Neden
“ Bilim Bunu
Konuşuyor?”
Sağlık, beslenme ve bilim dünyası sürekli gelişiyor.
Beslenme ve sağlık arasındaki ilişki her gün yenileniyor.
Yeni bilgilere kolayca ulaşılabiliyor, bu bilgileri herkes farklı
yorumlayabiliyor. Beslenme ve sağlık alanında yapılan
araştırmaların sonuçları Türkiye ve dünyanın yoğun
gündeminde. Ancak bu araştırma sonuçlarının farklı
yorumları ile kafalar karışık. Sonuç olarak beslenme
konusunda herkes konuşuyor, herkes farklı şey söylüyor.
Peki işin doğrusu ne? Sabri Ülker Vakfı uluslararası alanda
referans kabul edilen kaynaklardan alınan bilgilerle
yayınlanan sağlıklı yaşam ve beslenme odaklı makaleleri,
bilimsel yayınlar ve araştırmalar çerçevesinde kaleme alıyor.
Ve diyor ki aslında ‘Bilim Bunu Konuşuyor…
Bilim Bunu Konuşuyor köşesini takip etmek ve sağlıklı
yaşam alanındaki en güncel bilgilerden haberdar olmak için
http://sabriulkerfoundation.org/tr/bbk sayfamızı takip edin.
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göstermektedir. Besin alerjilerinin
genel olarak çocukların %2-%8’inde
yetişkinlerin %1’inde, tüm nüfusun ise
%2’sinde görüldüğü bildirilmektedir.
İnek sütü, yumurta, balık ve kabuklu
deniz ürünleri, kabuklu ve yağlı
kuruyemişler(fındık fıstık gibi), buğday,
etler, meyveler, sebzeler,
kurubaklagiller, baharatlar-çeşni
vericiler, bal ve soya yaygın olarak
besin alerjilerine sebep olan besinler
arasında gösterilmektedir.

Besin
alerjisi mi
yoksa besin
intoleransı
mı?

olarak tanımlanır. Besin reaksiyonları,
besin alerjisi ve besin intoleransı olarak
ikiye ayrılmaktadır, bu iki kavram
arasında önemli farklar olmasına
rağmen sıklıkla birbiri yerine de
kullanılmaktadır. Peki, besin alerjisi ve
besin intoleransı arasındaki önemli ve
temel farklar nedir?

Besin alerjisi nedir?
Besinlerin neden olduğu düşünülen
her türlü olumsuz etkiyi besin alerjisi
olarak tanımlamak, toplumda oldukça
yaygın, ancak her zaman doğru
olmayan bir eğilimdir.
Besinler ya da besinler aracılığı ile
alınan bileşikler, bağışıklık sistemini
uyarabilir ve bunun sonucunda
gelişen klinik tablo besin reaksiyonları
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Besin alerjisinde bağışıklık sistemi
besinlerde alerjen olarak tanımlanan
bazı bileşenlere yanıt olarak
immünoglobulin E (IgE) antikorunu
üretir. Alerjiler, IgE antikorlarının
üretimindeki artış sonucu ortaya
çıkabileceği gibi, IgE seviyelerinde
herhangi bir değişiklik olmadan da
ortaya çıkabilir.
Besin alerjileri, belirli bir nedene bağlı
olmadan her geçen gün artış

Organizma, alerjen besinin
tüketiminden hemen veya bir saatten
az bir süre sonra alerjik yanıt
geliştirebilir. Alerjik yanıtlar, genellikle
ağız, boğaz ve deride kaşıntı, şişme,
kızarıklık şeklinde gelişebilir. Bu
belirtiler şiddetli olabilir ve klinik
tablosu çok ağır olabilen anafilaksiye
ve ölümlere sebep olup çeşitli hayati
organlara etki edebilir.

Besin alerjileri nasıl teşhis
edilir?
Besin alerjisinin teşhisinde, genellikle
organizmanın alerjen bileşene yanıt
olarak ürettiği IgE antikorlarının
seviyelerini ölçen testler
kullanılmaktadır. Besinlere özgül yanıt
veren IgE sonuçlarıyla beraber birçok
cilt, solunum fonksiyon testleri gibi
çok özel testler yapılırken, asıl önemli
olanı bu yapılan testlerin konunun
uzmanı hekimler tarafından
değerlendirilmesi ve tanısı büyük
öneme sahiptir. Test sonuçlarının
pozitif olması yani artmış IgE üretimi
her zaman kesin bir alerjik yanıtın
göstergesi olmayabilir. Besin alerjisi

tanısı konulduktan ve hangi besin ya
da besinlere alerjik yanıt geliştirildiği
anlaşıldıktan sonra o besin veya
besinler diyetten mutlaka
çıkarılmalıdır.

Besin İntoleransı nedir?
Organizmanın, herhangi bir besin
bileşenine, normal fizyolojik
süreçlerden farklı ve rahatsızlık veren
bir yanıt oluşturması şeklinde
tanımlanmaktadır. İntoleransa neden
olan besin bileşeni tüketildikten sonra
sindirilemez, barsaklarda fermente
olmaya başlar ve bunun sonucunda
mide bulantısı, kusma, şişkinlik, ishal,
mide krampları gibi belirtiler ortaya
çıkabilir.
Besin intoleransı, besin alerjilerine
göre daha yaygın görülebilmektedir.
Toplumların yaklaşık %20’sinin
intolerans nedeniyle bazı besinlerden
uzak durduğu belirtilirken aslında
gerçekte daha az kişinin gerçekten bir
besin intoleransına sahip olduğuna da
dikkat çekilmektedir. İlerleyen yaşla
birlikte, doğal olarak yavaşlayan
sindirim sistemi işlevleri ile azalan
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enzim ve sindirim salgıları, besin
intoleransı görülme sıklığını da
arttırabilmektedir.

Besin intoleransının
nedenleri
En yaygın görülen besin intoleransları,
sütte bulunan ve süt şekeri olarak da
tanımlanan laktoz ve buğday proteini
olan glutene karşı gelişen intoleranstır.
Örneğin, laktoz intoleransından, ince
barsaklarda laktozun sindiriminden
sorumlu laktaz enziminin olmaması
veya eksikliği sorumludur. Doğuştan
itibaren, laktoz enzimi yoksa bu
primer laktoz intoleransı olarak
adlandırılmakta ve kişi laktoz içeren
besinleri hiçbir koşulda
tüketememektedir. Uzun süre laktoz
tüketilmemesine bağlı olarak ince
barsaklarda üretilen laktaz enziminin
salınımı da azabilir ve bu durumda
diyete laktozun yavaş yavaş ve az
miktarlarda eklenmesi ile bu tablonun
geri dönüşü sağlanabilir. Sindirilmeden
kalan laktoz, osmotik dengeyi bozarak,
su çekmeye başlar ve barsak
hareketliliği artar. Buna ek olarak da
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barsak bakterileri tarafından fermante
edildiği için ve hidrojen gazı açığa
çıkar. Bunlara bağlı olarak karında
şişkinlik, gaz, mide bulantısı, ishal veya
kramp tarzında karın ağrıları şeklinde
belirtiler meydana gelir. Laktoz
intoleransı inek sütü proteini alerjisi ile
sıklıkla karıştırılmaktadır ancak biri
besin alerjisi diğeri ise besin
intoleransıdır. Süte karşı görülen besin
alerjisi, bebeklerin anne sütü alımıyla
birlikte ortaya çıkabilmekte ve/veya
ilerleyen ancak çok küçük yaşlarda
(genellikle 0-1 yaş) süt ve ürünlerinin
tüketimiyle genellikle görülebilen,
araştırmalar sonunda konunun uzman
hekimi tarafından tanı konulan ve
günlük diyetten sadece süt değil süt
içeren tüm besinlerin çıkartılmasının
da zorunlu olduğu bir tablodur.
Gluten intoleransı, belirtileri gluten
enteropatisi yani çölyak hastalığına
benzediği için iki besin reaksiyonu
çoğunlukla birbiri ile karıştırılmaktadır.
Gluten intoleransında, buğday, çavdar
ve arpada bulunan gluten proteini
sindiriminde sorun yaşanır; ishal,
şişkinlik, karın ağrısı gibi sindirim
sistemi sorunları görülebileceği gibi
baş ağrısı, halsizlik, dikkat eksikliği,
hiperaktivite bozukluğu gibi belirtiler
de ortaya çıkabilir.

mekanizmalar, bireylerin durumu
kendi başına ya da çoğu laboratuvar
testiyle çözümünü
zorlaştırabilmektedir. İntoleransa yol
açan besinler, az miktarda
tüketildiğinde, olası bir intolerans çoğu
kez saptanamayabilir veya yanlış
saptanabilir. Örneğin, intolerans
kaynağı olan besin fazla miktarda ya
da sık tüketildiğinde belirtiler
görülebilirken, tek başına
tüketildiğinde intoleransa yol
açmayan kimi besinler, birlikte
tüketildiğinde intoleransa yol açabilir.
Günümüzde birçok besin intolerans
testi uygulanmakla birlikte ancak
sağlık otoritelerin önerdiği geçerli bir
test mevcut değildir. İntoleransa yol
açan besinlerin, bunların tüketim
miktarlarının ve ortaya çıkan
belirtilerin değerlendirilebilmesi için
bireylerin kendilerini gözlemlemeleri
de oldukça önemlidir. Dolayısıyla
beslenme günlüğü tutmak yardımcı
olabilir ve ileri intolerans durumlarında
besini tüketmemek yani diyetten
çıkarmak da etkili olabilir ancak besin
intolerası varsa birçok parametrenin
değerlendirilmesi yanında konunun
uzman hekimi tarafından mutlaka
yönlendirilmesi ve tanısının konması
gereklidir.

Gerçekte hangi besine
intoleransınız var?

Beslenme günlüğü ve
eliminasyon diyeti

Besin intoleransını saptamak genellikle
zordur. Belirtilerin besin tüketiminden
sonraki herhangi bir zamanda ortaya
çıkması ve besin intoleransının altında
yatan karmaşık fizyolojik

Konunun uzmanı, hekim tarafından
tanısı konan besin alerjisi veya besin
ıntoleransına bağlı olarak hastanın
mutlaka tedavisine büyük önem
göstermesi çok önemli olup, günlük

beslenmesinde yapılması zorunlu
olan değişiklikleriçin bir diyetisyene
başvurulması büyük öneme sahiptir.

Besin intoleransı nasıl
yönetilir?
Bireyin yaşam kalitesi için intoleransa
yol açan besinler diyetten çıkarılmalı
veya uygun miktarlarda tüketilmelidir.
Diyetten çıkarılan besin ileride az
miktarda tüketilerek yeniden
intoleransa neden olup olmadığı
denenebilir çünkü geçmişte o besinin
fazla miktarda veya sık tüketilmiş
olması da intoleransa yol açmış
olabilir.
İntoleransa neden olduğu için
diyetten çıkarılan besin elzem besin
öğelerinin kaynağı ise o besinin yerine
geçen başka bir besinin tüketiminin
sağlanması büyük önem taşımaktadır.
Örneğin glüten intoleansında
buğdayın tüketilmemesi, posa, B
vitaminleri ve karbonhidratın yetersiz
alımına yol açabilir. Bu durumda
bireyler, buğdayın yerine; glutensiz
undan üretilen, makarna ve ekmekler
ile mısır unu, darı, karabuğday, esmer
pirinç, kinoa, teff gibi gluten
içermeyen diğer tahılları tüketebilirler.
Laktoz intoleransı varsa yeterli
kalsiyum ve protein alabilmek için
laktozsuz süt/yoğurt/peynirler ile
badem, hindistancevizi veya soya
sütü gibi laktoz içermeyen bitkisel
kaynaklı sütler tüketilebilir.
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farklıdır. Dolayısıyla Avrupalılara bu
yeni protein kaynaklarının tüketim
gerekçelerinin nasıl anlatılacağı ve bu
yiyeceklere yönelik yasal
düzenlemeler ile pazarlama
konusundaki potansiyel zorlukların
nasıl aşılacağı da tartışmalıdır.

yenilebilir böceklerin beslenmesinde
kullanılmamakta ancak kullanılırsa,
böceklerin besin öğesi içeriği veya
istenmeyen kirletici madde içeriğini
nasıl etkileyebileceğine yönelik
araştırmalara ihtiyaç vardır.

Yenilebilir böcekler

Geleceğin
protein
kaynakları
değişiyor
mu?

Artan dünya nüfusu ve çevre kirliliği
ile buna eşlik eden iklim değişiklikleri
birçok tartışmayı da beraberinde
getirmektedir. Bu doğrultuda, Avrupa
Birliği (AB) de, çevre ve besinlerin
sürdürülebilirliği için kaynakları daha
verimli kullanmayı ve sera gazları
oluşumunu azaltmayı
hedeflemektedir. Hayvan yetiştiriciliği,
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önemli miktarda sera gazı oluşumuna
yol açtığından, hayvansal yiyeceklerin
tüketiminin azaltılarak, tarımsal
uygulamaların arttırılması önemli
hedeflerden birisidir. Bu hedef
doğrultusunda, et, balık ve diğer deniz
ürünleri, süt, yumurta gibi temel
hayvansal protein kaynaklarının, daha
sürdürülebilir olan besinlerle ikamesi
gündeme gelmektedir. Baklagiller
veya soya gibi bitkisel protein
kaynaklarının üretim ve tüketimini
artırmak bir seçenek olarak
değerlendirilmektedir. Baklagiller ve
soyaya ek olarak, “yeni” diğer protein
kaynaklarının özellikle de böcek ve
yosunların tüketimi konusu da
tartışılmaktadır. Böcekler ve yosunlar,
birçok Uzakdoğu ülkesinde temel
besin kaynağı olarak tüketilirken, bir
besin seçeneği olarak ileri sürülmesi,
Avrupalılar için yeni ve bir o kadar da

Geleneksel hayvan yetiştiriciliği ile
elde edilen protein miktarına ulaşmak
için yenilebilir böcek yetiştirilecek olsa,
doğaya salınan toplam sera gazı ve
doğal kaynak kullanımının daha düşük
olacağı belirtilmektedir. Yenilebilen
yaklaşık 1400 böcek türü olduğu
belirtilmektedir. Yenilebilir böcekler,
sucul ekosistemler, ormanlar ve tarım
alanları gibi çeşitli habitatlardan oluşan
geniş bir yaşam alanına sahiptir. Besin
bileşimi değerlendirildiğinde,
yenilebilir böceklerin kaliteli protein ve
buna ek olarak lif yani posa içeriğinin
de yüksek olduğu söylenebilir.
Yenilebilir böceklerin vitamin ve
mineral içeriği ise türe, büyüme
evresine ve beslenmeye yani
yemlerinin bileşimine göre değişiklik
gösterebilir.

Yosunlar ve su bitkileri

Birçok yenilebilir böcek türü, insan
tüketimi için güvenli ve olumsuz
sağlık etkileri olmadığı kanaatiyle
tüketilebilmektedir. Oysaki yenilebilir
böcekler, yetiştirilme koşullarına göre
biyolojik veya kimyasal kirleticiler
içerebilirler. Dolayısıyla yenilebilir
böceklerin yetiştirilme ve beslenme
koşullarının uygunluğunun
değerlendirilmesi oldukça önemlidir.
Örneğin, günümüzde gıda atıkları,

Deniz yosunları, Japonya ve Kore’de
temel besin kaynaklarından biridir.
Denizden elde edilebilmekte veya
çiftlikte yetiştirilmektedir. Bazı yosun
türlerinin diğerlerine nispeten protein
içeriği yüksek, yağ içeriği düşük
olabilmekte ancak genel olarak tümü
vitamin, mineral ve bazı önemli elzem
amino asitler açısından iyi birer
kaynak olarak gösterilmektedir. Bunun
yanı sıra, B12 vitamini içeriği ile

Algler geniş ölçüde mikro algler ve
makro algler yani “yosun” olarak
sınıflandırılmaktadır. Yosunlar,
geleneksel bitkilerle karşılaştırıldığında
çok daha hızlı çoğalabilen bitkilerdir.
Alglerin, kalsiyum, demir ve bakır gibi
mineral içerikleri ise toprakta yetişen
bitkilere göre daha yüksek
olabilmektedir.
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geliştirilmesi, üretim ve hasat
süreçlerinde iyileştirmeler ve
teknolojik gelişmeler ile protein içeriği
ve kalitesi yüksek olan etlere alternatif
teşkil edebilecek fırıncılık ürünleri,
makarnalar, kahvaltılık tahıllar ve
atıştırmalıklar gibi bitkisel besinlerin
üretiminin sağlanabilmesi
hedeflenmektedir.

vejetaryen ve vegan bireyler için bir
bitkisel B12 vitamini kaynağı
olabilecekleri de belirtilmekle birlikte
B12 içeriği düşük olan yenilebilir
böceklerin sayısı da oldukça fazladır.
Yosunlar suşilere, makarnalara, püre
içeceklere (smoothies) eklenerek veya
salatalarda kullanılabilir. Mikro algler
ise genellikle besin destekleri yani gıda
takviyesi/besin destekleri üretiminde
kullanılabilmektedir.
Su mercimeği olarak adlandırılan bir
diğer deniz bitkisi ise günümüzde
çoğunlukla evcil hayvanlar için yem
takviyesi olarak kullanılmaktadır.
Asya’da ise çorba ve salatalara
karıştırılarak tüketilmektedir. Ördek otu
bitkisi ve özellikle kurutulmuş ördek
otu, % 40’a ulaşabilen protein içeriği
ile dikkatleri üzerine çeken bir diğer
yeni protein kaynağıdır.

Yeni Bitkisel Protein
Kaynakları
Kanola bitkisi genellikle yemeklik yağ
elde etmek için kullanılır. Tohumdan
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yağın ayrılma işlemi sonrasında,
yağsız kuru ağırlığının %40’ı kadar
protein içeren bir ürün elde edilir.
Kolza tohumundan elde edilen ve
kolza tohumu proteini olarak da
adlandırılan bu ürün uzun zamandır
hayvan yemlerinde kullanılırken
istenmeyen tat, lezzet, koku gibi
duyusal özellikleri ile potansiyel besin
kirleticileri bulaşanlar nedeniyle insan
beslenilmesinde sınırlı olarak
kullanılmıştır. Kolza tohumu
proteininin insan beslenmesinde
kullanımının yaygınlaşması için
duyusal özelliklerinin iyileştirilmesine
ve içerebileceği bulaşan/kirletici
düzeylerinin kontrol edilebileceği
işleme yöntemlerine ihtiyaç vardır.
AB destekli “Protein2Food” projesi,
Avrupa’da hâlihazırda tüketilen
amarant, karabuğday ve kinoa gibi
tahıllar ve tüketimi pek yaygın
olmayan bakla, nohut ve yeşil
mercimek gibi bitkisel protein
kaynaklarının içerdiği proteinin
miktarını ve kalitesini arttırmayı
hedeflemektedir. Avrupa’nın iklim ve
topraklarına daha uygun türlerin

ilişkilendirebilmekte ve tatlarının da
kötü olduğunu düşünebilmektedir.
Böcekler, yosunlar ve yeni diğer
besinler konusunda, AB’deki yasal
düzenlemeler kafa karıştırıcı olabilir ki
AB üye devletleri arasında yasal
düzenlemelerin uyum çalışmaları
üzerine tartışmalar da sürmektedir.
Örneğin, bütün böceklerin, yukarıda
tanımlanan yeni besinler tanımına ve
onlara ilişkin düzenlemelere uygun
olup olmadığı ve tüketimlerinin yol
açabileceği sağlık riskleri konusu
tartışmalıdır. AB’de, 1997 ve öncesinde
yaygın olarak tüketimi olmayan
herhangi bir besin “yeni” olarak
değerlendirilmekte ve besin güvenliği
açısından sıkı incelemelerden
geçmektedir. Dolayısıyla yeni
besinlerin Avrupa’da tüketilmesi için
yasal düzenlemelerin oluşturulması
açısından daha fazla veriye ihtiyaç
vardır.

Yeni bitkisel proteinler
konusunda engeller nedir,
nasıl aşılabilir?

Sonuçlar

Besin bileşimi açısından
değerlendirildiğinde, böcekler ve
yosunların, balık veya kırmızı etlerle
kıyaslanabilir ölçüde önemli olduğu
bildirilmektedir. Bu yeni yiyeceklerin
besin değerine ek olarak, et üretim
süreçlerinin çevreye olası zararları
konusunda toplumsal farkındalığın
sağlanması, toplum için yeni olan bu
protein kaynaklarının tüketimi
konusunda motivasyon sağlayabilir.
Özellikle böcekler söz konusu
olduğunda, “iğrenme/uzak durma”
etmeni de işin içine girebilmektedir.
Avrupalı tüketiciler, böcekleri genellikle
haşere ve kötü hijyen ile

Et tüketiminin yeni protein kaynakları
ile ikamesi Avrupa’nın besin
kaynaklarının sürdürülebilirliğini
iyileştirme potansiyeline sahiptir. Yeni
protein kaynaklarından
yararlanabilmek için, yasal
düzenlemelerin ve tüketici algısındaki
sorunların aşılması oldukça önemlidir.
Tüketici algısında ve farkındalığında
gerekli bu değişimin gerçekleşmesi ve
bireylerin besin seçiminde yeniliklere
açık olmaları nasıl teşvik edilebilir? Et
tüketim alışkanlıklarında böyle bir
değişikliğe gitmek için bireyler nasıl
motive olabilir? Bu sorular hala yanıt
aramaktadır.
Sabri Ülker Vakfı
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Grup 1: Mısır nişastası
Grup 2: Yüksek karbonhidratlı, yüksek
yağlı diyet
Grup 3: Yüksek karbonhidratlı, laurik
asit içeriği yüksek diyet (Hindistan
cevizi yağında bulunur)
Grup 4: Yüksek karbonhidratlı, miristik
asit içeriği yüksek diyet (Tereyağında
bulunur)

Doymuş
yağlar
osteoartirite
neden
oluyor mu?

Mail Online gazetesinde “Hayvansal
yağlar yerine Hindistan cevizi yağı
tüketmek eklem hasarını önlüyor”
başlığı ile yer bulan haber yeni bir
tartışmayı da beraberinde getiriyor.
Haberin kaynağını ise bazı yağ
asitlerinin, sıçanların diz eklem
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Grup 5: Yüksek karbonhidratlı,
palmitik asit içeriği yüksek diyet (Palm
yağında bulunur)
Grup 6: Yüksek karbonhidratlı, stearik
asit içeriği yüksek diyet (Hayvansal
dokularda bulunur)

işlevlerini etkilediği ve bu tablonun
insanlardaki osteoartirite benzer
olduğunu ileri süren bir araştırmanın
sonuçları oluşturuyor.
Avustralya’nın farklı enstitütülerinden
bilim adamlarının birlikte yürüttüğü bu
araştırma, sıçanların karbonhidrat ve
yağ asidi alımlarının metabolik
sendrom ve abdominal obezite riski
ile ilişkisini ve diz eklemlerini nasıl
etkilediğini inceliyor.
Araştırmada kullanılan sıçanlar,
beslendikleri karbonhidrat ve yağ asidi
kaynaklarına göre 6 gruba ayrılıyor. Bir
grup sıçan yalnızca mısır nişastası ile
beslenirken, diğer gruplardaki sıçanlar
basit karbonhidrat kaynaklarına ek
farklı yağ türleri ile besleniyorlar.
Yağların toplam enerji alımına katkısı
%20 olarak belirleniyor ve yalnızca
sıçanların tükettikleri yağ asidi türleri
değişiklik gösteriyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre, laurik
asitle beslenen sıçanlar dışında, diğer
grupların tümünde metabolik
sendrom belirtilerinin ortaya çıktığı,
laurik aside göre uzun zincirli yağ
asitleri olan palmitik asit ve stearik
asitle beslenen sıçanların ise diz
eklemlerinde osteoartirit bulgularına
benzer değişikliklerin geliştiği
bildiriliyor. Bu tablonun laurik asit ve
miristik asitle beslenen sıçanlarda ise

ortaya çıkmadığı belirtiliyor. Bu
sonuçlara göre, insan beslenmesinde,
palmitik veya stearik asidin, laurik
asitle yer değiştirmesinin, osteoartirit
veya metabolik sendromu önleyip
önlemediği konusunda ise ileri
araştırmaların gerektiği de belirtiliyor.

Araştırmanın sonuçları
nasıl değerlendirilmeli?
Sıçanlar üzerinde yürütülen bu
araştırma, farklı doymuş yağ asitlerinin
metabolik sendrom ve osteoartirit riski
üzerine etkisini değerlendiriyor.
Araştırmanın sonuçları uzun zincirli
doymuş yağ asitlerinin (stearik,
palmitik asit) kısa zincirli doymuş yağ
asitlerine göre osteoartirit riskini daha
fazla tetiklediğini gösterse de bu etki
henüz insanlar üzerinde gösterilmiş
değil.
Medya bu sonuçları yayınlarken,
araştırmanın sıçanlar üzerinde
yapıldığı belirtilmiyor. Sıçanlar ve
insanların, fizyolojik ve biyolojik
mekanizmalarının farklı olduğunun
dolayısıyla sıçanlarda ortaya çıkan bu
etkilerin insanlar için geçerli
olmayabileceğini bildirilmiyor.
Laurik asidin metabolik sendrom ve
osteoartirite karşı koruyucu etkileri
konusunda kanıta dayalı veriler yeterli
değil. Laurik asitten zengin beslenen
sıçanlarda artirit gelişmemiş olması,
laurik asidin koruyucu etkisinden mi
yoksa uzun zincirli doymuş yağ
asitlerinin olası zararlı etkilerinden mi
kaynaklanıyor net olarak bilinmiyor.
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Bilimsel veriler ne diyor?
• Dünya Sağlık Örgütü (WHO), diyetle
alınan toplam yağın günlük enerji
alımına katkısının %30’u aşmamasını
öneriyor. Avrupa Gıda Güvenliği
Otoritesi (EFSA) buna ek olarak
doymuş ve trans yağ asidi alımının
sınırlanarak, tekli ve çoklu doymamış
yağ asitleri ile yer değiştirmesini
öneriyor.
• Dünya Sağlık Örgütü, doymuş yağ
asidi alımının diyetin toplam enerjisine
katkısının %10’u trans yağ asidi
alımının ise %1’i aşmamasını ve EFSA
gibi doymuş ve trans yağ asidi
alımının doymamış yağ asitleri ile yer
değiştirmesini öneriyor.
• 2015 yılında yayınlanan bir Cochran
derlemesine göre, diyette doymuş
yağ asidi alımı, doymamış yağ asitleri
ile yer değiştirdiğinde kalp-damar
hastalıkları riski azalırken, tekli
doymamış yağ asitleri ile yer
değiştirmesinin kalp damar hastalıkları
riski üzerine etkisi ise net değil.
Doymuş yağ asidi alımının,
karbonhidrat veya proteinler ile yer
değiştirmesinin herhangi bir etkisi
gösterilmemiştir.
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Beslenme
Davranış
Değişikliğinde
Başarıya
Ulaşmak

Sağlığın korunması ve
sürdürülmesinin temelini beslenme ve
yaşam tarzı oluşturmaktadır. Yeterli ve
dengeli beslenme alışkanlıklarının,
yaşamın erken döneminde
kazanılması ve sürdürülmesi oldukça
önemlidir. Özellikle çocukluk ve
adolesan dönemde davranış haline
gelen beslenme alışkanlıkları ileri
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beslenmenin önemi veya yeterli ve
dengeli beslenilmezse doğabilecek
sağlık riskleri anlatılmaktadır. Tek
başına bilgi vermeye dayalı geleneksel
yaklaşımların, beslenme davranışlarını
değiştirme konusunda etkinliği ise
tartışma konusudur. Araştırmalar, teori
ve neden sonuç ilişkisine odaklı
yaklaşımların daha başarılı olduğunu
ileri sürmektedir. Londra Üniversitesi
(UCL) tarafından geliştirilen, teorem ve
5 adımdan oluşan davranış değişikliği
yaklaşımı, bireyin elverişliliğini ve
motivasyonlarını dikkate alan bir
yöntem olarak dikkat çekmektedir. Bu
yöntemde;

yaşlara taşınmakta, bireylerin sağlığını
ve yaşam kalitesini etkileyebilmektedir.
Yeterli ve dengeli beslenme
davranışının nasıl kazanılacağı veya
önceki davranışların nasıl
değiştirileceği konusunda pek çok
yöntemin etkinliği değerlendirilmiştir.
Bireyin yeni bir davranış kazanma
veya eski davranışını terk etmesi
konusunda fiziksel ve psikolojik
elverişliliği, imkânları, eski davranışı
terk edip ve yeni bir davranış kazanma
konusunda ne kadar motivasyona
sahip olduğu önemlidir.
Davranış değişikliğinde başarıya
ulaşmak için bireyin edinmeye
çalıştığı yeni davranışı daha önce
neden uygulamadığının veya
uygulayamadığının iyi anlaşılması
gerekir. Bireylere beslenme davranış
değişikliğinin önemi anlatılırken,
genellikle yeterli ve dengeli

1. İlk adımda, değiştirilmesi veya terk
edilmesi gereken davranış seçilmeli ve
bireye açıkça anlatılmalıdır. Örneğin,
bu davranış besin seçimini
değiştirmek mi yoksa dengeli öğünler
hazırlamak mı veya besin tüketimini
değiştirmek mi? Neden bu davranış
değişikliğine gidilmeli, anlatılmalıdır.
Bu davranışlar birbiriyle ilişkili olsa da,
her biri farklı etkilere sahiptir.
2. İkinci adımda, hedef davranışın
gerçekleştirilmesinde rol oynayan
fiziksel ve psikolojik elverişliliği,
imkânları etkileyen etmenler ile
motivasyonu azaltabilen veya
arttırabilen etmenler de
değerlendirilmelidir. Örneğin; birey
besin seçimlerinde neden başarısız?
Ekonomik nedenler, bireyin alım gücü
mü buna engel oluyor veya birey
besinlerin sağlık etkileri konusunda
yeterli bilgiye sahip değil mi?

3. Üçüncü adımda, ikinci adımda
belirlenen etmenleri değiştirmeyi
hedef alan en uygun yöntem
belirlenir. Örneğin, yeterli ve dengeli
beslenmenin önündeki temel engel,
bireyin sağlık etkileri konusunda yeterli
bilgiye sahip olmaması ise beslenme
eğitimi bir yöntem olarak seçilebilir.
4. Uygun yöntem seçildikten sonra,
birey için ideal uygulamanın nasıl
olacağı belirlenmelidir. Örneğin eğitim
için birey yüz yüze görüşmeyi mi
tercih eder veya grup eğitimi mi?
Yazılı ve/veya sözel anlatım mı?
5. Bu adımlara karar verilmeden
uygulamaya geçilmemelidir.
Sonrasında, uygulamanın davranış
değişikliği konusunda etkililiğinin
değerlendirilmesi ve geliştirilmesi de
hedeflenmelidir.
Araştırmalar teorem odaklı bir
yaklaşımla gerçekleştirilen
müdahalelerin, davranış değişikliğinde
diğerlerine göre daha başarılı
olduğuna işaret etmektedir. Teori ve
neden sonuç ilişkisine dayalı bu
yaklaşımlar ilk bakışta karmaşık
gözükse de beslenme davranışlarının
gerek bireysel gerek toplumsal ölçekte
başarıya ulaşmasında etkilerinin
önemli olabileceği belirtilmektedir.
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vitamini suplemantasyonunun akut
solunum yolu enfeksiyonu görülme
riskini azalttığı bildirilmiştir. Günlük
veya haftalık D vitamini
suplementasyonunun, bir seferde
yüksek doz D vitamini
suplementasyonundan yani bolus
uygulamadan daha etkili olduğu da
belirtilmiştir. 25-hidroksivitamin D
düzeyleri düşük ve D Vitamini
yetersizliği olan bireylerin
suplemantasyondan daha fazla yarar
sağladığı da bildirilmiştir.

D vitamini
suplemantasyonu
akut solunum
yolu
enfeksiyonlarını
önlüyor mu?

Bağışıklık sistemini güçlendirmek,
toplumda yaygın bir endişe haline
gelmiştir. Özellikle kış aylarında artan
solunum yolu enfeksiyonlarından
korunabilmek için vitamin ve mineral
suplemanlarının kullanımı da
artabilmektedir. Son olarak, İngiliz Tıp
Dergisi’nde yayınlanan ve D vitamini
suplemantasyonu ile akut solunum
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D Vitamini, akut solunum
yolu enfeksiyonları ile
nasıl ilişkili?
yolu enfeksiyonları riskinin
azaltılabileceğine ileri süren bir
derleme, bu konuyu bir kez daha
gündeme getirmiştir.
D vitamini suplemantasyonunun, akut
solunum yolu enfeksiyonlarına etkisini
inceleyen, örneklemi rasgele seçilmiş
ve kontrol grubu olan önceki
araştırmaların sonuçları birbirinden
oldukça farklıdır. İngiliz Tıp Dergisi’nde
yayınlanan bu meta analiz araştırması
ise D vitamini suplemantasyonu ile
akut solunum yolu enfeksiyonları
ilişkini inceleyen, örneklemi rasgele
seçilmiş, çift-kör, plasebo kontrollü ve
akut solunum yolu hastalıklarının
geçerli göstergelerini inceleyen
araştırmaların sonuçlarını
değerlendirmiştir. Meta analiz,
yukarıdaki kriterlere uygun toplam 24
araştırmanın sonuçlarını derlemiştir.
Bu meta analizin sonuçlarına göre, D

Düşük serum 25-hidroksivitamin D, D
vitamini yetersizliğinin temel
göstergesidir. Gözlemsel araştırmalar,
serum 25-hidroksivitamin D düzeyi
düşük olan bireylerde, akut solunum
yolları enfeksiyonlarına direncin de
düşük olduğunu göstermiştir.
25-hidroksivitamin D’nin, viral ve
bakteriyel mikroorganizmalara karşı,
antimikrobiyal peptit salınımını
uyararak solunum yollarını etkileyen
patojenleri kontrol edebildiği
bildirilmektedir.

Meta analizin sonuçları
ne diyor?
Özellikle D vitamini yetersizliği olan
bireylerde, günlük, haftalık veya bolus
D vitamini suplemantasyonu, akut
solunum yolları enfeksiyonları riskini
azaltabiliyor. Dolayısıyla, D vitamini
yetersizliğinin yaygın olduğu

toplumlarda besinlerin D vitamini ile
zenginleştirilmesinin sağlık politikası
olarak değerlendirilebileceği de
belirtiliyor.

Sağlık ve Beslenme
Otoritelerinin Önerileri
İngiltere’nin Bilimsel Beslenme
Danışma Komitesi 2016 raporunda, 5
yaş ve üzeri bireylerde, güneş
ışınlarının yetersiz olduğu Ekim-Mart
ayları süresince günlük 10 µg D
vitamini suplemantasyonu
önermektedir. Tüm yıl boyunca güneş
ışınlarından yeterince yararlanamayan
bireyler için ise günlük 10 µg D
vitamini suplemantasyonu
önermektedir. Amerika, Finlandiya gibi
ülkelerde besinlerin D vitamini ile
zenginleştirilmesi bir sağlık politikası
olarak uygulanırken, İngiltere’de ise
gönüllü zenginleştirme
uygulanmaktadır. İngiliz Beslenme
Vakfı (BNF) da özellikle kemik sağlığı
ilişkisi nedeniyle besinlerin D vitamini
ile zenginleştirilmesinin, yetersizliğin
yaygın görüldüğü toplumlarda bir
sağlık politikası olarak
değerlendirilebileceğini belirtmektedir.
Sabri Ülker Vakfı
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olarak ortaya çıkan mineral ve vitamin
yetersizliklerinin neden olduğu sağlık
sorunlarının tümüne denir. Dünyada,
dengesiz beslenme sonucunda
şişmanlık ve obezite görülme sıklığının
artması ile elzem besin ögelerine olan
ihtiyaç da artmaktadır.

Gizli Açlık;
toplum
sağlığını
nasıl tehdit
ediyor?

Beslenme sadece karın doyurmak
değildir. Sağlığın korunması ve
sürdürülmesi için gerekli olan besin
ögelerini yeterli ve dengeli miktarlarda
almak gerekir. İnsan organizması,
fiziksel ve mental sağlık üzerinde
doğrudan etkili olan ancak
sentezleyemediği, elzem aminoasitleri
ve mikro besin öğelerini yani vitamin
ve mineralleri besinlerden sağlar.
Enerji ve protein diyet ile yeterli
düzeyde alınsa da dengeli
beslenilmediğinde veya besin değeri
zengin, güvenli besine
ulaşılamadığında, demir, çinko, iyot,
selenyum gibi hayati önem taşıyan
vitamin ve mineral yetersizlikleri
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Hayati önem taşıyan besin öğelerinin
yetersiz alımının sonuçları uzun süre
belirti vermeyebilir. Gizli açlık, kişinin
bağışıklık sistemini zayıflatır, fiziksel ve
zihinsel gelişmeyi önler ve hatta
ölümle sonuçlanabilir.

Rakamlarla Gizli Açlık

ortaya çıkabilir. Mikro besin öğesi
olarak da adlandırılan bu vitamin ve
minerallerin yetersizliği ve ise 'Gizli
Açlık’ olarak tanımlanmaktadır. Gizli
Açlık özellikle az gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerde sık görülen
bir beslenme sorunudur.
Gizli Açlık, gerek yetersiz beslenme
gerek aşırı beslenme durumunda
ortaya çıkabilen bir beslenme
sorunudur.
Doymak veya besinlerle yeterli
düzeyde enerji almak, insan vücudu
için elzem olan diğer besin öğelerinin
yeterli düzeyde alındığını göstermez.
Açlık ve Gizli Açlık kavramları
birbirinden farklıdır. “Açlık”, besine
ulaşmada zorluk çekmek veya besine
ulaşamamak olarak tanımlanabilir.
Gizli Açlık ise açlık ve/veya yetersiz
beslenmenin ve hatta aşırı ancak
dengesiz beslenmenin bir sonucu

• WHO’ya göre her yıl, 5 yaş altı 7
milyon çocuk, gizli açlık sebebiyle
hayatını kaybetmektedir.
• UNICEF’e göre her 15 saniyede bir
çocuk beslenemediği için hayatını
kaybetmektedir.
• Dünya nüfusunun %10’u yani
yaklaşık 795 milyon kişi açlıkla
mücadele etmektedir.
• Vitamin ve mineral yetersizlikleri
küresel sağlık yükünün %10'nundan
sorumludur.
• Yılda ortalama 807 bin çocuk A
vitamini, çinko veya diğer besin öğesi
yetersizlikleri yani gizli açlık sebebiyle
gelişim bozukluğu yaşamaktadır.
• Her yıl 18 milyon bebek iyot
yetersizliği nedeniyle zihinsel engelli
olarak dünyaya gelmektedir.
• WHO, dünyada, her yıl, 6 ay - 5 yaş
arası 450.000 çocuğun çinko
yetersizliğine bağlı hastalıklardan
dolayı yaşamını yitirdiğini
bildirmektedir.

• Demir eksikliği, gelişmekte olan
ülkelerdeki kadınların %40'ının
sağlığının bozulmasına yol açarken,
ağır anemi her yıl 50.000'den fazla
kadının doğum sırasında ölümüne
neden olmaktadır.
• Ülkemizde beslenme sorunları ve
metabolik hastalıklara bağlı ölüm oranı
%5.1’e ulaşmıştır.
• Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması
2013 (TNSA 2013) sonuçlarına göre 5
yaş altı her 10 çocuktan 1’i bodurdur.
• Türkiye Beslenme ve Sağlık
Araştırması 2010 (TBSA 2010)
sonuçlarına göre 5 yaş ve altı
çocukların %4.1’ inde ise aşırı zayıflık
görülmektedir.
• WHO, Türkiye’yi çinko yetersizliğinin
görüldüğü Mısır, İran, Irak, Hindistan,
Çin, Pakistan gibi ülkelerin başında
göstermektedir.

Gizli Açlıkla Mücadelede
Roller ve Hedefler
Akademi, hükümet, besin endüstrisi,
vakıf ve dernekler, sivil toplum
kuruluşları ve medya toplumun yeterli
ve dengeli beslenme konusunda
desteklenmesi ve bilinçlendirilmesi
konusunda iş birliği içinde olmalıdır.
Bireylerin ve toplumun beslenme
durumunun değerlendirilmesinde
yeni yaklaşımların geliştirilmesi, besin
endüstrisinin besin öğesi içeriği zengin
besinler üretmesi için teşvik edilmesi
ve vakıf ile derneklerin, beslenme
alanında toplumun eğitimini
desteklemesi oldukça önemlidir.
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Rehber, bilimsel açıdan
güvenilir mi?
Rehber, sistematik bir derleme olarak
hazırlanmadığı ve kullanılan kaynaklar
hakkında yeterli bilgi vermediği için
ileri sürdüğü önerileri bilimsel açıdan
değerli kılmak mümkün değil.

Düşük yağlı
diyetler
sağlığı
tehdit mi
ediyor?

İngiltere Halk Sağlığı İşbirlikleri
Organizasyonu (Public Health
Collaborations), “İngilizler için Sağlıklı
Yeme ve Zayıflama Rehberi”ni
yayınladı. İngiltere’de her 4 kişiden
birinin obez olduğuna ve bunun yıllık
47 milyon euro sağlık harcamasına yol
açtığına dikkat çeken rehber, yağ alımı
konusunda sağlık otoriteleri ve
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Otoriteler yağ ve
karbonhidrat alımı
konusunda ne diyor?
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) enerji
alımı ve harcamasında dengenin
sağlanmasını öneriyor. Yağ alımının,

diyetin toplam enerjisinin %30’unu
aşmamasını ve diyette doymuş yağlar
yerine doymamış yağların tercih
edilmesini öneriyor. DSÖ, basit şeker
alımının diyetin toplam enerjisinin
%10’unu aşmadığı takdirde bir sorun
teşkil etmediğini de belirtiyor.
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA)
ise çocuk ve yetişkinlerde
karbonhidrat alımının, diyetin toplam
enerjisinin % 45-60’ını, yağ alımının
ise %20-35’ini aşmamasını ve WHO
önerilerine benzer olarak doymuş
yağlar yerine doymamış yağların
tercih edilmesini öneriyor.

bilimsel veriler ile çelişkili öneriler
sunduğu için tartışma yaratıyor. Buna
ek olarak rehber, besinlerin toplam
veya doymuş yağ içeriğini dikkate
almak yerine, besinlerin genel sağlık
etkilerine odaklanılması gerektiğini
savunuyor. Bu hipotezi ileri sürerken
de yüksek yağ alımı ile kalp-damar
hastalıkları ve şişmanlık arasında
herhangi bir ilişki bulunmamış
çalışmaları kaynak gösteriyor. Rehber,
diyetle alınan toplam enerjinin
yarısının karbonhidratlar diğer yarısının
ise yağ ve proteinlerden sağlanmasını
öneriyor. Bu öneri için kaynak
gösterilen çalışmaların yöntemi
hakkında yeterli bilginin olmaması,
önerinin ne kadar güvenilir olduğunu
sorgulatıyor. Sonuç olarak, rehber,
İngiltere için mevcut sağlıklı beslenme
önerilerinin değiştirilmesinde, tek
başına yeterli değil.
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Yağ asidi grupları ve Beden Kitle
Indeksi (BKI)’ne ilişkin çelişkili durum
ise % 26 oranında bir risk artışıydı.
Araştırma sonuçlarına göre en çok
yağ asidi tüketen kadınların (günde 1,6
gramdan daha çok tüketen %33'lük
grup) Tip 2 diyabete yakalanma riski,
en az yağ asidi tüketen %33'lük gruba
(günde 1,3 gramdan daha az) kıyasla
%26 yükseldi.

Beslenme ve
Diyabet
arasındaki
ilişki: Yağlı
balık tüketimi
diyabeti
tetikliyor mu?

BKI'ye göre değerlendirildiğinde ise
normal kilodaki kadınların Tip 2
diyabete yakalanma riski belirgin
ölçüde daha yüksek bulundu. (Yüksek
Risk 1,22 (%95 Güven Aralığı:
1,05-1,42)

balıklarda bulunan Omega- 3 yağının
diyabet riskini arttırdığı yönünde
başlıklar gündeme geldi. Peki bu
başlıklar bilimsel bilgiyi ne kadar
yansıtıyor; işte araştırmaya dair
bilimsel veriler:

Fransa’da gerçekleşen
araştırmaya dair bilgiler
Diyabet ve beslenme düzeni
arasındaki son dönemlerin en fazla
konuşulan konularından biri. Konuyla
ilgili pek çok araştırma yayınlanırken,
medyada yer alan haberler bu
araştırmaların sadece bir bölümüne
odaklanıyor ve ortaya yanıltıcı bilgiler
çıkabiliyor. Fransa’da son dönemde
yapılan bir araştırmanın sonuçları da
yine medya gündeminde çokça yer
buldu ve somon, sardalye gibi yağlı
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1993 yılında başlayan araştırmaya
diyabet olmayan 71.334 kadın 14 yıl
boyunca takip altına alındı. Kadınların
yağ asidi tüketim verileri besin
anketleri aracılığıyla takip edilirken Tip
2 diyabet vakaları anketler ve ilaç
ödemeleri aracılığıyla tespit edildi.
Bu araştırma ile Omega-3 değeri
yüksek çoklu doymamış yağ asitleri
(PUFA) tüketimiyle Tip 2 diyabet riski
arasında pozitif bir ilişki ortaya
konuldu.

Çoklu doymamış yağ asidi (PUFA)
değerlerinin daha yakından
incelenmesinde ise "normal" veya
"fazla kilolu" kadınlar arasında
farklılıklar olduğu belirlendi.
Yüksek düzeydeki alfa linolenik asidin
(ALA) "fazla kilolu" olarak
değerlendirilen kadınlarda riski artırdığı
görülürken, dokosapentaenoik asit
(DPA) ve araşidonik asit (AA) her iki
grubu da etkiledi. Riskin
eikosapentaeonik asit (EPA) veya
linolenic asit (LA) bakımından belirgin
bir şekilde arttığı görülmedi.
Uluslararası basına yansıyan haberler
Tip 2 diyabete yakalanma riskini balık
tüketimiyle ilişkilendirmiş olsa da
araştırma sonuçları DPA'nın ana
kaynaklarının yağ (%31,3) ve
balık/deniz ürünleri (%22,6) olmakla
birlikte ana AA kaynaklarını, et (%42,7),
balık/deniz ürünleri (%10,7), ve
yumurta (%9,7) olarak ortaya
koymakta.

Aslına bakılacak olursa araştırmada
yağ asitlerinin tüketimi ile tip 2 diyabet
arasında herhangi bir nedensellik
ilişkisi tespit edilmemiş, gözle görülür
bir ilişkiyi gerektiren sonuçlara
ulaşılması için gerekli düşük güven
aralıkları 1'e çok yakın olduğu için risk
artışı neredeyse yok sayılacak
düzeyde bulunmuştur.
Görülen düşük seviyedeki etkinin ise
farklı bulgulardan kaynaklanıyor
olabileceği ya da toplanan bilgilerden
kaynaklanan yanlışlıklar olabileceği
belirtilirken, araştırma sadece kadınlar
üzerinde yapılmış olması da
bulguların genellenebilirliğini
düşürmektedir.

Avrupa Gıda Güvenliği
Otoritesi ( EFSA) ne diyor?
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi
(EFSA), Çoklu doymamış yağ asidi
(PUFA) alımının faydalarıyla ilgili
iddialar üzerine bir takım bilimsel
değerlendirmelerde bulunmuştur.
Otorite, kan basıncı ve trigliserit
seviyelerinin beklenen etkilerini belirli
ölçüde gerçekleştirmek için günlük 2
gram ve 4 gram EPA ve DHA alınması
gerektiği sonucuna varmıştır. Normal
kalp fonksiyonun sürdürülmesi için
günde 250 miligram alınması
yeterlidir.
EFSA beslenme referans değeri olarak
günlük 250 mg alınmasının, sağlıklı
yetişkin ve çocuklar arasında kalp
damar sağlığının korunması
bakımından yeterli olduğunu
belirtmektedir.
Sabri Ülker Vakfı
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4 E% değerinde linolenik asit, 0,5 E%
değerinde alfa-linoleik asit (ALA) ve
eikosapentaeonik asit (EPA) için 250
mg miktarının yanı sıra yetişkinler için
dokosaheksaenoik asit (DHA) olarak
belirtilmiştir.
Vücütta sağladığı faydalar açısından
değerlendirildiğinde beyin/hafıza ve
göz sağlığı için DHA ön plana geçiyor.
Damar sağlığı, pıhtılaşma sistemi ve
kalp sağlığı söz konusu olunca da EPA
öne çıkıyor. DHA “Docosa Hexaenoic
Acid”ve EPA“Eicosa Pentaenoic Acid”
omega-3 yağ asitlerinin kısaltılmış
isimleri. Her ikisi de vücut sağlığı için
son derece önemli maddeler.
Vücudumuz bunların ikisini de
üretemiyor. Onları ya hazır olarak
dışardan almak –ki hazır şekilleri
sadece hayvansal gıdalarda
bulunuyor, balıkla, süt ürünü, et ve
yumurtayla kazanılıyor- ya da bitkisel
omega-3 olarak da bildiğimiz Alfa
Linoleik Asit (ALA) den zengin bazı
bitkisel gıdaları bol ve sık -keten
tohumu, ceviz, semizotu, yeşil yapraklı
sebzeler- yememiz lazım. Bitkisel
omega-3 olan ALA’yı karaciğerlerimiz
EPA ve DHA’ya çeviriyor.
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• Araştırma sadece kızartılmış
besinlerin içindeki yağ ve fenolik
bileşikleri inceliyor. Bu besinlerin
tüketilmesiyle oluşabilecek veya
engellenebilecek kanser riskini
değerlendirmiyor.

Sağlıklı
Pişirme
Yöntemi
Karmaşası:
Kızartmak
Veya
Haşlamak?

Brokoli veya karnabaharı haşlayarak
yemek ya da haşlanmış patates
salatası yeterli ve dengeli beslenme
alışkanlığında kullanılabilecek en iyi
pişirme yöntemlerinden biri. Ancak
son yapılan bir çalışma, zeytinyağı
veya ayçiçek yağında kızartılarak
pişirilmiş besinlerin haşlamaya göre
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• Haşlama veya kızartma ile
besinlerdeki diğer besin ögeleri de
çalışmada yer almıyor. Pişirme
yöntemlerinin vitamin-mineral
kayıpları veya diğer bazı sağlığa yararlı
ögeler üzerindeki etkisi belirtilmiyor.

daha sağlıklı olabileceğini iddia etti. Bu
iddia ile şu zamana kadar önerilen
bilgilerin tekrar gözden geçirilmesine
neden oldu.
Araştırma dört farklı sebzenin ekstra
sızma zeytinyağı ile sote edilmesini,
haşlanmasını veya ekstra sızma
zeytinyağında kızartılmasını inceledi.
İncelemede besinlerin yağ içeriği ile
kansere karşı koruyucu olduğu
düşünülen fenolik bileşiklerinin
düzeyine bakıldı. Derin yağda
kızartılmış veya sote edilmiş
sebzelerin daha yüksek yağ ve fenolik
bileşik içeriğine sahip olduğu bulundu.
Haşlanmış sebzeler ise daha az yağ ve
fenolik bileşik içeriyordu.
Bu araştırmayla “Artık besinleri
kızartalım mı?” sorusunun cevabını
verebilmek için günümüze kadar
yapılan çalışmaları bu araştırmayla
birlikte değerlendirmek gerekir;

• Çalışmanın sonunda “besinlerin
kızartılması sağlığa yararlıdır”
sonucunun çıkartılması yanlış bir
öneri olabilir. Zira araştırmada bulunan
fenolik bileşik “hyroxytyrosol” doğal
olarak zeytinyağında var olan bir
bileşik. Bu nedenle çiğ veya haşlanmış
sebzelerde bulunmaması doğal olarak
karşılanabilir.
• Dünya Kanser Araştırma Fonu
(World Cancer Research Fund-WCRF),
kanser riskini azaltabilmek için günde
en azından 5 porsiyon sebze ve
meyve tüketilmesini öneriyor. Ayrıca
enerji (kalori) içeriği yüksek olan
besinlerin de en az şekilde
tüketilmesini destekliyor.
• Zeytinyağının bir gramı 9 kalori
içeriyor. Bu nedenle yeterli ve dengeli
bir diyetin parçası olarak çok yüksek
miktarlarda tüketilmesi önerilmiyor.
Fazla yağ tüketiminin günlük alınan
kalori miktarını artırabileceği ve
obeziteye neden olabileceği göz
önünde bulundurulmalı.

Besinlerle alınan bu yağın daha çok
balık yağı, zeytinyağı gibi çoklu
doymamış yağlardan gelmesi
gerektiğini belirtiyor.
• Yapılan çoğu çalışmada
polifenollerin bazı hastalık riskini
azaltmada ve kardiyovasküler
hastalıklara karşı korumada etkili
olduğu gösterilse de, günlük ne kadar
alınması gerektiği veya öneri miktarı
hiçbir beslenme rehberinde
belirtilmiyor.
• Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın
yayınladığı “Sağlıklı Beslenmede 12
Adım” broşüründe de besinleri
pişirirken daha çok haşlama, fırınlama,
buhar ve mikrodalgada pişirme gibi
yöntemler öneriliyor.

• Dünya Sağlık Örgütü (WHO), günlük
yağdan gelen enerjinin %30’u
geçmemesi gerektiğini öneriyor.
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miktarı) ve sera gazı emisyonlarına
(bazı zararlı gazların atmosfere verilen
miktarı) neden olduğunu iddia ediyor.
Araştırmada üç çeşit diyet senaryosu
üzerinde duruluyor;
1. Tüketilen kalori miktarını azaltmak,
ancak diyette herhangi bir besin
değişikliği yapmamak (İddia: Kullanılan
toplam enerjiyi, mavi su ayak izini ve
sera gazı emilsiyonlarını %9 azaltıyor)

İklim
Değişikliğinin
Sorumlusu
Vejetaryenler
mi?

Yeterli ve dengeli bir diyette bol sebze
ve meyve tüketiminin önemi yapılan
çalışmalarla her geçen gün
destekleniyor. Beslenme rehberlerinin
önemle üzerinde durduğu, özellikle
zayıflama diyetleri ile vejetaryenlerin
başlıca besinleri olan sebze ve
meyvelerin nasıl daha fazla
tüketileceği üzerinde duruluyor. Sebze
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bir raporda, Dünya Sağlık Örgütü
(WHO)’nün önerileri uygulandığı
takdirde sera gazı emisyonlarının %17
oranında azalabileceğini belirtti. Ayrıca
sebze ve meyve tüketimi artırılıp et ve
ürünlerinin tüketimi azaltıldığında ise
bu oranın %40’lara çıkacağına değindi.

2. Tüketilen kaloriyi azaltmadan,
Amerika Beslenme Rehberi (2010)’nde
önerilen sebze ağırlıklı bir diyet
uygulamak (İddia: Enerji kullanımını
%43, mavi su ayak izini %26 ve sera
gazı emilsiyonlarını %11 artırıyor)
çorbaları, meyveli içecekler, ara öğün
alternatifleri ve bol yeşillikli, otlu
salataların değişik tarifleri elden ele
dolaşıyor. Tüm bu öneri ve daha çok
yeme alışkanlığının kazanılmasına
yönelik yapılan çalışmalar, son
dönemde yayınlanan araştırma ile
ezber bozan bir nitelik kazandı.
Çalışmada sebze ve meyvelerin et ya
da işlenmiş et ürünlerine göre iklim
değişikliğine daha fazla neden
olabileceği belirtildi. Yani, dünyadaki
iklim değişikliği ve kirliliğin günah
keçisi sebze ve meyveler mi?
Araştırma beslenme rehberlerinde yer
alan “daha fazla sebze ve meyve
tüketin” önerisinin çevre için zararlı bir
etkisinin olduğunu belirtiyor. Kısacası
sebze ve meyve üretiminde daha
fazla su kullanıldığını (mavi su ayak izi;
üretim sırasında yer altı su kaynakları
ve yüzey sularından tüketilen su

3. Yukarıdaki iki diyetin karışımı bir
diyet tercih etmek, kaloriyi azaltarak
daha fazla sebze tüketmek, (İddia:
Enerji kullanımını %38, mavi su ayak
izini %10, sera gazı emilsiyonlarını %6
artırıyor)

Peki bu araştırmayı nasıl
değerlendirmeli?
• Çalışmada çıkan sonuçlar oldukça
karışık bir dizi hesaplama ile
bulunabilir. Ancak hesaplamalar kişiye,
o toplumda yaşayan kişi sayısına veya
çevresel etkilere bağlı olarak
değişebilir. Besin üretim aşamaları
veya Amerika dışındaki bir bölgedeki
üretimin etkileri aynı olmayabilir.
• Gıda İklim Araştırma Ağı (Food
Climate Research Network)’nın
İngiltere beslenme alışkanlığına
dayanarak son dönemde yayınladığı

• Bu araştırma sadece sebze, meyve,
et ve süt ürünleri baz alınarak yapıldı.
Beslenme alışkanlıkları bir toplumda
bile farklılık gösterirken bireysel
tercihlerin de göz önünde
bulundurulması gerekir. Bazı
sebzelerin kalori içerikleri çok
düşüktür ve aynı miktarda ete
ulaşabilmek için çok fazla
porsiyonlarda tüketilmesi gerekir.
Porsiyon miktarı da bireyler arasında
değişiklik gösterir. Aynı miktarda
tüketilen ete göre sera gazı emisyon
değeri sebze ve meyvelerde daha
düşüktür.
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• Sebze ve meyveler yeterli ve dengeli
beslenmenin bir parçasıdır. Ülkelerdeki
beslenme rehberlerinde önerilerin
bazıları toplam tüketim göz önüne
alınarak yapılırken, bazı ülkelerin
rehberleri sebze ve meyve tüketim
porsiyonlarını ayırarak sunmuşlardır.
• Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Gıda
ve Tarım Örgütü (FAO)’nün
yayınladıkları raporda bulaşıcı
olmayan hastalık riskini azaltmak için
gün de 400 g sebze ve meyve
tüketimi öneriliyor. Bu oran yaklaşık 5
porsiyon sebze ve meyveye eşit
oluyor.

• Ülkemizde de Türkiye’ye Özgü
Beslenme Rehberi (2015,
Hacettepe)’ne göre; 19 yaş ve üzeri
yetişkinler için günde 5 porsiyon
sebze ve meyve tüketimi öneriliyor.
Bu verilerin ışığında bilim aksini
kanıtlayana kadar sebze ve meyve
tüketiminin önemi tartışılmaz.
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