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1.

Anne sütii prematüre bebeklerde artmış
hidroksil radikaline karşı antioksidan
savunmaları hızlandırır
Prematürenin antioksidan savunma sistemi
gelişmemiş olduğundan oksidasyona yatkın
oldukları ileri sürülmüştür. Belirli antioksidanlar yetersiz olduğunda, reaktif oksijen
türlerinden hidroksil radikalleri çok agresivdir. Bu radikaller idrarda DNA'nın oksidasyoıı ürünleri ya da fenilalanin düzeyi ölçüle-
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rek saptanabilir. İnsan sütü formulaya göre
daha yüksek antioksidan kapasiteye sahiptir.
Bu çalışma doğum öncesi dönemde herhangi
bir antioksidan ilaç, vitaminler, mineraller
almamış olan prematüre bebekler üzerinde
yapılmıştır. Bebeklerden bir grup tek başına
anne sütüyle, diğer grup formula ile beslen
mişlerdir. Bebeklerden idrar örnekleri topla
narak DNA oksidasyonunun yan ürünleri ve
fenilalaninin okside olmuş ürünleri saptan
mıştır. Sağlıklı yeni doğmuş bebekler kont
rol grubu olarak alınmıştır. Araştırma sonuç
larına göre her iki deney grubunun kontrol
grubuna göre idrarla daha çok metabolitleri
attıkları bulunmuştur. İnsan sütü alan prema
türe bebeklere göre formula alanların bu tür
metabolitleri daha çok attıkları gözlenmiştir.
Prematüre bebeklerin oksidasyon stresine
yatkın oldukları anne sütüyle beslenmenin
bunu bir dereceye kadar önleyebileceği
sonucuna varılmıştır. Bu araştırmanın sonuç
ları anne sütünün anti-enfeksiyon ve antivi
ral özellikleri yanında, antioksidan kapasite
açısından da üstün olduğunu göstermektedir.
Annelerin gebelik ve emziklilik sırasında
antioksidanları yeterince sağlayacak şekilde
beslenmeleri gereklidir.

mmol/L azalırken, diğerinde 0.16, tıigliseritte azalma karnitinli grupta 1.02, diğerinde
0.09 mmol/L, Apo A l de azalm a 0.12 ile
0.03 mg/dL bulunmuştur. Oksidasyon ürün
lerinde de k arn itin alım ıy la çok ö n em li
düşüşler olmuştur. Tip 2 diyabetlilere ağız
dan ek olarak verilen günlük 2 g karnitinin
o k sid e olm uş LD L k o le ste ro l d ü z e y in i
önemli şekilde düşürdüğü sonucuna v arıl
mıştır.
3.

Glukagon benzeri peptid 1 (GLP-1) ve gli
koza bağım lı insulinotropik peptid (G IP)
gibi inkretin hormonlar yemekle ilintili insu
lin salınım ında önem li rol oynarlar. D aha
önceki in vitro çalışm alarında glutam inin
GLP-1 salimini için giiçlü uyarıcı etkinliği
gösterdiği belirlenm iştir. Bu çalışm ada 8'i
normal, 8'i obez, 8'i diyabetli bireylere 3 ayrı
günde 75 g glukoz, 30 g glutamin verilerek
plazma GLP-1, GIP, insulin, glukagon ve
glukoz 120 dakika süresince ölçülm üştür.
A raştırm a so n u çları şö y le ö z e tle n e b ilir.
Glukoz alımı GLP-1 düzeyini yükseltmiştir.
En yüksek düzey 30. dakikada normal birey
lerde 31.9±5.7, obczlerde 24.3±2.1 pm ol/L
olarak bulunmuştur. Bütün gruplarda gluta
min alınımından sonra GLP-1 düzeyi yük
selmiştir. 30 dakikada en yüksek düzey sıra
sıyla normal, obez ve diyabetli bireylerde
22.5 ± 3.4, 17.9 ± 1.1 ve 17.3 ± 3.4 pmol/L
olmuştur. Glutamin plazma GİP düzeyini de
yükseltm ekle birlikte etki daha düşüktür.
Bunlara paralel olarak glutamin alımı dola
şım daki plazm a in su lin d ü zey in i ö nem li
şekilde yükseltmiştir. Glutamin aynı zam an
da bütün gruplarda glukagon şahmınım artır
mıştır. Glutaminin bu etkinliği dolayısıyla
obezite ve tip 2 diyabette insulin salınımını
uyarıcı ajan olarak düşünülebileceği sonucu
na varılmıştır.

Diyabetli hastalarda karnitin eklenmesi
okside olmuş LDL kolesterolü azaltır
Tip 2 diyabetli hastalar yüksek oksidasyon
stresi altındadırlar. Hiperglisemi ile LDL
oksidasyonunun düzeyi arasında p o zitif
korelasyon bulunmaktadır. Karnitinin oksi
dasyon stresini olumlu yönde etkilediği bil
dirilmiştir. Bu çalışma tip 2 diyabetli hasta
larda karnitinin LDL kolesterol oksidasyonuna etkisini belirleme amacıyla yapılmıştır.
Araştırmada 8 diyabetli hasta iki gruba ayrı
larak 3 ay süreyle 1 gruba günlük 2 g L- kar
nitin diğerine de plasebo verilerek açlık kan
şekeri, glukozlanmış hemoglobin, kan lipit
leri, okside olmuş LDL kolesterol, oksidas
yon ürünleri moleküller saptanmıştır. Çalış
manın sonucunda aşağıdaki belirteçlerde
karnitin alan hastalarda almayanlara göre
olumlu iyileşm eler gözlenm iştir. Okside
olmuş LDL düzeyi karnitin alanlarda 15.1
azalırken, diğerinde yalnızca 3.0 U/L (p<
0.001) bulunmuştur. LDL kolesterol 0.45

Oral alınan glutamin normal, obez ve tip
2 diyabetli bireylerde glukagon benzeri
peptid 1 düzeyini yükseltir

4.

Uyku düzensizliği atıştırm alık yiyecekle
rin sağladığı artan enerji miktarıyla para
lellik gösterir
Uyku düzensizliğinin obeziteyle ilintili oldu
ğu, acıkma ve iştahın endokrin regulasyonu-
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nu değiştirdiği ileri sürülmüştür. Bu çalışma
da BKI 26.5 kg/m 2, yaş ortalam ası 39 yıl
o la n 11 y e tiş k in b irey , 14'er g ü n lü k iki
dönem uyku laboratuvarmda 5.5 ve 8.5 saat
uyum a zam anında lezzetli yemek almışlar
dır. H er iki uyku zam anında yem ekten ve
atıştırm alık yiyeceklerden sağlanan enerji
ölçülm üştür. Aynı zam anda toplam enerji
harcam ası ile leptin ve ghrelin düzeyleri de
saptanm ıştır. 5.5 saatlik yatm a koşulunda
uyku süresi her akşam başına 120 ± 25 daki
ka kısalmıştır. Uyku sınırlanması atıştırmalık
yiyeceklerden gelen enerjinin artışıyla para
lellik g ö sterm iştir. Ö zellikle 19:00-07:00
arası alınan atıştırm alarla artan enerji alımı
uykunun sınırlanmasında etkili bulunmuştur.
Toplam enerji harcaması ile leptin ve ghrelin
d ü z e y le r in d e
d e ğ işm e
o lm a m ıştır.
A tıştırm alık yiyeceklerden alınan enerjinin
artm asının obezite ve uyku düzensizliklerine
neden olabileceği sonucuna varılmıştır.
5.

Aıııino asitlerle karşılaştırıldığında glikom a k r o p e p tid içeren d iy etin k u llan ım ı
fenilketonurinin beslenm e yönetimini iyi
leştirir
Fenilketonurili (PKU) bireylerin yaşam boyu
fenilalaninsiz arnino asitleri içeren diyetle
b eslenm eleri gerekir. G likokom akropeptid
(G M P) peynir üretim i sırasında oluşan bir
proteindir ve çok düşük düzeyde fenilalanin
içerir. G M P 'nin fen ilalan in siz am ino asit
karışımı içeren düşük fenilalaninli formulanın y e rin e k u lla n ılıp k u llan ılm ay acağ ın ı
belirlem ek am acıyla yapılan bu çalışmada
PKU'lu çocuklara aıııino asit karışımı ya da
G M P içeren diyet verilerek plazma amino
a s it d ü z e y le r i, kan k im y a sı ve in su lin
ölçülm üştür. Sonuçlara göre 11 PKU'ludan
10'u GMP'li diyeti daha çok beğenmiştir ve
herhangi bir olumsuz etki görülmemiştir. İki
diyet arasında plazma fenilalanin düzeyi açı
sından farklılık bulunmamıştır. BUN düzeyi
G M P d iy e tin d e daha düşük bulunm uştur.
Bunun yanında plazma insulin düzeyi amino
asit k arışım ı d iy ete göre daha yüksektir.
P K U 'li b ire y le rin beslen m e yönetim inde
GM P'nin protein kaynağı olarak kullanılabi
leceği sonucuna varılmıştır.
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6.

Lupin tanesi unu ile zen gin leştirilm iş
ekmeğin kan basıncına etkisi: kontrollü
uygulama çalışması
Lupin, protein ve posa içeriği yüksek, sindi
rilebilir karbonhidrat değeri düşük bir baklagil türevidir. Bu çalışmada 88 obez yetişkin
16 hafta süre ile enerjinin %15-20'si beyaz
ekmek (kontrol grubu) ve lupin unuyla zen
ginleştirilmiş ekmek (deney grubu) içeren
diyetlerle beslenm işlerdir. Başlangıçta ve
deney sonunda 24 saat kan basıncı ölçülmüş
tür. Deney grubundaki bireylerin 37'si çalış
mayı tamamlamış, 7'si bırakmıştır. Başlangıç
kan basıncı düzeyinin deney sonunda değiş
tiği gözlenm iştir. K ontrol grubunda kan
basıncında değişme olmazken deney grubun
da 2.2 mm/Hg düşmüştür. Diyette protein ve
posanın yükseltilm esinin kan basıncının
düzenlenmesi ve kardiyovasküler hastalık
riskinin azalmasında yardımcı olabileceği
sonucuna varılmıştır.

7.

Kronik olarak patates cipsi alımı insan
larda lökositlerin reaktif oksijen radikal
lerinin üretimini ve plazma C-reaktif pro
tein düzeyini artırır: bir pilot çalışma
Patates kızartması, patates cipsleri ve yüksek
sıcaklıkta kızartılmış tahıl ürünlerinde bulu
nan akrilamidin insan sağlığı için potansiyel
risk oluşturduğu ileri sürülmüştür. Bu çalış
mada konuya açıklık getirmek amacıyla yaş
ları ortalama 35 yıl olan, 4 sağlıklı gönüllü 4
hafta süre ile 157 mg akrilamid içeren pata
tes cipsinden günlük 160 g yedirilmiş, oksidasyoıı ve iııflamasyon streslerine ilişkin
ölçümler yapılmıştır. Sonuçlara göre akrila
mid alımıyla kan hemoglobininde akrilamid
düzeyi artmıştır. Buna paralel olarak okside
olmuş LDL, IL-6, CRP ve gamma-glutamil
transferaz düzeylerinde önemli artış gözlen
miştir. Aynı zamanda monositlerin ve lenfo
sitlerin oksijen radikal üretimleri artmıştır.
Yine nıakrofajlarda CD14 ekspresyonun art
tığı gözlenmiştir. Buna ek olarak akrilamid
alımı izole edilmiş nıonosit - nıakrofajlarda
invitro ROS üretimini artırmış, hücresel glutatyon düzeyini azaltmıştır. Uzun süre akrila
mid içeren ürünlerin alınımının inflaıııasyon
durumu oluşumuna neden olarak arterioskle-
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rosiz gelişimini hızlandırabileceği sonucuna
varılmıştır.
8.

Sağlıklı bireylerde 1 ve 3 g tarçın aliminin
mide boşalması insulinotropik polipeptid,
glukagon benzeri peptid 1, ghrelin düzeyi
ne etkisi
Önceki bir çalışmada puding içinde 6 g tar
çın aliminin yemek sonrası glukoz ve toklu
ğu etkilemeden mide boşalma hızını etkile
diği gösterilmiştir. Bu çalışmada 15 sağlıklı
bireye çapraz düzen yöntemiyle 1 ve 3 g/gün
tarçın yedirilerek plazma insulin, inkretin
hormonların (glukoz bağımlı insulinotropik
polipeptid-GIP ve glukagon benzeri peptit
1-G LP-l) ve ghrelin düzeyleri belirlenmiş
tir. Çalışma sonuçlarına göre tarçın alımı
mide boşalma hızını, tokluk, glukoz, GIP ve
ghrelin yanıtını etkilememiştir. Günlük 3 g
tarçınlı puding alınımına karşı insulin yanıtı
ise düşmüştür. Yine GLP-1 düzeyinde dc
artış olmuştur. Günlük 3 g tarçın alınımının
yemek sonrası serum insulin düzeyini düşür
düğü sonucuna varılmıştır. İnsulin yanıtını
düşürmede tarçının etkili olduğu belirtilmiş
tir.

9.

Orta yaş kadınlara psikolojik sıkıntı ve
depresif belirtilerin tedavisi için etil- eikozapantoenoik asit: bir çift kör, plasebo
kontrollü klinik çalışma
Menopoza geçiş döneminde psikolojik sıkın
tı ve depresif belirtiler kadınlarda sık görü
lür. Omega-3 yağ asitlerinin bu tür belirtiler
de yararlı olabileceği ileri sürülmüştür. Bu
görüşü kanıtlam ak am acıyla yapılan bu
çalışmada bu tür sorunları olan 120 kadının
bir grubuna 1.05 g etil-eikozapantoenoik
asit (E-EPA) + 0.15 g/gün etil-dokozahekzaenoik asit (E-DHA), diğer gruba plasebo
verilm iştir. Ç alışm a 5 hafta sürm üştür.
A raştırm a süresince kadınlara psikolojik
durum ve depresif belirtileri ölçen testler
uygulanmıştır. Başlangıçta kadınların %24'ü
ağır, kalanı orta derecede depresif belirtilere
sahip iken araştırma sonucunda EPA + DHA
alan grupta belirtilerin, plasebo alanlara göre
önem li şek ild e azald ığ ı gö rü lm ü ştü r.
Omega-3 yağ asitlerinin depresif belirtiler
deki etkisini belirleyen bu çalışmanın ilk

olduğu ve bu tür sıkıntıları olan kadınlara ek
olarak EPA - DHA verilmesinin yararlı ola
bileceği sonucuna varılmıştır.
10. Yüksek enerjili, yüksek proteinli sıvı diye
te monosodyum glutomat eklenmesi mide
boşalmasını hızlandırır
Serbest glutamatm ağız boşluğunda tat alıcı
ları sinirler üzerine uyarıcı etki yaptığı bildi
rilmiştir. Glutamatm mide boşalm asındaki
etkisini b elirlem ek am acıyla y ap ılan bu
çalışmada 9 sağlıklı erkeğe sırasıyla m ono
sodyum glutamat (MSG) içeren ve içerm e
yen izotop işaretli proteinden zengin sıvı
d iyet v e rile re k m id e b o ş a lm a d u ru m u
ölçülmüştür. Proteinden zengin sıvı diyete
MSG eklenmesi mide boşalm a hızını artır
mıştır. Bunun yanında karbonhidrattan zen
gin diyete eklenmesinin herhangi bir etkisi
görülm em iştir. Y üksek p ro te in li d iy e tte
MSG eklenmesinin mide boşalm asına olan
bu olumlu etkinin serbest glutamatm protein
sindirimine olumlu etkisinden kaynaklanabi
leceği belirtilmiştir. Yüksek proteinli diyet
alması gereken b irey lerin d iy etin e M SG
eklenmesinin mide boşalma hızı yavaş olan
bireylerin sıkıntılarının giderilm esinde yar
dımcı olabileceği vurgulanmıştır.
11. Otizm li çocuklarda m etilk ob alam in ve
folik asit ted avisin in glu ta ty o n red ok s
durumuna etkisi
Bazı nörodavranışsal bozukluklarda tedavi
k o n u su n d a ç a lış m a la r o lm a s ın a k a rş ın
otizmde bu tür çalışmanın yapılmadığı dik
kate alınarak transmetilasyon ve transsulfcıasyon öncüleriyle tedavinin etkinliğini sap
tam ak am acıy la bu ç a lışm a y a p ılm ıştır.
Çalışmada otizmli 40 çocuğa haftada 2 kez
75 meg/kg metilkolbalamin, 400 meg folinik
asit verilerek transmetilasyon / transsulferasyon metabolik yollarıyla oluşan metabolitler
çalışma başlangıcı ve sonucunda ölçülm üş
tür. Çalışma sonuçlarına göre bu metabolitlerin düzeyleri otizim li ço cu k lard a norm al
çocuklarınkinden önem li şekilde farklıdır.
Üç aylık tedavi sonucunda bu m etabolitlerden sistein, sistein il, g lisin ve g lu taty o n
düzeylerinde önem li artışlar gözlenm iştir.
Okside olmuş glutatyan azalırken glutatyan
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redoks oranı artm ıştır. Bu m etabolitlerde
te d a v i s o n u c u n d a artış o lm asına karşın
değerler normal çocuklarınkine ulaşamamış
tır. Bu b u lgulara göre otizm li çocukların
metilkobalam in ve folinik asitle zenginleşti
rilmiş diyet almalarının yararlı olabileceğini
göstermektedir.
12. Sağlıklı ailesel tip 2 diyabet öyküsü olan
ve olmayan bireylerde aşırı fruktoz alımı
dislipidemi ve karaciğerde lipit birikimine
neden olur
Alkolik olmayan karaciğer yağlanmasının ve
insulin direncinin patogenezinde beslenme
ve genetik faktörler etkilidir. Hepatik lipogenesizi uyarıcı olarak kabul edilen fruktozun
tip 2 d iy a b e tlile rin sağlıklı çocuklarında
karaciğer yağlanm ası ve insulin direncine
etkisini saptamak amacıyla yapılan bu çalış
mada 16 tip 2 diyabetlilerin çocukları ve 8
kontrol bireylerine çapraz düzende yağsız
doku başına 3.5 g enerjisinin %35'i fruktozdan gelen yüksek fruktozlu ya da aynı mik
tar enerjili normal diyet verilmiştir. Diyet
alımı 7 gün sürmüştür. Deney sonunda insu
lin direnci ve karaciğerde yağ birikimi sap
tanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre; diyabet
lilerin çocuklarının toplam triaçil gliserol
düzeyleri kontrollerinkinden %35 yüksek,
insulin duyarlılıkları %27 düşüktür. Aşırı
fruktoz alımı her iki grupta karaciğerde yağ
b irik im in i, V L D L -triaçilgliserol düzeyini
y ü k s e ltm iş tir . Ek o la ra k d iy a b e tlile rin
ç o c u k la rın ın V L D L -triaçilg lisero l artışı,
kontrollerinkinden daha yüksektir. Yüksek
fruktozlu diyetin karaciğer yağlanması, disli
pidemi ve insulin direnci için risk oluşturabi
leceği, fruktozun bu olumsuz etkisinin diya
bete yatkınlığı olanlarda daha önemli olduğu
sonucuna varılmıştır.
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1.

Şişman kadınlarda süt ürünleri endüstri
yel kaynaklı trans yağ periferide insulin
duyarlılığını geriletmez
Diyetteki trans yağın kaynakları süt ve süt
ürünleri ile düşük düzeyde hidrojenlendirilmiş yağlardır. Epidemiyolojik çalışmaların
sonuçları uzun süre endüstriyel kaynaklı
trans yağ aliminin insulin duyarlılığını olum
suz etkilediğini belirtmesine karşın, deneysel
çalışma sonuçları çelişkilidir. Bu konuyu
açıklığa kavuşturmak için bel çevre ölçümle
ri 88 cm ve BKTleri 28 kg/m2’nin üzerinde
olan 63 kadına 4'er hafta süreyle günlük 60 g
trans yağı düşük (0.54 g/gün), süt yağı (4.86
g/gün trans yağ), 5.58 g/giin endüstriyel
trans yağ y ed irilerek p eriferid e insulin
duyarlılığı ölçülmüştür. Çalışma sonucunda
günlük alınan 4-5 g trans yağın insulin
direnci olan kadınlarda insulin duyarlılığını
etkilemediği belirtilmiştir. Bu çalışma sonu
cunun normal bireylerdeki etkisini açıklayıcı
nitelikte olmadığı vurgulanmıştır.

2.

Prebiyotiklerin sindirim aygıtında fermentasyonları tokluğu ve inkreitiıı peptid
üretimini artırarak yemek sonrası açlık ve
glukoz yanıtını etkiler
Daha önce deney hayvanlarında yapılan
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araştırmalarda prebiyotiklerin sindirim aygı
tında fermentasyonunun sindirim aygıtından
salgılanan peptitlerin düzeyini plazma yük
selttikleri, açlık ve eneıji alimini azalttıkları
gösterilmiştir. Bu çalışmada çift kör plasebo
kontrollü olarak 10 sağlıklı bireye 2 hafta
süre ile 16 g/gün prebiyotik ya da 16 g/gün
dekstrin m altoz verilm iş; hidrojen soluk
testi, tokluk testi, glukoz homeostasis ve
ilin tili horm on y a n ıtla rı ö lçülm üştür.
Sindirim mikrobial fermentasyonun ölçütü
olan solunumla hidrojen atımı prebiotik alımıyla yükselmiştir. Buna paralel olarak plaz
ma glukagon benzeri peptid 1 (GLP-1) ve
peptid YY yükselmiştir. Bu peptidlerin yük
selmesi yeme isteğinin azalmasının işareti
dir. Standart yemek alımı sonrası glukoz
yanıtı ise düşmüştür. Prebiyotik aliminin
yeme isteğini azaltan peptidlerin düzeylerini
yükselterek yeme isteğini azalttığı, sonraki
yemekten sonra glukoz yanıtını ise düşürdü
ğü sonucuna varılmıştır. Diyet posası yüksek
diyet alamayanların prebiyotik almalarının
yeme isteğini azaltabileceği bu çalışmayla
desteklenmiştir.
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1.

Portakal suyuna DHA eklenmesi çocukla
rın plazma fosfolipidlerinin DHA içeriğini
artırır
DHA'nın en iyi kaynağı balık yağıdır. Ancak
çocuklar balık ve balık yağını alamadıkların
dan DHA eksikliği oluşabilir. Bu çalışmada
yaşları 4-12 yıl arasında değişen çocuklara
50 ya da 100 mg DHA içeren 150 mL porta
kal suyu günlük olarak verilerek başlangıçta
ve 6 hafta sonunda plazm a fosfolipidlerin
DHA içeriğ i ö lç ü lm ü ştü r. B a ş la n g ıç ta
çocukların plazma fosfolipidlerin DHA içeri
ği düşüktür. Her iki dozda alınan DHA plaz
ma fosfolipidlerin DHA içeriğini artırmıştır.
Çocuklara DHA ile zenginleştirilmiş porta
kal suyu vermenin DHA yetersizliğini önle
yebileceği sonucuna varılmıştır.

Anoreksi nervozalı kadınlarda ağırlık
kaybı düzeltildikten sonra adipoz doku
dağılımı ve ağırlık korumanın etkisi
Önceki çalışm alarda anoreksi nervozalı
kadınlardaki ağırlık kaybı düzeltildikten
sonra yağ dağılımının değiştiği ve daha çok
karın-bel bölgesinde toplandığı belirlenmiş
tir. Bu değişimin uzunca süre ağırlık duru
munun korunmasında devam edip etmediği
ni saptamaya yönelik bu çalışmada 30 ano
reksi nervozalı kadının ağırlık kayıpları
düzeltildikten sonra yağ dağılımı MR (magnetik rezonans) görüntülem e yöntem iyle
belirlenmiş, bir yıl kadınlar izlenerek ağırlık
larını korumaları sağlandıktan sonra tekrar
ölçüm yapılmıştır. Ağırlık kaybı yerine kon
duktan sonra kadınların karın yağlarının nor
mal kontrol kadınlara göre yüksek olduğu
görülmüştür. Bir yıl ağırlık korunmasından
sonraki yapılan ölçümde bu farklılığın orta
dan kalktığı görülmüştür. Anoreksi nervozalı
kadınların diyet tedavisinde uzun süreli ağır
lık korum a program ının onların norm al
duruma gelmelerini sağlayabileceği sonucu
na varılmıştır.

2.

Ekmekte glüten yerine psilliyum kullanı
mı
Çölyak hastalığı ömür boyu glutensiz diyet
alimim gerektirir. Ekmek ham urundan glü
ten ayrılarak yerine psilliyum konm asının
ekmeğin duyusal özelliklerine etkisini am aç
layan bu çalışma hammadde seçimi, hazırla
ma işlemlerinin geliştirilmesi, kimyasal ana
lizler, duyusal analizler ile istatiksel analiz
lerden oluşan 5 aşamada gerçekleştirilmiştir.
D eğiştirilm iş ekm ek ham uru b irey lerd en
%97 oranında kabul görm üştür. Ç ölyaklı
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hastalarda bu oran %93 bulunmuştur. En
önem li özellikler koku ve yapı olmuştur.
K im y asal a n a liz le r sonucu psilliyum lu
ek m ek ham urunu n pişm e öncesi enerji
değerinde %32.1 yağ içeriğinde % 42.3 azal
ma olduğu belirlenmiştir. Glüten yerine psilliyıım kullanılarak yapılan ekmeğin kabul
lenme oranının yüksek enerji ve yağ içeriği
nin düşük olması nedeniyle çölyaklı hastalar
için uygun olabileceği sonucuna varılmıştır.
3.

Adolesaıı ve genç yetişkinlikte vejetaryen
lik besin alım örüntüsü ağırlıklı denetimi
daha iyi fakat yeme davranışında bozul
ma riski bulunmaktadır
Kesitsel tipte yapılan bu araştırmada adolesan ve genç yetişkin vejetaryenlerin besin
tüketim i, besin tüketim sıklığı ile ağırlık
denetim i ve yeme davranışları soruşturma
yöntemiyle belirlenmiştir. Soruşturma formu
gönderilen bireylerin %4.3’ii halen, %10.8'i
daha önceleri vejetaryen olduklarını bildir
mişlerdir. Halen vejetaryen olanların vejetar
yen olmayanlara göre daha sağlıklı beslenme
davranışlarına sahip oldukları görülmüştür.
V ejetaryen olanların sebze-m eyve ve yağ
alım davranışlarının vejetaryen olmayanlara
göre daha sağlıklı olduğu belirlenm iştir.
A yrıca vejetaryen gençlerin olm ayanlara
göre vücut ağırlıklarını daha iyi koruyabile
cekleri belirlenmiştir. Bunun yanında veje
taryenlerin bingc (tıkanırcasına yeme) yeme
bozukluğu gibi durumlarla karşılaşma riskle
rinin daha yüksek olduğu sonucuna varılmış
tır.
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kohortunu oluşturan 29-95 yaş grubu 8594
bireyin diyeti A kdeniz diyeti örü n tü sü n e
göre değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarında
günde 15 g ’dan az zeytinyağı tüketenlerde
sebze ve meyve tüketim inin artırılm asının
hipertansiyon riskini azalttığı görülm üştür.
Zeytinyağı tüketimiyle sebze-meyve tüketi
mi arasında istatistik yönünden önemli etki
leşim belirlenmiştir.
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1.

2.

Bu kesitsel çalışmada Framingham Çocukla
rı Araştırmasına dahil ortalama yaşları 59 yıl
olan bireylerin K ve D vitaminlerinin plazma
düzeyleri ölçülmüş genetik ve genetik olm a
yan faktörlerle ilintisi saptanmıştır. Plazm a
filloquinon düzeyindeki farklılığa genetik
olmayan faktörlerin katkısı erkek ve kadında
sırasıyla %20.1 ve % 12.3 olarak saptanm ış
tır. Farklılık oluşturan en önemli faktörler K
vitamini alımı ve trigliserit düzeyi olarak
belirlenmiştir. Plazma 25 (OH) D'nin plazma
düzeyindeki farklılığın erkek ve kadınlarda
sırasıyla %24.7 ve %24.2'sinin HDL koleste
rol, bel çevresi, mevsim ve vitamin D alınlı
na bağlı olduğu belirlenm iştir. G en etiğ in
e tk isin in % 28 o ld u ğ u h e s a p la n m ış tır .
Vitamin K yönünden beslenm e durum una
daha çok genetik olmayan, vitamin D duru
muna ise genetik faktörlerin etki ettiği sonu
cuna varılmıştır. İlerdeki çalışm alarla vita
min D durum uyla ilgili genetik n o k tanın
belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

İnsanda bitkisel sterol tüketim sıklığı
plazm a lipid düzeylerini ve kolesterol
kinetiğini etkiler
Tek ve çok sayıda alınan sterol dozunun
dolaşımdaki lipid ve kolesterole etkisini kar
şılaştırmak amacıyla yapılan bu çalışmada
19 bireye çapraz düzende 3 gün süre ile her
yemekte normal margarin (kontrol grubu),
ya da sadece kahvaltısında 1.8 g bitkisel ste
rol içeren margarin, ya da 3 öğüne dağıtılmış
sterol içeren m argarin verilm iş ve lipid
ölçümleri yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına
göre; 3 öğünde bitkisel sterol içeren marga
rin alımında LDL kolesterol düzeyi kontrol
ya da tek öğün alımına göre önemli şekilde
düşük bulunmuştur. Üç öğünde bitkisel ste
rol içeren margarin alımında kolesterol emilimi 3 kez/gün ve 1 kez/gün alımıyla, sıra
sıyla %36 ve %39 o ranında düşm üştür.
LDL-kolesterolü düşürmek için günlük 1.8 g
bitkisel kolesterolün 3 öğüne bölünerek alın
masının daha etkili olduğu sonucuna varıl
mıştır.
Akdeniz diyetlerinde sebze ve meyvelerin
hipertansiyonu önlemedeki etkisi
Sebze ve m eyve alim inin artırılm asın ın
hipertansiyona karşı koruyucu olduğu birçok
araştırmayla belirlenmiştir. Akdeniz diyeti
içinde bunların etkinliğini saptamak amacıy
la yapılan bu çalışmada SUN projesi (The
Seguimiento University of Navarra Project)

K ve D vitaminlerinin genetik ve genetik
olmayan korelasyonları

4.

Kırmızı et ya da işlenmiş et ürünlerinin
tüketimi koroner kalp h astalığın ın risk
faktörü d eğildir. 1989 ve 1999 İ n g iliz
yetişkin kohort çalışma sonuçları
Bu çalışmada Tıp Araştırma Konseyi Sağlık
ve Gelişme Araştırması kapsam ında 1946
doğumlu bireylerin 1989 ve 1999'da besin
tüketimi durumları 5 günlük kayıt yöntem iy
le belirlenmiş, koroner kalp hastalığı görül
me durumu ve antropometrik ölçülerden bel
çevresi ile ilin tisi sap tan m ıştır. Ç alışm a
sonuçlarına göre; kırmızı et ve işlenm iş et
ürünleri ile serum kolesterol düzeyi ve kan
basıncı arasında herhangi bir ilinti bulunm a
mıştır. Bunun yanında et ve et ürünleri tüke
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tim iyle bel çevresi arasında önem li ilinti
bulunmııştur. Kırmızı et tüketimindeki gün
lük 10 g artışın bel çevresini 0.3 cm artırdığı
hesaplanm ıştır. Et ve et ürünlerinin serum
kolesterolü, kan basıncı gibi koroner kalp
hastalığı risk faktörlerinde etkisi olmamakla
birlikte diğer risk faktörü olan bel çevresinde
yağ birikimini artırdığı sonucuna varılmıştır.
5.

7.

8.

Hafif ve orta hiperkolesterolemide psiliyumun serum lipidlerine zaman ve doza
bağımlı etkisi: kontrollü klinik çalışmala
rın meta analizi
Psiliyumun serum lipidleıini düşürücü etkisi
bilinmekle birlikte bunun hangi dozda ve
zamanda uygulanması gerektiği açık olmadı
ğından bu çalışma planlanmıştır. Çalışmada
psiliyum alan 1030, kontrol olarak plasebo
almış olan 687 bireyin katıldığı 21 çalışma
analiz edilmiştir. Çalışmalarda verilen psili
yum miktarının 3 ile 20.4 g/gün arasında
değiştiği belirtilmiştir. Analiz sonuçlarına
göre; psiliyum aliminin serum toplam koles
terolünü 0.375 mmol/litre, LDL kolesterolü
nü 0.278 mmol/litre düşürdüğü bulunmuştur.
Psiliyumun kolesterol düşürücü etkisinin
doza bağımlı olduğu belirlenmiştir. Psiliyum
alımı toplam kolesterolü LDL kolesterole
göre
daha
hızlı
d ü şü rm ek ted ir.
Hiperkolesteroleminin diyet tedavisinde psi
liyum kullanılmasının yararlı olacağı sonu
cuna varılmıştır.

Kafein, yeşil çay ve tirozinin termojenesiz
ve enerji alımına etkisi
Çapraz düzen, çift-kör, plasebo kontrollü bu
çalışmada ortalama yaş 23.7 ± 2.6 yıl olan
12 erkeğe sırasıyla 500 mg yeşil çay özü,
400 mg tirozin, 50 mg kafein ve plasebo
(kontrol) 3'er gün ara ile verilerek termoje
nesiz yanıt; kan basıncı, kalp hızı ölçülerek
belirlenm iş, iştah duygusunun gelişimi bu
öğelerin alımından 4 saat sonra ölçülmüştür.
K afein alim inin term ojenik yanıtı deney
öncesi duruma göre %6 artırmış, diğerlerinin
etkisi görülmemiştir. Kafeinin termojenesizi
artırdığı, diğerlerinin etkisiz olduğu, örnek
lerin sayısının düşüklüğü nedeniyle daha
geniş grupta çalışm a yapılm ası gerektiği
sonucuna varılmıştır.

Besinlerin besin öğelerin profilleri 100 g,
100 kkaloı i ya da porsiyon ölçüsü esasına
göre mi yapılmalı
Besinlerin besin öğeleri içeriği belirlenirken
100 g, 100 kkalori ya da resmi makamlarca
belirlenen porsiyon ölçüsü üzerinden veril
mesinin hangisinin daha doğru olabileceğini
belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada
sık tüketilen 378 adet besin, enerji yoğunlu
ğu açısından her 3 şekilde belirlenen sistem
le değerlendirilmiştir. FDA tarafından tanım
lanan porsiyon ölçüsüne göre yapılan değer
lendirmenin tüketiciler açısından daha uygun
olabileceği sonucuna varılmıştır.

K ahvaltı etm em e, alkol, fiziksel aktivite
y e te r siz liğ i ad o lesa n la rd a fazla kilolu
olm a ve ob ezite için risk faktörleri: E
MOVO projesi sonuçları
K ahvaltı atlam a, alkol ve hareketsizliğin
obezite ile ilgisini belirtmek amacıyla yapı
lan bu çalışmada 13-14 ile 15-16 yaş grubu
o rta ö ğ re n im o k u lu ö ğ re n c isi 35000
Hollandalı ergenden 25176'sının BKÎ, hafta
da kahvaltı atlama durumu, alkollü içki içme
durumu, haftada yaptıkları fiziksel aktivite
kaydı alınarak obezite ile ilintisi belirlenmiş
tir. Her iki grup öğrencilerde kahvaltı atla
ma, alkollü içecek alımı ve fiziksel aktivite
ile BKİ arasında istatistiksel olarak önemli
ilinti saptanmıştır. Obeziteyle bu faktörlerin
hepsi ilintili olmakla birlikte en önemlisinin
kahvaltı atlam a olduğu belirlenm iştir. Bu
faktörlerin obezite artırıcı etkisi 13-14 yaş
grubunda daha önemlidir. Düzenli kahvaltı
etmeme, hareketsizlik ve alkollü içecek ali
minin şişmanlık ve obezite için risk faktörle
ri olduğu sonucuna varılmıştır.

6.

10 9

9.

Egzersizden sonra insan iskelet kasında
diyet glisemik indeksin substrakt taşıyan
gen ekspresyonuna etkisi
İskelet kası metabolizmanın regülasyonunda
önemli rol oynar. İskelet kasında dolaşımda
glukoz ve yağ asitlerinin alımı substrakt taşı
yıcı GLUT4 ve FAT/CD36 tarafından olanaklaşır. Egzersiz sonrası iskelet kasında
GLUT4 ve FAT/CD36 gen ekspresyonuna
glisem ik indeksin (Gİ) etkisini saptamak
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amacıyla yapılan bu çalışmada 8 erkekten 60
dakika egzersiz sonrası hemen ve 3 saatte
kas biyopsisi alınmıştır. Bu işlem öncesi
b irey lere çapraz düzende Gİ yüksek ve
düşük, diğer yönlerden benzer diyet veril
miştir. Gİ yüksek diyet alımında Gİ düşük
diyete göre glikoz ve insulin yanıtı yüksek
bulunmuştur. Her iki diyette plazma gliserol
düzeyi düşmüştür. GLUT4 ve haberci RNA
her iki diyette de aşağı doğru regule edilmiş
tir. GLUT4 protein düzeyi değişmemiştir.
FAT/CD36 haberci RNA ve protein düzeyle
ri yüksek Gİ diyetten sonra başlangıcın altı
na düşerken düşük Gİ diyette değişmemiştir.
İnsan iskelet kasında diyetin glisemik indek
sinin FAT/CD36 gen ekspresyonunda önemli
etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.
10. Menopoz sonrası şişman/obez kadınlarda
kahve tüketimi ve CRP düzeyleri
Obczitcnin C-reaktif protein (CRP) düzeyi
nin yükselmesiyle belirlenen inflamasyon
durum uyla ilişkili olduğu gözlenm iştir.
Kahve tüketimi ve CRP düzeyleri arasındaki
ilintiyi belirleme amacıyla yapılan bu çalış
mada, hormon yerine koyma tedavisi alan ve
almayan yaşı 57±6.4 yıl olan şişman/obez
kadınların plazma CRP düzeyleri, besin
tüketim sıklığı yöntemiyle besin tüketimi ve
kahve tüketimi saptanmıştır. Plazma CRP
düzeyi BKİ ile pozitif (p<0.001) ve kahve
tüketimiyle negatif (p<0.05) ilişki göstermiş
tir. Hormon yerine koyma tedavisi alanların
plazma CRP düzeyleri BKI ilişkisi ayda bir
den az alanlarda çok güçlü (p<0.001) iken,
günde bir fincan ve daha çok alanlarda hafif
ilişki (p<0.02) bulunmuştur. Hormon tedavi
si almayan kadınlarda CRP'nin BKİ ile iliş
kisi günde 1 fincandan az kahve tüketenlerde
ö n em lid ir. H orm on te d a v isi görm eyen
kadınlarda kahve tüketim inin artm asının
CRP düzeyindeki yükselişi azalttığı sonucu
na varılmıştır.
11. Meyve, sebze, antioksidan vitaminler ve
posa alımı ile yüksek-duyarlı C -reaktif
protein ilişkisi: cinsiyet ve beden kitle
indeksi etkileşimi
Bu kesitsel çalışmada 18 yaş üstü 1060 bire
yin besin tüketim sıklığı yöntemiyle diyet

örüntüleri bir yıl önceden itibaren belirlen
miş diyet ö rüntüsü ile C -re a k tif p ro tein
(CRP) düzeyi arasındaki ilişki saptanmıştır.
Analizde bireylerin CRP düzeyi <1, 1-3 ve
>3-<10 m g/litre olarak gruplandırılm ıştır.
Normal ağırlıklı erkeklerde her 100 g sebze
ve meyve aliminin artmasının CRP yükseliş
riskini azalttığı belirlenmiştir. Benzer şekilde
C vitamininin alınımı her 10 mg, A vitamini
nin 1000 retinol eşdeğeri/gün artması riski
azaltm ıştır. BKİ 25 kg/m 2 ü stü n d e olan
erkeklerde posa tüketim i ile CRP düzeyi
negatif ilişki göstermiştir. Genel olarak BKİ
değeri yüksek olan bireylerde sebze, meyve
ve antioksidan vitamin alımıyla CRP ilintisi
zayıf olarak bulunmuştur. Kadınlarda sebze,
meyve ve antioksidan alımıyla CRP düzeyi
arasın d a ilişk i sa p ta n m a m ıştır. M ey v e,
sebze, antioksidan vitaminler ve posa alimi
nin arttırılmasının erkeklerde CRP düzeyini
azalttığı sonucuna varılmıştır.
12. Paleolitik avcı toplayıcı tip diyet alımıyla
metabolik ve fizyolojik iyileşmeler
Günümüzde ölüm nedenlerinin başında yer
alan hastalık ların (u y g arlık h a sta lık la rı)
diyetle ilin tili olduğu b ilin m ek ted ir. Bu
m etabolik k o ntrollü çalışm ad a 9 norm al
ağırlıklı, hareketsiz yaşam biçimi olan birey
lerin önce kendi alışkın o ld u k ları d iy eti
tüketmeleri istenmiş, daha sonra düzenlenen
paleolitik diyet verilmiştir. Bu diyet yağsız
et, meyveler, sebzeler ve sert kabuklu mey
veler içermekte, tahıl, süt ve ürünlerinden
yoksundur. Diyet alım süresi 10 gündür. Her
diyet alımından sonra kan basıncı, 24-saat
idrarda sodyum , potasyum atım ı, plazm a
glukoz, insulin ve kan lipitleri ölçülmüştür.
Alışkın olunan diyete göre deney diyeti alı
nlıyla kan basıncı ve insulin düzeylerinde
önemli düşüş olmuştur. Benzer şekilde top
lam kolesterol, LD L-kolesterol, trigliserit
düşmüştür. Kısa dönem paleolitik diyet ali
minin kan basıncı, glukoz to leran sı, kan
lipitleri profilinde önemli iyileşmeler sağla
dığı, ağırlık kaybının ise olmadığı sonucuna
varılmıştır. Paleolitik diyetin antioksidanlardan zengin özellikle beyaz ekm ek, beyaz
pirinç gibi ürünlerden yoksun olm ası bu
olumlu etkinin nedeni olabilir.

İlginç Yayın Özetleri

13. Çocuklarda besinlerin besin öğeleri içeri
ğini belirlemede fotoğraflı besin kayıtları
nın doğruluğu
Diyet araştırm alarında bireysel besin kayıt
sistemi genellikle kullanılan bir yöntemdir.
Ancak bireyler çoğu kez besinlerin porsiyon
ö lçü sü n d e y an ılg ıy a d ü şm ektedirler. Bu
çalışmada 28 sağlıklı, 10-16 yaş arası genç 3
gün süreyle tartıyla belirlenmiş diyet almış
lar, geriye dönük 4 gün yenmeyenleri tarta
rak belirlemişlerdir. Üç gün süre ile tartımla
alınan besinleri kaydetmişler, yemek öncesi
ve so n ra s ı fo to ğ ra fla rın ı çe k m işle rd ir.
Fotoğraflar iki uzman diyetisyen tarafından
analiz edilerek porsiyon ölçüleri saptanmış
tır. Tüketilen gerçek miktar yazılı kayıtlar ve
fotoğraflardan saptanarak birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Yazılı kayıt ve fotoğrafla belir
lenen porsiyon ölçüsü esas alınarak saptanan
besin öğeleri miktarlarında farklılık gözlem
lenmemiştir. Bunun yanında gençler ve aile
leri, tüketilen besin miktarlarının fotoğrafla
b e lirle n m e s in in d aha k o lay ve daha az
zam an a lıc ı o ld u ğ u n u b e lirtm iş le rd ir.
Fotoğrafla besin kaydının çocuk ve gençler
de besin tüketimini belirlemede doğru bilgi
verdiği ve kolaylık sağladığı sonucuna varıl
mıştır.

