Sayı 4

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 platformunu takip etmek ve sağlıklı
yaşam alanındaki en güncel bilgilerden haberdar olmak için
http://bilimbunukonusuyor.sabriulkerfoundation.org/
sayfamızı takip edin.
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Düzenlenmiş aralıklı açlık: Bu
uygulamada, bireyler haftanın 5 günü
kısıtlama olmaksızın normal beslenme
düzenine devam eder, haftanın 2
günü ise sınırlamaya giderek günlük
enerji ihtiyacının yaklaşık %20-25
kadarını tüketirler.
Zaman kısıtlı aralıklı açlık: Bu
uygulamada bireyler, günün belirli
saatlerinde enerji alımını tamamen
kısıtlar. Bu zaman zarfı dışında ise
enerji alımı tamamen serbesttir.

Aralıklı
Açlık
Sağlığı
Nasıl
Etkiliyor?

Yeterli ve dengeli beslenmek için
günde üç ana öğün ve ek olarak ara
öğünlerin tüketilmesi gerektiği
biliniyor. Bu bilgilerin aksine bir
uygulama olan ve son dönemde
sıklıkla gündeme gelen aralıklı açlık
konusu ise toplumda merak
uyandırıyor. Peki aralıklı açlık nedir?
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Aralıklı açlık sağlığı nasıl
etkileyebilir?

Oruç bir aralıklı açlık uygulaması
olabilir mi? Aralıklı açlık ve oruç sağlığa
nasıl destek olabilir?

Aralıklı açlık nedir?
Aralıklı açlık, gün içinde veya haftanın
belirli bazı günlerinde enerji içeren
yiyecek ve içecek tüketiminin
kısıtlandığı veya hiç tüketilmediği bir
faz ile devamında yiyecek ve içecek
tüketiminin normal devam ettiği, bir
fazdan oluşan beslenme şekli olarak
tanımlanıyor.

Aralıklı açlık uygulamaları
Alternatif gün aralıklı açlık: Haftanın
belirli bazı günleri enerji içeren
yiyecek ve içeceklerin tüketilmediği,
diğer günlerde ise tüketimin serbest
olduğu uygulamadır.

Aralıklı açık uygulamalarının ağırlık
kaybı sağlayarak ve metabolik
göstergeleri (kan şekeri, insülin,
kolesterol gibi) düzenleyerek sağlığı
geliştirebileceği ileri sürülüyor. Bu
etkilerini de biyolojik ritim (sirkadiyen
ritim), barsak mikrobiyotası ve uyku
düzenini değiştirerek gösterebileceği
belirtiliyor.

Oruç bir aralıklı açlık
uygulaması mı?
Ramazan ayı boyunca, sahur ve iftar
arasında (günlerin uzunluğuna bağlı
olarak 12-18 saat kadar bir süre)
yiyecek, içecek ve su tüketilmeden
oruç tutulur. İftardan sonra, sahura
kadar, yiyecek, içecek ve su tüketimi
serbesttir. Dolayısıyla oruç, yukarıdaki
aralıklı açlık uygulamalarından zaman
kısıtlı aralıklı açlığa örnek gösterilebilir,
ancak oruçta farklı olarak su
tüketilmemektedir.

Oruç ve vücut ağırlığı
Oruç süresince enerji alımında
herhangi bir kısıtlama söz konusu
değildir ancak yiyecek ve içeceklerin
tüketim sıklığı azalır, bu da vücut
ağırlığında değişikliklere yol açabilir.
Orucun yetişkinlerin vücut ağırlığı
üzerine etkisini inceleyen
araştırmaların %60’ı, bireylerin ağırlık
kaybettiğini göstermiştir. Ağırlık kaybı
ortalama 1.24 kg’dır ve bireyler
Ramazan’dan sonra takip edildiğinde 2
hafta içinde 0.7 kg ağırlığı geri
kazandıkları da görülmüştür.

Oruç ve metabolik
göstergeler
Orucun açlık kan şekeri, LDL kolesterol
ve HDL kolesterol düzeylerini nasıl
değiştirdiğini araştıran 30 araştırmanın
sonuçlarına bakıldığında, özellikle açlık
kan şekeri ve kan LDL kolesterol
seviyelerinin Ramazan’dan sonra hem
erkek hem de kadınlarda daha düşük
olduğu görülmüş. Buna ek olarak
orucun kadınlarda HDL kolesterol
seviyelerinde artış, erkeklerinse kan
yağları ve toplam kolesterol
seviyelerinde azalma sağladığı
saptanmış.
Orucun vücut ağırlığı ve metabolik
göstergeler üzerine olumlu bu
etkilerinin yanında, Ramazan ayı
boyunca, sahurda yiyecek ve içecek
tüketmenin, sirkadiyen ritmin aksi bir
durum olduğu belirtiliyor. Bu durum
diğer aralıklı beslenme uygulamaları
ile karşılaştırıldığında orucun zayıflama
da etkili olmayabileceği görüşünü ileri
sürüyor.
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Bilim Bunu Konuşuyor

05

Aralıklı açlık uygulamaları
konusunda bilimsel veriler
ne söylüyor?
Aralıklı açlık, tüm Dünya’da ilgi çeken
ancak üzerinde yeni ve kapsamlı
araştırmalara ihtiyaç duyulan bir
konudur. Aralıklı açlıkla kısa vadede
sağlanan ağırlık kaybı heyecan
yaratırken, yine aralıklı açlığın kısa
vadede yol açabileceği hipoglisemi,
baş ağrısı, düşük tansiyon uzun
vadede ise beslenme bozuklukları,
bazal metabolizmanın yavaşlaması,
aniden aşırı besin alımı (tıkınırcasına
yeme) gibi riskleri tetikleyebileceği de
bildiriliyor. Sağlık etkileri yapılacak yeni
ve güvenilir araştırmalar ile gelecekte
daha iyi anlaşılacak olan aralıklı açlığı
uygularken bu önerilere dikkat
edebilirsiniz.
1. Aralıklı açlık uygulamalarının, vücut
ağırlığı ve metabolik göstergelerini
olumlu etkileyebileceğine yönelik
veriler olsa da hangi uygulama ideal,
açlık süresi ne olmalı veya haftada kaç
gün açlık uygulanmalı sorularını
yanıtlayacak kanıta dayalı bilimsel
veriler henüz yeterli değildir.
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2. Gece yiyecek ve içecek tüketimini
sınırlayan aralıklı açlık uygulamalarının
sağlığı geliştirebileceğini ileri süren
hipotezler vardır ancak bu hipotezi
destekleyen sonuçlar hayvan
çalışmalarından elde edilmiştir ve bu
hipotez insanlar üstünde test
edilmemiştir.
3. Aralıklı açlık uygulamalarının, sağlıklı
yetişkinlerde sürdürülebilirliğinin,
beslenme davranışları ve metabolik
göstergeleri nasıl etkilediğinin
değerlendirilebilmesi için geniş ölçekli
ve en az 1 yıl kadar süren araştırmalara
ihtiyaç vardır.
4. Akut veya kronik bir hastalığınız
varsa aralıklı açlık uygulamadan önce
mutlaka hekiminize danışın.
5. Aralıklı açlık uygularken, günlük
ihtiyacınız olan enerji ve besin
ögelerini sağlamaya çalışın.
Dikkatsizlik, uyku hali, halsizlik,
baygınlık gibi belirtiler yaşarsanız
mutlaka hekiminize danışın.
6. Açlık fazında, yoğun egzersiz
yapmaktan kaçının. Bunun yerine gün
içinde kısa süreli yürüyüşler, esneme
hareketleri ve masa başı egzersizleri
tercih edebilirsiniz.

kullanımı hayvansal kaynaklı demire
göre düşüktür. C vitamini, bitkisel
demirin emilimini ve vücutta
kullanımını arttırır. Baklagiller salatalar,
taze sebze ve meyveler ile birlikte
tüketilirse içerdikleri demirin vücutta
kullanımı da artar.

Baklagiller ve sağlık
etkileri

Neden
Haftada
2 Kez
Baklagil
Tüketelim?

Baklagiller yeterli ve dengeli
beslenmenin bir parçası olarak
tüketildiğinde vücut ağırlığını kontrol
etmeye, uzun vadede sindirim sistemi
hastalıkları, şeker hastalığı ve kalp
damar hastalıklarını önlemeye
yardımcı olabilir. Peki bu sağlık
etkilerini hangi özellikleriyle
gerçekleştirirler?
protein içeriği ile günlük protein
alımına, posa/lif içeriği ile de günlük
posa alımına önemli ölçüde destek
olurlar. Zengin besin değeri ile
baklagiller sağlığı geliştirmeye destek
olabilirler. Peki, sağlık etkilerinden
faydalanabilmek için baklagilleri nasıl
ve ne kadar tüketelim? Hazırlama ve
pişirmede nelere dikkat edelim?

Baklagillerin besleyici
değeri

Fasulye, mercimek, nohut, barbunya
ve daha birçok baklagil, mutfağımızda
her zaman bulunan besinlerinden
olmuştur. Baklagiller karbonhidrat
içeriği ile günlük enerji alımına, bitkisel
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Baklagiller, başlıca karbonhidrat,
protein ve posa içerirler, yağ içerikleri
ise düşüktür. Çinko ve folat gibi
minerallerin de iyi kaynağı olan
baklagiller demirin bitkilerde bulunan
formunun da zengin kaynağıdır.
Ancak baklagillerde bulunan bitkisel
formdaki demirin emilimi ve vücutta

Baklagil tüketimi, günlük posa alımınızı
destekleyerek, tokluk hissini
arttırmaya, iştahı ve porsiyonu kontrol
etmeye yardımcı olabilir. Kompleks
karbonhidrat ve yüksek posa içeriği ile
kan şekerinin istenen düzeyde
tutulmasına destek olabilir ve bunun
bir sonucu olarak da şeker hastalığı
riskini azaltabilir.
Posa, kanda toplam kolesterol ve kötü
huylu olarak da bilinen LDL kolesterol
düzeylerinin düşürülmesinde etkilidir.
Posanın en zengin kaynağı olan
baklagiller kan kolesterol düzeylerinin
kontrolünde önemli besin
gruplarından biridir. Posaya ek olarak
baklagillerin bileşiminde bulunan ve
antioksidan etki gösteren
fitokimyasallar da kalp ve damar
hastalıkları riskinin azalmasında rol
oynayabilir.

Baklagillerin hazırlanması
ve pişirilmesinde nelere
dikkat edilmeli?
Birçok kişi gaz veya şişkinlik şikayetleri
nedeniyle baklagilleri tüketmeyi tercih
etmeyebilir. Oysaki baklagilleri
hazırlama ve pişirme yöntemlerinde
uygulanacak birkaç püf noktası ile bu
sorunu önleyebilmek mümkün.
Baklagilleri, 4-8 saat kadar suda
beklettikten sonra pişirmek, pişirme
süresini kısaltabilir ve gaz oluşumunu
önleyebilir. Suda bekletme yani
ıslatma, baklagillerde bulunan, demir
ve çinko gibi minerallerin emilimini de
azaltabilen tanin ve fitat gibi
bileşiklerin miktarını azaltmaktadır.
Baklagiller önce haşlanıp sonrasında
pişirilebilir ancak haşlama suyu
dökülürse özellikle B grubu vitaminleri
kayıpları ortaya çıkabilir. Baklagilleri
hızlı pişirmek için yemek sodası
eklenmesi de başvurulan
yöntemlerden biridir ancak bu
yöntem de başta B grubu vitaminleri
olmak üzere besin değeri kayıplarına
yol açabilir.

Muhteşem ikili: tahıl ve
baklagiller
Baklagiller ve tahıllar bitkisel protein
kaynaklarıdır. Baklagil proteinleri ve
tahıl proteinlerinin, insan organizması
için esansiyel olan aminoasit içerikleri
birbirinden farklılık gösterir. Tahıl
proteinleri esansiyel aminoasitlerden
lizin, baklagiller ise esansiyel
aminoasitlerden kükürtlü amino
asitleri sınırlı içerir. Dolayısıyla baklagil
ve tahılları bir arada tüketmek,
Sabri Ülker Vakfı
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birbilerinde sınırlı/eksik olan esansiyel
aminoasitleri tamamlamaya yardımcı
olur. Örneğin kuru fasulye, pilav ve
hatta yanında yoğurt olan bir tabak
öğünde, esansiyel aminoasitler
tamamlanacaktır ve protein kalitesi de
artacaktır.
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Sonuç ve öneriler
Baklagiller yeterli ve dengeli
beslenmenin bir parçası olarak haftada
2 kez tüketilmelidir. Gaz ve şişkinlik
gibi sindirim sistemi sorunlarından
kaçınmak için baklagiller öğle
yemeklerinde tercih edilebilir.
Baklagiller, ana yemek veya piyaz
olarak tüketilebilir veya haşlanmış
olarak salata veya çorbalara eklenebilir.
Yeterli ve dengeli beslenmenin bir
parçası olarak tüketildiğinde,
baklagiller, vücut ağırlığını korumaya,
şeker, kalp-damar ve sindirim sistemi
hastalıklarından ise korunmaya
yardımcı olabilirler.

Sıvı diyetlerin besin öğesi
içeriği nasıldır?

Sıvı
Diyetler
Sağlığı
Nasıl
Etkiliyor?

Genellikle zayıflamaya yardımcı
olduğuna veya vücudu toksinlerden
arındırdığına inanılan sıvı diyetler son
günlerde yaygın olarak uygulanıyor.
Peki, sıvı diyetler gerçekte sağlığı nasıl
etkiliyor? Bilimsel veriler bu konuda ne
söylüyor?
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Çoğunlukla meyve ve sebze içeriği
yüksek olan sıvı diyetler A ve C
vitaminleri, potasyum minerali ile
sağlığı geliştiren ve kalp-damar,
diyabet gibi kronik hastalık riskini
azaltmaya yardımcı biyoaktif
bileşenler olan polifenoller gibi
antioksidan bileşenlerden zengindir.
Tahıl, baklagil, yumurta, et ve balık
tüketiminin sınırladığı sıvı diyetlerin,
kaliteli protein, demir, çinko, gibi
esansiyel mineral, B12, B6 gibi B grubu
vitaminler ile omega-3 omega-6 gibi
esansiyel yağ asitleri içeriği sınırlı
olabilmektedir. Tam tahıllardan sınırlı
oldukları için çözünmez posa,
baklagillerden sınırlı oldukları için de
çözünür posa içerikleri de düşük
olabilir. Sıvı diyetler ihtiyaç duyulan
günlük enerjinin sağlanmasında
yetersiz olabilir.

Sıvı diyet nedir?
Sıvı diyet, öğünlerin tamamının veya
çoğunluğunun sıvı besinler veya
içeceklerden oluştuğu veya yalnızca
sıvı karışımların öğün yerine tüketildiği
diyetler olarak tanımlanabilir. Sıvı
diyetler, genellikle meyve, sebze suları
(detokslar, smoothieler, öğün yerine
geçen shakeler) veya süt, yoğurt ve
kefir gibi süt ürünleri veya farklı suda
çözünebilir karışımlardan
oluşmaktadır. Enerji içerikleri ise
ortalama 500-1500 kkal arasında
değişmektedir. Sıvı diyetler, hızlı kilo
kaybı sağlama veya vücuttan toksik
bileşenleri uzaklaştırma amacıyla
tercih edilebilmektedir.

Sıvı diyetler ve sağlık
etkileri
Sıvı diyetler, hazırlaması ve tüketimi
kolay olduğu ve birçok kişinin
uygulamada zorluk yaşadığı porsiyon
kontrolünü de kolaylaştırdığı için
tercih edilebiliyor. Ayrıca, enerji
içerikleri düşük olduğu için de sıvı
diyetler özellikle hızlı kilo kayıplarında
etkili olabiliyor. Ancak hızlı kilo
kayıplarında, vücut ağırlığındaki
azalmanın daha çok vücut suyu ve
kas kaybına bağlı olabileceği de
unutulmamalıdır.
Genel olarak sıvı diyetlerin açlığı
baskıladığı ve besin alımını azalttığına

inanılıyor. Ancak araştırmalar, normal
ve sıvı ağırlıklı öğünden bir sonraki
öğünde besin tüketimini
karşılaştırdığında sıvı ağırlıklı öğünün
sonrasında daha fazla besin
tüketimine neden olabildiğini
gösteriyor. Enerji içeriklerinin çok
düşük olması sıvı diyetlerin başlıca
sağlık riskleri arasında gösterilebilir. Sıvı
diyetlerin günlük ihtiyaç duyulan
protein, esansiyel vitamin ve
mineralleri sağlamada yetersiz
kalabileceği, elektrolit dengesizliğine
yol açabileceği ve bunların uzun
vadede önemli sağlık sorunlarına yol
açabileceği unutulmamalıdır.
Sıvı diyetler tam tahıl ve
kurubaklagillerden sınırlı olduğu için
özellikle çözünmez posadan da sınırlı
olabilir. Bu da kabızlığa yol açabilir ve
sindirim sistemi sağlığını olumsuz
etkileyebilir.

Peki, bilimsel veriler ne
söylüyor?
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sağlığın
sürdürülmesi ve kronik hastalıkların
önlenmesi için tüm besin
gruplarından yeterli ve dengeli
tüketilmesi gerektiğini belirtmektedir.
Zayıflama veya vücut ağırlığının
yönetiminde, porsiyon kontrolüyle
birlikte besin çeşitliliğinin sağlanması
ve fiziksel aktivitenin arttırılması en
geçerli ve güvenilir yöntemlerdir.
Dengeli beslenme ve aktif bir yaşam
tarzı vücut ağırlığı kontrolünün yanı
sıra şeker, kalp damar ve kanser gibi
hastalıkların önlenmesinde de önemli
rol oynamaktadır.
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Sonuç olarak, sıvı diyetler veya sıvı
ağırlıklı diyetler günlük ihtiyaç duyulan
enerji, protein, esansiyel yağ asitleri ve
özellikle demir, B12, çinko gibi besin
öğelerini sağlamada yetersiz olabilir.
Bu da uzun vadede sağlık sorunlarına
yol açabilir. Hızlı kilo vermede etkili
görülse de aslında kas ve vücut suyu
kaybına yol açabilir ve kalıcı ağırlık
kaybı sağlanmayabilir. İnsulin direnci,
şeker hastalığı veya herhangi başka bir
konik hastalığı olan bireyler sıvı
diyetler konusunda dikkatli olmalıdır.
Sıvı diyetlerin, kısa vadede vücut
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ağırlığı ile kolesterol, kan yağları gibi
metabolik göstergeler üzerinde
olumlu etkileri olduğunu ileri süren
klinik araştırmalar mevcuttur ancak
uzun vadede ne gibi sonuçların ortaya
çıkabileceğini gösteren kanıta dayalı
verilerse yetersizdir. Vücut ağırlığının
kontrolünü sağlamak ve sağlığı
korumak için bireylerin yaşına,
cinsiyetine, sağlık durumuna ve
yaşam tarzına uygun beslenmesi ve
aktif bir yaşam tarzı sürdürmesi
önemlidir.

fiziksel aktivite yoğunlukları benzer,
aynı yaştaki iki kişiden biri ideal vücut
ağırlığındayken diğeri şişman olabilir.
Bu farklılıkların tümü bireyin genetik
özellikleri ile beslenme durumu ve
yaşam tarzı arasındaki ilişkiden
kaynaklanmaktadır.

Genlerimiz
Beslenmemizde
Ne Kadar
Söz Sahibi?

Genetik özelliklerimiz anne ve
babamızdan gelir ancak atalarımızdan
bize miras kalan özelliklerimiz de
vardır. Buna kalıtım denir. Genlerimiz
sadece dış görünüşümüzü
oluşturmaz, beslenme alışkanlarımız,
yaşam tarzımız ve çevresel etmenlerle
de hastalıklara olan yatkınlığımızın da
birbirimizden farklı olmasına yol açar.
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Bazı genler, besin tüketimi ve besin
öğelerinin kullanımında rol
oynayabilir. Örneğin cimri genler açlık
döneminde yağ depolarının artmasını
sağlar ve bu yüzden “daha az tutumlu“
olan gene göre bizi hayatta tutma
avantajı daha yüksektir. Bu “cimri” gen
açlığın sürekli olduğu dönemler için
uygun olsa da besin kaynaklarına
sürekli ulaşabilen bireyler için sorun
oluşturur.
Yani bir restoranda seçeceğiniz yemek
bile genetiğinizden etkilenebilir. Aynı
zamanda beslenmeyle ilgili bazı
genler ve bu genlerde görülen
farklılıklar bireylerde görülen şeker,
kalp-hastalığı gibi kronik hastalıkların
görülme riski, hastalığın gelişmesi,
ilerlemesi ve şiddetini de etkileyebilir.
Beslenmenin bireye özgü olması hem
sağlığın sürdürülmesi hem de yetersiz
ya da yanlış beslenme veya
hastalıklara yakalanma riskini azaltmak
için önemlidir.

Her insan birtakım hastalıklara genetik
olarak yatkınlık gösterir. Bazı
hastalıklarda genetik yatkınlık söz
konusu olsa da, savunma sistemimiz
bu hastalıkların ortaya çıkmasına
engel olabilir. Örneğin ailesinde kronik
hastalık öyküsü bulunan bireylerde
bağışıklık sistemindeki zayıflık sonucu
vücuttaki denetimin azalmasıyla
ilerleyen yaşlarda hastalıklar ortaya
çıkabilir. Bu hastalıkların ortaya çıkma
riskini azaltmada bağışıklıkla ilişkili

olarak beslenme etkin rol oynar.
Genler kadar çevresel etmenler de
sağlığın sürdürülmesinde ve
hastalıkların ortaya çıkmasında etkilidir.
Bireyler arasında genetik farklılıklar ve
çeşitlilik bulunması onların besin
gereksinimlerini, beslenme
durumlarını ve dolayısıyla sağlık
durumlarını etkiler. Az bir miktar besin
alımı bazı bireyler için risk iken
diğerleri için olmayabilir; tersine
bazıları için yarar sağlarken bazıları için
zararlı olabilir.
Genetik özelliklerimiz ve yaşam
tarzımız sağlığımızı ve metabolik
yanıtları etkilediği için beslenme
bireye özgü olmalıdır. Sonuç olarak
tükettiğimiz besinler genlerimiz
üzerine etkili olduğu gibi genlerimiz
de beslenmemizden etkilenerek
hastalıkların ortaya çıkmasına neden
olabilir. Bu nedenle günümüzde
beslenme ve gen ilişkisi giderek merak
uyandıran bir konu haline gelmeye
başlamıştır ve gelecekte belki de
genetik özelliklere özgü beslenme
yaygınlaşacak ve bu yaklaşımla
hastalıklardan korunmada artış
sağlanacaktır.

Tükettiğimiz besinlerin sağlığımızı
nasıl etkileyeceği genetik
özelliklerimize göre farklılık
gösterebilir. Örneğin; aynı besinleri
aynı miktarda tüketen bireylerin
bazılarının kan kolesterolü, kan yağları
veya ürik asit seviyeleri normal
aralıklardayken bazılarınınki yüksek
olabilir. Beslenme alışkanlıkları ve
Sabri Ülker Vakfı
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bulunan ve antioksidan etki gösteren
polifenolik bileşenlerin sağladığı
belirtiliyor.

Çay ve sağlık etkileri

Çay ve
Kahve:
Sağlığımızı
Nasıl
Etkiliyor?

Dünyada sudan sonra en fazla tercih
edilen içecekler; çay ve kahve.
Kimimiz çaysız yapamaz, kimimiz de
kahvesiz. Peki çayı mı yoksa kahveyi
mi tercih edelim? Çay ve kahvenin
sağlığa olan etkileri neler? Bu konuda
bilimsel veriler ne söylüyor?
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Araştırmalar, çayın lezzetinin yanı sıra,
sağlıkla olan ilişkinin üzerinde duruyor.
Siyah çay ve yeşil çayın benzer sağlık
etkileri gösterdiği belirtiliyor. Çayın
insülin direnci, tip 2 diyabet, kalp
damar hastalıkları, hipertansiyon, mide
ve bağırsak gibi kanser türleri olmak
üzere çeşitli hastalıklara karşı
koruyucu etkileri olabileceğini
destekleyen çok sayıda araştırma
bulunuyor.

Çayın bileşimi
Çin ve Hindistan’dan dünyaya yayılan
çay, kendine has tadı, kokusu ve
rengiyle, sudan sonra en fazla
tüketilen içecektir. Çay bitkisinden,
yeşil çay, oolong çayı ve siyah çay
olmak üzere 3 çeşit çay üretilmektedir.
Aynı bitkiden çeşitli çayların elde
edilmesi üretim aşamasındaki
fermantasyon işlemindeki
farklılıklardan kaynaklıdır. Yeşil çay
fermantasyona uğramadan, oolong
çayı yarı fermante edilerek ve siyah
çay tam fermantasyonla elde edilir.
Siyah ve yeşil çayın bileşimi birbirine
benzerlik gösteriyor. Çay magnezyum,
flor, potasyum mineralleri, kafein ve
teofilin gibi bileşenler ile başta
kateşinler olmak üzere çeşitli
polifenolik bileşikler içeriyor. Çayın
olası sağlık etkilerini bileşiminde

Çayın, yukarıda sayılan kronik
hastalıkları önleyici etkilerinin yanı sıra
bilişsel işlevleri etkileyebileceği de
belirtiliyor. Son yıllarda yapılan
çalışmalar çayın yapısında bulunan ve
aslında bir amino asit olan teanin

bileşiğinin seratonin ve dopamin
seviyelerini düzenleyip hafıza ve
öğrenme becerilerini
geliştirebileceğine işaret ediyor. Bu
etkilerinin yanında çay, içeriğinde
bulunan florür ve çeşitli bileşikler
yardımıyla diş çürüklerini önleyebilir,
böbrek taşı riskini azaltabilir. Çayın
sağlığa olan potansiyel etkilerini
açıklayabilmek adına daha fazla
çalışma yapılması gerekiyor.

Kahvenin bileşimi
Etiyopya’dan tüm dünyaya yayıldığı
düşünülen kahve, Coffea bitkisinden
elde ediliyor. Dünyada her 3 kişiden 1’i
koyu renkli, aromatik ve tazeleyici
lezzete sahip bu içeceği tüketiyor.
Kahvenin kimyasal yapısı, kahvenin
türüne, yetiştirildiği coğrafik konuma,
işleme ve depolama yöntemlerine
bağlı olarak değişiklik gösteriyor.
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Kahve magnezyum, potasyum
mineralleri ile B3 vitaminini içeriyor.
Kahvenin bileşiminde, besin öğesi
olmayan ancak sağlığı geliştirmeye
yardımcı bileşenler de bulunuyor.
Klorojenik asit olmak üzere çeşitli
polifenoller ve kafein bu bileşenler
arasında sayılıyor. Kahvenin olası sağlık
etkilerinin, bileşiminde bulunan ve
antioksidan etki gösteren bu
bileşenlerden kaynaklandığı belirtiliyor.

Kahve ve sağlık etkileri
Kahvenin temelde antioksidan etkinliği
ile kan basıncının ve kan şekerinin
düzenlenmesine yardımcı olduğu ve
bunun bir sonucu olarak da şeker
hastalığı, kalp-damar hastalıkları,
kanser gibi hastalıklardan ve
şişmanlıktan korunmada etkili
olabileceği bildiriliyor.
Kahvenin kronik hastalıklarla olan
ilişkisinin yanı sıra içerdiği kafein
bileşeni ile bilişsel performans ve
modu iyileştirebileceği de belirtiliyor.
Kahvenin sağlığa olan potansiyel
etkilerini açıklayabilmek adına daha
fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Çay ve kahve ne zaman ve
ne kadar tüketilmeli?
Kahve ve çayın yararlı etkilerinden
bahsederken tüketilen kahve ve çayın
türü, miktarı, hazırlama şekli ve nasıl
tüketildiği de önemlidir. Örneğin, çay
ve kahveyi kremalı veya fazla şekerli
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tercih etmek içeceğin enerji içeriğini
arttırabilir veya uzun süre demlenmiş
bir çayda artmış tanin demir emilimini
olumsuz etkileyebilir.
Kahve ve çayın içeriğinde bulunan
kafeinin sağlık etkileri üzerinde de
sıkça durulmaktadır. Aşırı kafein
alımının, uykusuzluk, gerginlik, çarpıntı
ve kemik erimesi gibi sorunlara yol
açabileceği belirtilmektedir. Aşırı kafein
alımının yol açabileceği bu sonuçlar
nedeniyle Avrupa Gıda Güvenliği
Otoritesi (EFSA), gebe ve emziren
annelerde çay ve kahve tüketimine
dikkat çekmektedir. EFSA, yetişkinler
için günde 400 mg kafein alımının
güvenli olduğunu bildirirken, gebe
kadınlar için bu değeri 200 mg ile
sınırlamaktadır. 1 fincan filtre kahve
ortalama yaklaşık 100 mg, 1 fincan
siyah çay ise ortalama yaklaşık 50 mg
kafein içerir.
Çay içerdiği kafein ve tanin gibi
bileşikler nedeniyle demir emilimini
olumsuz etkileyebilir. Çay tüketiminin
demir düzeyine etkisinin incelendiği
çalışmalar, sağlıklı bireylerin, çay
tüketimini sınırlandırmasına ilişkin
herhangi bir öneri getirmiyor ancak,
demir eksikliği olan bireylerde
yemeklerden hemen önce ve hemen
sonra çay tüketilmemesine dikkat
edilmesi tavsiye ediliyor.
Çay ve kahve, yeterli ve dengeli
beslenmenin bir parçası olarak uygun
miktar ve zamanda tüketildiğinde
sağlığı destekleyebilir.

2018 raporundan öne
çıkanlar

Besin
Etiketlemede
Küresel
Güncellemeler,
2018:
Etiketleme
Konusu
Nerede?

• Besin etiketleme girişimleri hem
kamuda hem de sektörde küresel
ölçekte yayılmaya devam ediyor.
Asya-Pasifik bölgesinde etiketlerde
yıldız ve pozitif logolar kullanılırken,
Güney Amerika ülkeleri ise sağlık
uyarılarını tercih ediyor. Batı Avrupa
trafik ışıkları modelini kullanırken Asya,
Afrika, Kuzey ve Doğu Avrupa’da ise
pozitif logoların kullanımı tercih
ediliyor.

yapmaları konusuna ilgi
göstermektedir. Bu perspektifte
önemli olan ise diyetin tamamıdır, tek
bir besin veya ürün değildir.
• Avrupa Birliği’nin harmonize bir
format olan FOP (Front of Package –
tüketicilerin daha sağlıklı tercihler
yapmasını teşvik etmek amacıyla
besinin profili hakkında özlü ve
anlaşılır bilgiler sağlayan etiketleme
modeli) modelini, İngiltere ve
Fransa’nın ise ulusal düzeydeki
etiketleme düzenlemeleri kabul

• Besin etiketleme politikaları bilime
dayanmalıdır. Temel soru, tüketici için
uygun ve anlam ifade eden beslenme
bilgileri besin etiketlerine nasıl yer
almalıdır? Böylelikle motive olmuş
tüketiciler diyetlerini geliştirme
üzerine istekli davranabilirler.
Araştırmacılar ve paydaşlar,
tüketicilerin dengeli
beslenmelerine yardımcı
olacak besin seçimleri
bir değerlendirme sunuyor. Avrupa
Gıda Bilgi Konseyi (European Food
Information Council-EUFIC), bu
raporda Landmark Council ve
dünyanın dört bir yanından çok sayıda
beslenme kuruluşuyla iş birliği içinde
aşağıdaki sorulara yanıt arıyor.
• Temel besin etiketleme konusunda
bugüne kadar kabul görmüş veya
hazırlığı devam eden girişimler neler?

Brüksel, 19 Temmuz 2018 – Besin
etiketlemede küresel güncellemeler
2018 raporunda, konunun bugünkü
durumu hakkında geniş ve kapsamlı
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• Bu girişimlerin işleyişi nasıl? Nasıl
işliyor ve paydaşlar nasıl
değerlendiriyor?
• Konu hakkında tartışmalar,
araştırmalar ne söylüyor?
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etmesi ve benimsemesi, hükümet
desteğinin projelerin kredibilitesinde
ne kadar önemli olduğunu da
gösterirken bir yandan uluslararası
ticareti nasıl etkileyebileceği sorusunu
da gündeme getiriyor.
• Besin etiketleme politikaları,
tüketicilerin farklı etiketleme
uygulamaları konusunda algı ve
davranışlarını dikkate almalıdır ancak
temel soru bu politikaların besin
seçimi ve diyetleri nasıl etkileyeceğidir.
Raporun tüketici araştırması bölümü,
algı ve davranışların, ülkeden ülkeye
ve tüketici grupları arasında değiştiğini
de bildiriyor. FOP modeline yönelik
araştırmaların çoğu Avrupa, Kuzey ve
Güney Amerika, Avustralya ve Yeni
Zelanda'da gerçekleştirilmiştir. Bunun
yanı sıra yerel tüketici tutumlarını
daha iyi anlamak için diğer bölgelerde
çalışmalara da ihtiyaç vardır.
• Besin etiketleri tartışmasında, tüketici
tercihlerini nelerin etkilediğinden çok
tüketicilerin neyi sevdiği ile ilgili
yorumlar daha fazla olmuştur. Bazı
araştırmalar, etiketlerde besin
değeri/kalitesinin veya sağlık
logolarının yer almasının tüketicilerin
tercih ve satın alma davranışlarını
önemli düzeyde etkilediğini
göstermiştir. Bu veriler, farklı
etiketleme uygulamalarının
tüketicilerin daha sağlıklı seçimler
yapmasına yardımcı olmada eşit
derecede etkili olabileceğini gösteren
Avrupa ve Avustralya'daki tüketici
çalışmaları ile de desteklenmektedir.
Ancak kısa vadede satın alma kararları
üzerine nasıl etkileri olduğu belirsizdir.
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Hangi konularda daha
fazla bilgiye ihtiyaç var?
• Tüketiciler, ambalajlarda yer alan
beslenme bilgi/beyanları sayesinde
uzun vadede daha sağlıklı tercihler
yapıyorlar mı?
• Tüketicilerin sağlıklı beslenme
alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı
olmak için besin etiketleme
düzenlemeleri nasıl
standartlaştırılmalı? Avrupa FLABEL
(Food Labeling to Advance Better
Education for Life), EUFIC ve The
Surrey Food Consumer Behaviour
and Health Research Centre ve
Australian Heart Foundation
kuruluşlarının araştırmaları, farklı
etiketleme düzenlemelerinin
tüketicilerin sağlıklı seçimler
yapmasına eşit derecede etkili
olabileceğini gösterirken,
standartlaştırılmış besin etiketlerinin
zorunlu olması gerektiğini savunan
gruplar da mevcuttur.
• Ambalajlı gıdaların dışında kalan
besinlerin etiketlemesi faydalı mıdır?
Menü etiketleme tartışması ABD’den,
Kanada, İngiltere, İrlanda, Avustralya
ve Asya'ya da taşındı. Menü etiketleme
araştırmaları son yıllarda çoğalsa da,
başlıca Avrupa, Kuzey Amerika ve
Avustralya ülkelerinin gündemi ile
sınırlı kalmıştır.
• Yeni teknolojiler sağlıklı seçimleri
teşvik etmek için en iyi nasıl
kullanılabilir? Araştırmalara göre,
tüketicilerin online alışverişlerde
bilgileri kontrol etme eğilimi
mağazadakinden daha azdır.

hareketsiz yaşam gibi
değiştirebileceğimiz etkenlere bağlı
olarak ortaya çıkabilir. Yüksek kan
basıncı ile artmış kan yağları ve kan
kolesterol düzeyleri beslenme ve
yaşam tarzı değişiklikleriyle büyük
ölçüde kontrol altına alınabilir.

Kalp ve
Damar
Sağlığımızın
Farkında
Mıyız?

Kalbinizin saatte 4500 kez kasılıp
gevşediğini biliyor musunuz? Peki bu
denli çalışkan olan kalbinizin sağlığı
hakkında siz ne kadar farkındasınız?
Yeterli ve dengeli beslenme ve aktif
yaşam tarzının kalp sağlığının
korunması ve sürdürülmesinde
önemli rol oynadığını biliyoruz. Peki,
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Kalp damar sağlığı ve beslenme
ilişkisinde geçmişten günümüze farklı
yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Düşük
yağlı ve düşük karbonhidratlı diyetler
ile glütensiz diyet uygulamaları
bunlardan birkaçına örnek
gösterilebilir. Yeterli ve dengeli
beslenme ile aktif yaşam kalp
sağlığının korunması ve sürdürülmesi
için elzemdir. İşte sağlıklı bir kalp için
beslenme ve sağlıklı yaşam önerileri;
• Her gün taze sebze ve meyve
tüketmeyi ihmal etmeyin.

kalp sağlığımızı korumak için nelere
dikkat etmeliyiz?
Kalp ve damar hastalıkları dünyada
ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer
alıyor. Dünya genelinde her 100
ölümden 31’inin nedeni kalp ve damar
hastalıkları. Durum ülkemizde de
büyük benzerlik gösteriyor. Türkiye
İstatistik Kurumu’nun 2016 yılında
açıkladığı istatistikler, Türkiye’de her 10
kişiden 4’ünün, kalp damar hastalıkları
nedeniyle yaşamını yitirdiğini
bildiriyor.
Kalp hastalıkları, aile öyküsünde kalp
hastalığının bulunması yani genetik
etmenler, ileri yaş, erkeklerde hastalığa
yatkınlık gibi değiştiremeyeceğimiz
veya yanlış beslenme alışkanlıkları,

• Besinleri kızartmak yerine ızgara,
haşlama, buharda pişirme veya fırında
pişirme yöntemleriyle tercih edin.
• Tuz tüketimine dikkat edin.
Yemeklere tuz eklemeyin ve
tencereye giren tuz miktarını azaltın.
• İdeal ağırlığınızı koruyun ve kilo
yönetiminize dikkat edin. Özellikle
karın çevrenizdeki yağlanma fazla ise
kalp hastalıklarına yakalanma riskiniz
de artar.
• Fiziksel aktiviteyi yaşam tarzı haline
getirin. Egzersiz yapmak kilo
yönetiminize yardımcı olmanın yanı
sıra kan basıncınızı, kolesterol
düzeylerinizi düzenlemeye ve
böylece kalp sağlığını desteklemeye
yardımcı olur.

• Haftada en az 2 gün balık tüketmeye
özen gösterin. Özellikle yağlı balıklar
içerdikleri omega 3 yağ asitleri ile kalp
sağlığını korumaya destek olur.
• Doymamış yağ asidi kaynağı olan
yemeklik sıvı yağları tercih edin,
doymuş yağları daha sınırlı tüketin.
• Beyaz ve kırmızı et seçeneklerini
dengeli tüketin. Etleri kızartma veya
kavurma yerine ızgara veya haşlama
tercih edin.
• Haftada en az 2 kez kuru baklagil
tüketin.
• Tam tahıllı ekmekler, baklagiller,
meyve ve sebzeler gibi posa-lif içeriği
yüksek besinleri daha sık tüketin.
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Dünden
Bugüne Besin
Zenginleştirme

Besin öğesi yetersizlikleri, hem
gelişmekte olan hem de gelişmiş
toplumlarda yaygın görülebilen bir
halk sağlığı sorunudur. Besin öğesi
yetersizlikleriyle mücadelede geçmişten günümüze birçok strateji geliştirilmiştir. Peki besin zenginleştirme nedir?
Dünden bugüne nasıl uygulanmıştır?
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besin ögesi yetersizlikleridir. Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre,
demir yetersizliği nedeniyle her yıl
800.000 kişi hayatını kaybetmektedir.
A vitamini yetersizliği için de tablo
benzerdir. DSÖ verilerine göre, her yıl
5 yaş altı 7 milyon çocuk, vitamin ve
mineral yetersizlikleri sebebiyle
hayatını kaybetmektedir. Toplumların
dünden bugüne besin öğesi yetersizlikleri ile mücadelesi devam etmektedir. Besin öğesi yetersizlikleriyle
mücadelede, besinlerin vitamin ve
minerallerle zenginleştirilmesine
yönelik politikalar 1920’li yıllarda
uygulanmaya başlamıştır.

Besin zenginleştirmenin
tarihçesi
Beslenme yetersizlikleri
Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte
olan toplumlarda yaygın olarak
görülen vitamin ve mineral yetersizlikleri, önemli toplum sağlığı sorunlarından biridir. Öyle ki vitamin ve mineral
yetersizliklerinin küresel sağlık yükünün %10’undan sorumlu olduğu
bildirilmektedir. İnsan organizmasında
tüm fizyolojik süreçlerde görev alan
vitamin ve minerallerin yetersizliği,
belirti göstererek veya göstermeden
birçok sağlık sorununa yol açabilir.
Büyüme ve gelişme çağındaki
çocuklar ile doğurganlık çağındaki
kadınlar ise riskli gruplardır.
Demir, A vitamini ve iyot yetersizliği,
dünyada en sık karşılaşılan mikro

M.Ö. 400’lü yıllarda doktor Melanpus’un, askerlerin güçlü ve daha
enerjik hissetmesi için içeceklerine
demir tozu eklemeyi önermesi, ilk
besin zenginleştirme uygulaması
olarak kaynaklarda yer alıyor. Ardından
1831 yılında Fransız doktor Boussingault, guatr hastalığının önlenebilmesi
için tuza iyot eklenmesi fikrini gündeme getiriyor. Tuzun iyotla zenginleştirilmesi dünyada ilk olarak 1920’lerde
İsviçre ve ABD’de başlatıldı. Özellikle I.
ve II. Dünya Savaşı sırasında besin
ögesi yetersizliklerini önleyebilmek
için, besin işleme süreçlerinde tuza
iyot, margarine A ve D vitamini, süte
D, B1 ve B2 vitaminleri ile un ve
ekmeğe demir eklenmesiyle birlikte
besin zenginleştirme teknolojisi
hayata geçti.

Besin zenginleştirme nedir
ve nasıl uygulanır?
Toplumda veya özel bir grupta,
yetersizliğinin düzeltilmesi/önlenmesi
için besinlerde doğal olarak bulunmayan esansiyel besin ögelerinin
besinlere eklenmesi “zenginleştirme”
olarak tanımlanır. Besinlerde doğal
olarak bulunan besin ögelerinin,
toplumda yetersizliğinin düzeltilmesi/önlenmesi için besinlere ek olarak
ilave edilmesi ise “güçlendirme” olarak
tanımlanır. Codex Alimentarius’un
“Temel Besin Maddelerinin Gıdalara
Eklenmesinde Genel İlkeler”inde,
besin zenginleştirme ve besin güçlendirme eş anlamlı kavramlar olarak
belirtilmektedir. Besinlerde taşıma,
işleme ve depolama sırasında oluşan
besin ögesi kayıplarını telafi etmek
için, besin öğelerinin eklenmesi ise
“yerine koyma” olarak tanımlanır.
Besin zenginleştirmeleriyle beslenme
yetersizliklerinin önlenebileceği
stratejisini benimseyen ülkelerin
çoğunda, başarılı uygulamaların da
etkisiyle besin zenginleştirmeyi bir
sağlık politikası haline gelmiştir.
Günümüzde yetersizliklerin görülme
sıklığına bağlı olarak, devlet politikası
haline gelen zorunlu veya endüstrinin
tercihine bırakılan gönüllü zenginleştirme uygulamaları ise devam ediyor.
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Dünyadan ve ülkemizden
besin zenginleştirme
örnekleri
Orta Amerika’da görülen A vitamini
yetersizliği ile mücadelede şekerin A
vitaminiyle zenginleştirilmesi, zorunlu
zenginleştirmeye örnek gösterilebilir.
Bu politika ile birlikte El Salvador,
Guatemala, Honduras ve Nikaragua
gibi ülkelerde zenginleştirilmiş şeker, A
vitamininin en önemli kaynağı haline
gelmiştir. Ülkemizde devam eden bir
zorunlu zenginleştirme uygulaması
ise T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk
Sağlığı ve Aile Planlaması Genel
Müdürlüğü’nün “İyot Yetersizliği
Hastalıklarının Önlenmesi ve Tuzun
İyotlanması Programı” kapsamında,
1998 yılında hayata geçirilen “Sofra ve
Gıda Sanayii Tuz Tebliği” doğrultusunda sofra tuzlarının 50-70 mg/kg
potasyum iyodür veya 25-40 mg/kg
potasyum iyodat ile zenginleştirilmesidir. 1995 yılında iyotlu tuz kullanım
sıklığı %18,2 iken 2008 yılında yapılan
"Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması"nda bu oran %85,4’e yükseldi. Ülkemizde orta ve ağır düzeyde iyot yetersizliği sıklığı %58 iken, 2008’de %28.2’e
gerilediği belirlenmiştir. Günümüzde
120 ülkede tuzun iyot ile zenginleştirilmesi zorunlu bir uygulama olarak
sürdürülüyor.
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Amerikan Tıp Derneği Gıda Konseyi,
sütün kalsiyum ve potasyum içeriğine
ek olarak, D vitamini ile zenginleştirilmesinin raşitizmle mücadelede etkili
olabileceğini bildirmiştir. Süt, kahvaltılık
tahıllar, yoğurt, peynir, bebek maması
ve margarinler, D vitamini ile gönüllü
zenginleştirme uygulamalarında
yaygın kullanılan besinlerdir.
Un, ekmek gibi tahıllar da besin
zenginleştirmelerinde kullanılmıştır.
1940’lı yıllarda unlar; tiamin, niasin,
riboflavin ve demir ile zenginleştirilmiş, 1996 yılında bu besin öğelerine
folik asit de eklenmiştir. Ülkemizdeki
un, ekmek ve diğer tahıllarda zorunlu
bir zenginleştirme politikası uygulanmıyor ancak kahvaltılık tahıllar gönüllü
olarak tiamin, riboflavin, demir ve folik
asit ile zenginleştiriliyor.
Sonuç olarak, besin zenginleştirme
uygulamalarının, 1900’lerden günümüze besin ögesi yetersizlikleriyle
mücadelede etkili ve başarılı olduğunu
gösteren örnekler olmuştur. Günümüzde, zorunlu ve gönüllü zenginleştirmelerin, iyot, demir gibi bazı besin
ögesi yetersizlikleriyle mücadelede
kayda değer fayda sağladığı da
biliniyor. Ancak besin zenginleştirmelerinin bireysel düzeyde farklı etkilerinin olabileceği bildirilirken, uygun
izlemlerin yapılmasının önemine de
dikkat çekiliyor.

Kimler risk altında?
Fazla kilolu bireyler, insülin direnci
olan veya kan kolesterol düzeyi
yüksek olan bireyler, şeker hastaları
risk grubu olarak sayılabilir. Yanlış
beslenme alışkanlıkları ve yetersiz
fiziksel aktivite ise temel nedenleri
arasında gösterilebilir.

Belirtileri nelerdir?

Karaciğer
Yağlanması
Hakkında
Bunları
Biliyor
Musunuz?
Karaciğer yağlanması dünyada ve
ülkemizde yaygın görülen bir
sorundur. Yağlı karaciğer hastalığı
ülkemizde yaklaşık her 4 kişiden 1’inde
görülüyor. Yaygın görülen bu hastalık
son evrelere kadar belirti
vermeyebiliyor. Peki yağlı karaciğer
hastalığı nedir? Kimler risk altında, tanı
ve tedavi yöntemleri nelerdir?
Yağlı karaciğer hastalığının farklı türleri
mevcuttur. Örneğin, alkole bağlı
olmayan karaciğer yağlanması, alkol
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kullanmayan (veya çok az kullanan)
kişilerin karaciğerinde normalden fazla
yağ birikmesidir. Bazı ilaç ve özellikle
hepatit C gibi karaciğer hastalıkları da
karaciğer yağlanmasına yol açabilir.

Karaciğer yağlanmasına
giden yol
Karaciğer karbonhidrat, protein ve yağ
metabolizmasında önemli rol oynar.
Aşırı enerji alımı söz konusu
olduğunda ihtiyaç duyulduğunda
kullanılmak üzere karaciğer, besin
öğelerini yağ olarak depo eder. Eğer
yağlı karaciğer hücreleri, karaciğerin
%5’ini aşarsa bu basit yağlanma olarak
tanımlanır. Bazı hastalarda yağ birikimi
herhangi bir soruna yol açmazken
bazı hastalarda karaciğere zarar
verebilir ve karaciğerde fibroz olarak
adlandırılan yara dokusu oluşabilir.
Fibroz karaciğerde yayılmaya başlarsa
siroz ve karaciğer kanserine de yol
açabilir.

Hastalık son evrelerine dek genellikle
hiçbir belirti vermeyebilir. Nadiren
halsizlik, iyi hissetmeme, karnın sağ
üst kısmında huzursuzluk veya hafif
bir ağrıya yol açabilir. Ancak bu
belirtiler başka birçok hastalığın
belirtisi de olabilir. Karaciğer
yağlanması bu nedenle sinsi bir
hastalık olarak da tanımlanır.

Nasıl tanı konur?
Fazla kilo, şeker veya yüksek tansiyon
hastalığı veya uyku apnesi gibi bir
hastalık öykünüz varsa, karaciğer
yağlanmasının değerlendirilmesi için
hekiminize danışabilirsiniz. Karın
bölgesi ultrasonu, MR/MRE ve kan
testleri, yağlı karaciğerin teşhisinde
yaygın olarak kullanılmaktadır ancak
gerekli görüldüğü durumlarda
güvenilir bir yöntem olduğu için
karaciğer biyopsisine de
başvurulabilmektedir. Karaciğerde
fibrozis oluşup oluşmadığını, oluştuysa
hasarın ne ölçüde olduğunu
değerlendirmek için ultrasonografik
inceleme ve ölçüm yöntemi olan
Fibroscan’e de başvurulabilmektedir.

Tedavi yaklaşımları
nelerdir?
Beslenme tedavisi ve aktif yaşam tarzı,
yağlı karaciğer hastalığının
önlenmesinde ve tedavisinde esastır.
Fazla kilolu olan hastalar ideal
ağırlıklarına ulaşırken, kilo kaybının
kademeli olmasına da dikkat
edilmelidir çünkü vücut ağırlığındaki
hızlı değişimler karaciğer yağlanmasını
ve hasarını artırabilir.

Sonuç ve öneriler
Yağlı karaciğer hastalığının kronik ve
belirti vermeden ilerleyen bir hastalık
olup, görülme sıklığının her geçen
gün arttığı unutulmamalıdır. Yeterli ve
dengeli beslenme ile düzenli aktiviteyi
yaşam tarzı haline getirmek yağlı
karaciğer hastalığından korunmaya
yardımcı olabilir. Eğer risk etmenlerini
taşıdığınızı düşünüyorsanız
hekiminize danışabilirsiniz.
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Şok diyetler,
diyetten
çıkarılan
besinler
zayıflamada
başarı
sağlıyor mu?

Şok diyetlerin kısa sürede zayıflamaya
yardımcı olduğuna yönelik haberler
medyada her zaman yer buluyor.
Ulusal bir gazetede “Şok diyetiyle 1
haftada 5 kilo verin” başlıklı haberde
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ise aslında şok diyetlerin yanlış
olduğuna dikkat çekilmiş ancak bu kez
de ekmek, şeker gibi besinlerin
diyetten çıkarılması ve yağlardan
korkulmaması gerektiği ileri sürülüyor.
Peki ideal vücut ağırlığını korumak ve
sağlıklı zayıflama konusunda bilimsel
otoriteler ne söylüyor?

karbonhidratlar, %20-35’inin yağlar,
%10-12’sinin ise proteinlerden
sağlanması önerilir. Bireyin cinsiyet,
yaş ve boyuna göre ideal ağırlığını
koruması içinse harcanan enerjinin,
alınan enerjiyle dengelenmesi gerekir.
Yani alınan veya harcanan enerji
arasında denge göz ardı edilerek
toplam günlük enerji alımında besin
ögelerinin dengesinin bozulması,
örneğin proteinden veya yağdan
zengin beslenilmesi, iddia edilenin
aksine zayıflamaya yardımcı
olmayabilir ve hatta metabolizmayı
olumsuz etkileyerek, bozulmuş glikoz
toleransına veya kalp damar
sorunlarına dahi yol açabilir. Örneğin
yüksek yağlı düşük karbonhidratlı
diyetler ile ihtiyacın üzerinde alınan
yağ, vücutta yağ doku artışına sebep
olabilirken, yetersiz karbonhidrat
alımıysa hipoglisemi, halsizlik ve
bayılmaya yol açabilir.
Karbonhidratlar basit ve kompleks
karbonhidrat olarak ikiye ayrılır. Çay
şekeri, meyve şekeri, sütteki şeker,
basit karbonhidratlara, nişasta içeren

yiyecekler, ekmekler, yulaf, makarna,
kuru baklagiller ise kompleks
karbonhidratlara örnek gösterilebilir.
Basit karbonhidratlar kompleks
karbonhidratlara göre sindirim
kanalında daha hızlı emilir ve kan
şekerini daha hızlı yükseltir. Yeterli ve
dengeli beslenmede tüm
karbonhidratların yeri vardır ancak
rafine edilmediklerinden posa ve B
grubu vitamin içeriği daha yüksek
olan tam tahıllar ile kompleks
karbonhidrat kaynaklarına daha fazla
yer verilmelidir.
Basit karbonhidratlar arasında yer alan
şekeri diyetten çıkarmak, tek başına ne
ideal ağırlığa ulaşmanın ne de sağlıklı
olmanın formülü değildir ki zaten
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), günlük
şeker tüketiminin, toplam enerji
alımının %10’unu aşmadığı sürece
sağlık için olumsuz bir etkisi
olmadığını bildirmektedir. Yani, basit
bir örnekle günlük ortalama 2000 kkal
enerji ihtiyacı olan bir birey, günlük
200 kkal enerjiyi, 50 gram kadar
şekerden sağlayabilir.

Söz konusu haberde, zayıflamak için
“şekeri hayatınızdan çıkarın, ekmek,
patates, makarna gibi nişastalı
besinleri tüketmeyin, proteini arttırın,
akşam 6’dan sonra yemek yemeyin,
ara öğün yapmayın” gibi önerilere yer
veriliyor. Peki bu öneriler, bilimsel
verilerle ne kadar örtüşüyor?
Yeterli ve dengeli beslenme için
yetişkin bireylerde alınan toplam
günlük enerjinin %55-60’ının
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Yağlar hücre duvarının yapı taşını
oluşturmak veya yağda çözünen
vitaminlerin emilimini sağlamak gibi
birçok metabolik görev üstlenir.
Zeytinyağı, ayçiçek yağı, tereyağı yani
yemeklik yağlar farklı yağ asitleri içerir.
Tereyağı, margarin gibi doymuş
yağların tüketiminin günlük toplam
enerjinin %10’unu, zeytinyağı, fındık
yağı gibi tekli doymamış yağların
tüketiminin günlük toplam enerjinin
%12-15’ini, ayçiçek, mısırözü gibi çoklu
doymamış yağların tüketiminin ise
günlük toplam enerjinin %7-10’u
aşmaması önerilir. Dolayısıyla sağlıklı
olduğunu düşündüğünüz için tek bir
yağ türüne yönelmek yerine, farklı
yemeklerde farklı yağları kullanmak
yeterli ve dengeli beslenme
örüntüsünün olmazsa olmaz bir
parçasıdır.
Vücut ağırlığının korunması ve ideal
ağırlığa ulaşmak için beslenme
düzeninde denge esastır. Hedefe
ulaşmak için belirli bir besin grubunu
hayatımızdan çıkarmak veya tam
aksine herhangi bir besin grubunu
diyette ağırlıklı tüketmek, sağlıklı bir
zayıflamanın aksine, sağlığı tehdit
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edici bir unsur haline gelebilir. Detoks
diyetleri, şok diyetler ve tek bir besin
grubuna ağırlık veren diyetler, sağlığın
sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan
tüm besin ögelerini sağlayamaz.
Besinler “iyi” veya “kötü” olarak
gruplandırmamalı, tüm besinleri
yeterli ve dengeli miktarda tüketmeye,
besin çeşitliliğini sağlamaya özen
gösterilmelidir.
Sonuç olarak, gerek sağlıklı vücut
ağırlığını korumak gerekse zayıflamak
için yeterli ve dengeli beslenmek ve
aktif yaşamak esastır. Besinlerle alınan
günlük toplam enerji, harcanan
enerjiden fazla ise uzun vadede
şişmanlık görülebilir. Günlük
ihtiyacımız olan enerjinin,
karbonhidrat, yağ ve proteinlerden
dengeli şekilde ve besin çeşitliliği
sağlanarak karşılanması sağlıklı
yaşamın olmazsa olmazıdır. Şok diyet,
detoks diyetleri veya yalnızca belirli
besinlerin tüketildiği diyetler yerine,
kişinin cinsiyet, yaş, sağlık durumu,
beslenme alışkanlıkları ve yaşam
tarzına göre beslenmesi ve
egzersizlerini planlaması en
doğrusudur.
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