Besin öğelerinin
üzerine etkileri

obezite Besin öğelerinin
üzerine olumsuz
öğrenilecektir.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

obezite Kazanım
okuyarak
ve
etkileri araştırarak geliştirilecektir.

Obezite
durumunda Obezite durumunda nasıl bir Kazanım
okuyarak
ve
beslenme tedavisi
beslenme tedavisi gerekli araştırarak geliştirilecektir.
olduğu öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar

Obezite, beslenme, obezite ve beslenme ilişkisi, obezitenin etyolojik faktörleri, obezite
komplikasyonları, besin öğelerinin obezite üzerine etkisi, obezite durumunda beslenme tedavisi.
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Giriş
Günümüzde obezite önemli bir sağlık sorunudur. Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerde daha yaygın oranda görülmektedir241,242. Obezite prevelansındaki artışın nedenleri
arasında; ulaşım, eğlence, üretim, teknoloji, yaşam şeklinin kolaylaşması, fiziksel aktivite
azlığı, beslenme alışkanlıklarının değişmesi ve enerji alımının artması yer almaktadır243.
Obezite, vücuda besinler ile alınan enerjinin, harcanan enerjiden fazla olması durumundan
kaynaklanan ve vücut yağ kitlesinin, yağsız vücut kitlesine oranla artması ile karakterize
kronik bir hastalıktır. Günlük alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olması durumunda
fazla olan enerji vücutta yağ olarak depolanmakta ve obezite oluşumuna neden olmaktadır.
DSÖ obeziteyi en riskli 10 hastalıktan biri olarak kabul etmektedir242. Obezitenin oluşmasında
en önemli risk faktörleri arasında; fiziksel aktivite azlığı, beslenme alışkanlıkları, yaş,
cinsiyet, eğitim durumu, evli olma durumu, doğum sayısı ve genetik etkenler yer
almaktadır242,243. Anne sütünün yeterince alınamaması, dengesiz beslenme, düşük ya da
yüksek doğum ağırlıklı doğma, gebelikte dengesiz beslenme, adölesan dönemde fazla kilolu
olmak, yaşlılık döneminde de aşırı kilo, kullanılan ilaçlar obeziteye neden olmaktadır13.
Fazla kiloya bağlı vücudumuzda meydana gelen değişiklikler birçok hastalığın ortaya
çıkmasına neden olmaktadır241. Obezite; fiziksel aktivitelerin azalmasına neden olan, sosyal
ve psikolojik sorunlara yol açan kronik, ilerleyici morbidite ve mortalitesi yüksek bir
hastalıktır. BKI’nin 30’un üzerinde olması metabolik hastalıkların gelişme riskini de
artırmaktadır. Yaşın ilerlemesi, beslenme alışkanlıkları bu hastalıkların derecesini etkileyen
faktörlerdir. İleri yaşla birlikte obezitenin görülmesi hastalık tedavi sürecini, bireylerin yaşam
kalitelerini olumsuz etkilemektedir. Obezite ve beraberindeki hastalıklar mortalite oranını
artırmaktadır. Mortalite oranı 70 yaşındaki normal kişilerde 0.26, obez kişilerde 1.1’dir241.
Beklenen yaşam süresinin artması, hastalık nedenlerinin kronik hastalıklar yönünde
değişmesine bağlı olarak beslenme rehberlerinin içine obezite, kalp damar, kanser, diyabet,
osteoporoz gibi hastalıkların önlenmesine yönelik programlar hazırlanmaktadır13.
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Obezite, Tip 2 DM, kalp-damar hastalıkları, HT, hiperlipidemi, SVO, gastroözofageal reflü,
depresyon gibi birçok sağlık sorununa yol açmaktadır. Obezite bu sağlık sorunlarına neden
olarak sağlık harcamalarını artırmaktadır243. DSÖ’ye göre, dünya genelinde 2016 yılında 1,9
milyar fazla kilolu ve 650 milyon obez birey olduğu belirtilmektedir. Ülke genelinde de
obezite sıklığı giderek artmaktadır243. Ülkemizde obezite prevelansı kadınlarda %30’un
üzerinde ve erkeklerde %13, genelde ise %22,3 oranındaolduğu belirtilmektedir244.
Ülkemizde obeziteyi belirleyici en önemli nedenler arasında; yaşlanma, diyabet ve HT, sosyal
çevre, çevresel ve kültürel faktörler, sosyal durum, eğitim düzeyi, öğün sayısı, ekmek
tüketimi, tütün ve alkol kullanımı gibi yaşam biçimini etkileyen faktörler yer almaktadır.
Türkiye’de yetişkinlerde obezite görülme oranı kadınlarda erkeklere göre daha fazladır.
Obezitenin diğer bir gelişme nedeni yüksek enerji alımı sonucu vücutta aşırı yağ birikmesidir.
Obezite, aşırı kilo olarak tanımlanmaktadır. Çünkü; vücutta bulunan yağ yüzdesini belirlemek
zordur. Obezitenin derecelendirmesi beden kitle indeksi (BKI)’ne bakılarak BKI=Ağırlık
(kg)/Boy (m2) formüle edilmektedir. Yetişkin bireyler için olan obezite derecelendirmesi
Tablo 1.’de verilmiştir243.
Tablo 1. Yetişkinlerde BKI’ne göre Antropometrik Değerlendirme243,244
Yetişkin (BKI, kg/ m2)
Zayıf

<18,50

Normal

18,5 – 24,99

Fazla Kilolu

25,00 − 29,99

Obez

≥30,00

Hafif Obez

30,00 − 34,99

Orta Derecede Obez

35,00 − 39,99

Morbid Obez

40,00 – 49,99

Süper Obez

≥50,00

BKI: Beden Kitle İndeksi
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14.1. Obezitenin Değerlendirilmesinde Kullanılan Antropometrik Ölçümler
ve Diğer Yöntemler
Obezitenin değerlendirilmesinde 5 yılda bir obezite ataramasının yapılması gerektiği
belirtilmektedir.

Obezitenin değerlendirilmesnde en sık kullanılan yöntem BKI’nin

ölçülmesidir. BKI, vücut ağırlığının (kg) boy uzunluğunun karesine (m2) bölünmesiyle
hesaplanmaktadır. Beden kitle indeksinin normal değerleri Tablo 1’de verilmiştir. Vücuttaki
abdominal yağlanmada obezitenin değerlendirilmesinde önemli bir göstergedir. Abdominal
yağlanmada obezite değerlendirirken bel çevresi ölçümü yapılmaktadır. Çünkü bel çevresi
ölçümü iç karın yağlanmasını göstermektedir. Bel çevresinin ülkemizdeki verilerine
bakıldığında erkeklerde >90-100 cm kadınlarda > 80-90 cm olması abdominal obezite kriteri
olarak önerilmektedir. Obezitenin belirlenmesinde kullanılan bir diğer yöntemde visseral
adipozite (VAİ), kardiyometabolik komplikasyonlar riskini dolaylı olarak yansıtan bir
antropometrik göstergedir. VAİ, cinsiyete göre değişen, trigliserid, HDL, LDL, BKI, ve bel
çevresi gibi antropometrik ölçümleri içermektedir. Yaşlı bireylerde BKI ile obezite tanısı
koymak zordur. Yaşlılarda osteoporoza bağlı boy kısalmakta, kas kitlesi azalmakta, yağ oranı
artmakta ve vücut yağ dağılımı değişerek bel çevresinde daha fazla miktarda yağ
birikmektedir. 70 yaş ve üzerindeki bireylerde obeziteye bağlı morbidite ve mortalite BKI >
35 kg/ m2 olduğunda başlamaktadır. Obezitenin değerlendirilmesinde manyetik rezonans
(MRG), bilgisayarlı tomografi (BT), detoryum oksit(D2O), dual enerji x-ray absorpsiyometri
(DEXA) ve biyoelektriksel impedans sayılmaktadır. Ancak bu yöntemlerin bireylere
uygulanası zordur, zaman alır ve pahalıdır243. Yaşlı ve obez olan bireylerde fiziksel
aktivitenin artırılması obezitenin görülme oranını azaltmaktadır13.
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14.2. Yaşlı bireylerde Obezite ve Dengesiz Beslenme Sorunları
Yaşlılık döneminde yanlış beslenme (dengesiz ve yanlış besinlerin fazla tüketimi) durumları
görülebilmektedir13. Yaşlanma ile birlikte kahverengi yağ dokusu (enerji harcanmasından
sorumlu yağ dokusu) azalmaktadır. Enerji depolanmasından sorumlu olan beyaz yağ dokusu
artmakta ve kas dokusu azalmaktadır. Yaşlanma ile birlikte fiziksel aktivitenin azalması,
besin

alımının

değişmesi,

oksidatif

stres,

hormonal

değişiklikler

mekanizmaların bozulması ile "sarkopenik obezite" oluşmaktadır243.

ve

düzenleyici

Yaşlılarda yanlış

beslenmeye bağlı obezite, diyabet, metabolik sendrom, dislipidemi, kanser, hipertansiyon ve
kronik hastalıkların görülme sıklığı artmaktadır13, 243. Obezite, önemli bir dengesiz beslenme
sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Aslında obezite yaşlılık öncesi yaşam döngüsünde
bireylerin yaşam tarzı ile ilgilidir. Yaşlı bireylerde obezitenin görülmesi diğer sağlık
sorunlarının tablosunu da etkilemektedir. Örneğin; obez kalp hastası bir yaşlı bireyin
semptomlarının obez olmayan bir bireye göre daha şiddetli olduğu bilinmektedir. Obezite
yaşlı bireylerde; kalp-damar hastalıkları, kanser, Tip 2 diyabet, böbrek ve karaciğer
hastalıkları, osteoartrit, akciğer hastalıkları, safra kesesi problemleri, bel ağrıları, uyku apnesi,
psikolojik, sosyal ve fizyolojik sorunlar, haraket kısıtlılığı, cerrahi komplikasyonlar gibi bir
çok sorunlara yol açmaktadır. Obezite neden olduğu bu sağlık sorunlarının dışında mortalite
üzerine de etkilidir. Obez bireylerde mortalite hızı obez olmayan bireylere göre daha fazla
orandadır. Yaşlılık döneminde BKI değeri 27 kg/m2’nin üzerinde olan bireylerin mortalite
hızları BKI değeri 27 kg/m2’nin altında olanlara göre daha yüksek olduğu belirtilmektedir13.
DSÖ tarafından geliştirilen bazı kriterlere göre; diyabet, obezite, dislipidemi, kan basıncı
yüksekliği, mikroalbuminüri durumlarından en az iki tanesinin olması metabolik sendrom
tanısını koydurmaktadır. Bu durumdaki obeziteye "santral obezite" denilmektedir. Metabolik
sendrom görülme sıklığı yaşlılık döneminde artmakta ve %40 oranlarında görülmektedir13.
Diyet içeriği ile obezite başta olmak üzere diyabet, kanser ve kardivasküler hastalıklar gibi
birçok hastalık önlenebilmekte ya da azaltılabilmektedir. Yaşlılık döneminde vücut yağ
kütlesi, beden kitle indeksi (BKI) değerinde azalmaya bağlı olarak düşmektedir13.
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Yaşlı bireylerde yağ kütlesinin fazla olması, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon,
diyabetes mellitus, osteoartrit, kanser gibi hastalıkların oluşması açısından tehlikelidir.
Fiziksel aktivite ile birlikte obezite sıklığı azalmaktadır13.

14.3. Obezitenin Komplikasyonları
Obezite; tedavi edilmediği zaman yan etkileri ile yaşam süresini kısaltan, yaşam kalitesini
bozan, doku ve organları olumsuz etkileyen kronik bir hastalık haline gelmektedir. Obezitenin
komplikasyonlarının temel olarak iki nedeni bulunmaktadır. 1. Adipoz doku kütlesindeki artış
(Psikososyal sorunlar, uyku apne sendromu, osteoartrit, kalp yetmezliği vb.) 2. Artmış
adipokin salınımı (Hipertansiyon, Tip2 diyabet, dislipidemi, hiperkoagulabilite vb.). Yağ
hücresi endokrin bez gibi davranmaktadır. Bu hücreler salgıladıkları adipokinlerle (TNF, IL6,
leptin, adiponektin, anjiyotensinojen, rezistin vs.) inflamasyon, insülin direnci ve endotel
disfonksiyonuna neden olarak obez kişilerde hem komplikasyonlara zemin hazırlarlar hem de
obezitenin devamına ve artışına neden olurlar. Obezite ile birlikte görülen hastalıklar
arasında; Tip 2 DM, dislipidemi, hipertansiyon, gut hastalığı, kalp yemezliği, koroner arter
hastalığı, gastroözofageal reflü, herni, kolelitiazis, siroz, inme, nöropati, obstrüktif uyku apne
sendromu (OSAS), stres inkontinansı, selülit, lenfödem, preoperatif riskler, kanserler (kolon,
meme, serviks gibi, osteoartrit, depresyon, anksiyete, sosyal izolasyon yer almaktadır244.
Meme, kalın bağırsak-rektum ve kan kanserleri obez bireylerde normal ağırlıktaki bireylere
göre daha fazla görülmektedir. Yağların ve karbonhidratların tüketiminin fazla olması
obeziteye neden olmaktadır. Yağlı besinler ve bozulmuş yağ tüketimi, kanser yapıcı ve
ilerletici maddelerin de alımının artmasına neden olmaktadır177.

14.4. Obezite Tanısı
Hastaların değerlendirilmesi önemlidir. Bu değerlendirmede hastanın öyküsü, fizik
muayenesi,

laboratuvar

bulguları,

boy-kilo,

bel

çevresi

hesaplanması

ve

takibi

gerekmektedir244.
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14.5. Obezite Tedavisi
Obezite, uzun süreli tedavi gerektiren kronik bir hastalıktır241. Obezite tedavisinde bireysel
kararlılık ve bireyin tedaviyi kabul etmesi ve etkin olarak katılımı çok önemlidir242. Obez
bireylerin fiziksel ve psikolojik sorunlarının olduğunun bilincine varmaları tedavinin önemli
bir aşamasıdır241. Obezitenin etyolojik faktörleri arasında birçok faktörün bulunması bu
hastalığın tedavi sürecini güçleştirmektedir. Obezite tedavisi, hekim, diyetisyen, hemşire,
psikolog, fizyoterapist gibi güçlü bir ekip gerektirmektedir241,242. Obez bireylerin tedavisinde
ilk uygulanan metod, davranış tedavisi ile hastanın yeme alışkanlıklarını, fiziksel aktivite
düzeylerini ve yaşam koşullarını değiştirmektir. Hasta bireyin tedaviye katılması tedavi
başarısını artırmaktadır241. Obezite tedavisinde amaç, ideal vücut ağırlığı hedeflenmesi,
obezite durumunda görülebilecek olan mortalite ve morbidite risklerini azaltmak, bireye
yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak ve bireyin yaşam kalitesini
yükseltmektir242.
Obez bireylerin tedavisinde kilo verdirilmeli, tüm risk faktörlerini belirlenerek iyi bir şekilde
yönetilmelidir. Obezite tedavisinde başlangıçta ilaç tedavisi önerilmez. Yaşam biçimi
değişikliğine rağmen birey yeterli kilo veremiyorsa ilaç tedavisine başlanır244. Obez
bireylerde diyet tedavisi; besinlerle alınan yağ, kalori miktarını azaltmak, meyve-sebze gibi
besinlerle beslenmektir. Diyet tedavisi aşamalı olarak uygulanmalı ve kalıcı bir diyet değişimi
yapılmalıdır241. Diğer bir tedavi yöntemi BKI’i >40 kg/m2 olan morbid obez bireylerde kalıcı
kilo kaybını sürdürebilmek için en etkili tedavi şekli bariatrik cerrahi tedavisidir75,244.

14.6. Obeziteden Korunmada Diyet Uygulaması
Obeziteye yönelik korunma programları obez olduktan sonraki tedaviden daha önemlidir.
Korunma programları arasında; primer koruma, sekonder koruma, tersiyer koruma yer
almaktadır. Primer korumada bireyde obezite mevcut değildir. Obeziteden korunmak için
gerekli önlemleri içerir241.
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Primer korunma programları, bireylerin fiziksel aktivitelerini artırmalarını, diyette yağ alım
oranlarını azaltmalarını içermektedir. Sekonder koruma ise; obez kişilere uygulanmaktadır.
Bu bireylerin erken dönemde genellikle obezite ile ilgili yakınmaları mevcuttur. Tersiyer
koruma ise; hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, tip 2 DM, dislipidemi gibi
komplikasyonları olan obez bireyleri kapsamaktadır. Uygun diyet ve ilaç tedavisi ile
komplikasyonların kontrol altına alınması hedeflenmektedir241.

14.7. Obezitenin Önlenmesinde Öneriler
Obeziteyi önlemenin en önemli yolu bireylerin obez olmalarını önlemektir. Bu konuda sağlık
profesyonellerine önemli görevler düşmektedir.
Obezite konusunda çocukluktan itibaren bireysel eğitim yapılmalı
Yeterli ve dengeli beslenilmeli
Her gün düzenli fiziksel aktivite yapılmalı
Toplumda yeterli ve dengeli beslenme ve yeterli ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı
kazandırmak amacıyla imkânlar sağlanmalı
Fiziksel aktivite alanları sağlanmalı, yürüyüş ve bisiklet yolları yapılmalı
Toplu beslenme alanları sürekli olarak denetlenmeli
Her yaş grubu için güzel örnekler toplumda ön plana çıkarılmalı (rol model)
Yağ ve/veya şeker miktarı azaltılmış (diyet/light) ürünler, her zaman düşük enerji içermez.
Bu ürünlerin tüketiminde dikkatli olunmalı ve diyetisyene danışmadan tüketilmemelidir.
Günlük 2-2,5 litre sıvı ihtiyacının 1,5-2 litresi su olmalı (1,5-2 litre su=8-10
bardak su).
Hazır meyve suları, gazlı içecekler vb. yerine sağlıklı içecekler tercih edilmeli
Kızartma yerine ızgara, haşlama, buharda ve fırında pişirme yöntemleri seçilmeli
Aşırı tuz tüketiminden kaçınılmalı
Hızlı vücut ağırlık kaybına neden olan diyetler ve kontrolsüz zayıflama ilaçları
kesinlikle kullanılmamalı244.
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde beslenmenin obezite üzerindeki etkisine değinilmiştir. İlk olarak obezitenin
tanımı, dünyada ve ülkemizde obezitenin görülme sıklığı, obezitenin morbidite ve mortalite
üzerine etkileri, obezitenin nedenleri, obezitenin komplikasyonları, obeziteye bağlı meydana
gelebilecek hastalıklar, obeziteyi saptama kriterleri, yaşlı bireylerde obezite, obezite ve
beslenme ilişkisi, besinlerin öğelerinin obezite üzerine etkileri ele alınmıştır. Obezitede
beslenme tedavisinin nasıl olması gerektiğine ve obezite tedavisine değinilmiştir.
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14.Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi obezite prevelansındaki artış nedenlerinden değildir?
a) Teknoloji bağımlılığı
b) Yaşam şeklinin kolaylaşması
c) Fiziksel aktivite azlığı
d) Beslenme alışkanlıklarının değişmesi
e) Enerji alımının azalması
2) Aşağıda obezite ile verilen bilgilerden yanlış olan seçeneği işaretleyiniz?
a) Obezite durumunda alınan enerji harcanan enerjiden fazladır.
b) Vücut yağ kitlesi yağsız kitleye oranla artmıştır.
c) Kronik bir hastalıktır.
d) Morbidite ve mortalite oranı düşüktür.
e) Vücut yağ kitlesinde artma vardır.
3) Aşağıdakilerden hangisi obezitenin oluşmasında risk faktörlerinden değildir?
a) Yaş
b) Dengeli beslenme
c) Eğitim durumu
d) Doğum sayısı
e) Genetik faktörler
4)Aşağıdakilerden hangisi obezite sonucu vücutta oluşabilecek değişikliklerdendir?
a) Psikolojik sorunlar
b) Sosyal sorunlar
c) Fiziksel inaktivite
d) Mortalite oranında yükselme
e) Yaşam kalitesi yükselir
5) Aşağıdakilerden hangisi obezitenin neden olduğu hastalıklar arasında yer almaz?
a) Parkinson
b) Kalp-damar hastalıkları
c) Kanser
d) Diyabet
e) Hiperlipidemi
6) Aşağıdakilerden hangisi obeziteyi belirleyen nedenlerden değildir?
a) Yaşlanma
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b) Öğün sayısı
c) Sebze ve meyve tüketimi
d) Ekmek tüketimi
e) Tütün ve alkol kullanımı
7) Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlerde BKI’ne göre antropometrik değerlendirme
için doğru değildir?
a) Hafif Obez, BKI 25,00−29,99 kg/ m2
b) Zayıf, BKI<18,50 kg/ m2
c) Normal, BKI 18,5-24,99 kg/ m2
d) Obez, BKI ≥30,00 kg/ m2
e) Morbid Obez, BKI 40,00–49,99 kg/ m2
8) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi obezitenin değerlendirilmesinde kullanılan
yöntemlerden değildir?
a) Beden kitle indeksi (BKİ)
b) Bel çevresi
c) Kol çevresi
d) Visseral adipozite (VAİ)
e) Manyetik rezonans (MRG)
9) Aşağıdakilerden hangisi yaşlanma ile birlikte oluşan sakopenik obezitenin
nedenlerinden değildir?
a) Besin alımının değişmesi
b) Oksidatif stres
c) Fiziksel aktivitenin artması
d) Hormonal değişiklikler
e) Düzenleyici mekanizmaların bozulması
10) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi obezite tedavisinde yer almaz?
a) Besinlerle alınan yağ miktarını azaltmak
b) Kalori miktarını azaltmak
c) Meyve-sebze gibi besinlerle beslenmek
d) Kalıcı kilo kayını sürdürmek
e) Bol proteinli beslenmek
11) Obezitenin derecelendirmesi ……………………………..’ne bakılarak Ağırlık
(kg)/Boy (m2) formüle edilmektedir.
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12) Yaşlı ve obez olan bireylerde fiziksel aktivitenin artırılması obezitenin görülme
oranını …………………… (artırmaktadır/azaltmaktadır). Boşluğa parantez içindeki
ifadelerden hangisi gelmelidir?
13)Yaşlılarda yanlış beslenmeye bağlı obezite görülme sıklığı ………………….
(artmaktadır/azalmaktadır). Boşluğa parantez içindeki ifadelerden hangisi gelmelidir?
14) Yaşlılık döneminde BKI değeri 27 kg/m2’nin üzerinde olan bireylerin mortalite
hızları BKI değeri 27 kg/m2’nin altında olanlara göre daha ………………
(yüksektir/düşüktür). Boşluğa parantez içindeki ifadelerden hangisi gelmelidir?
15) Yağ ve/veya şeker miktarı azaltılmış (diyet/light) ürünler, her zaman ……………
(düşük/yüksek) enerji içermez. Bu ürünlerin tüketiminde dikkatli olunmalıdır. Boşluğa
parantez içindeki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Cevaplar
1e)

2)d

3)b

4)e

5)a

6)c

7)a

8)c

11)Beden kitle indeksi (BKI)

12)azaltmaktadır

13)artmaktadır

15)düşük

14)yüksektir

9)c

10)e
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