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1. Progesteron Esaslı Doğum Kontrol Haplarının
Genç Kadınlarda Beden Ağırlığı Üzerine Kısa
Dönem Etkisi
M enstrüasyon siklusuna ilişkin hormonal değişmele
rin enerji alımı ve harcamasını etkilediği bilinmekte
dir. Bu çalışmada progesteron esaslı doğum kontrol
ilacının enerji alımı ve harcamasına etkisini belirle
m ek için* normal ağırlığı olan kadınlara menstrüasyon siklusunun foliküler ve luteal fazından önce
medroksiprogesteron enjekte edilerek beden ağırlığı,
dinlenme enerji harcaması ve üç günlük besin alımı
saptanmıştır. Benzer şekilde plasebo verilerek de öl
çüm yapılmıştır. İlaç enjeksiyonundan önce menstrü
asyon siklusunun fazlarının enerji alımı ve dinlenme
enerji harcamasını etkilediği belirlenmiştir. İlaç alan
grup plasebo grubuna göre luteal fazda foliküler faza
göre %4.3 daha çok enerji harcamıştır. Bulgular ilaç
alım öncesiyle karşılaştırıldığında ilacın enerji alımı,
dinlenme enerji harcaması ve beden ağırlığını önem
li şekilde etkilemediğini göstermiştir. Mentrüasyon
fazları enerji metabolizmasını etkilemekle birlikte
progesteron esaslı doğum kontrol hapının enerji alı
mı, harcaması ve beden ağırlığına herhangi bir etki
sinin olmadığı sonucuna varılmıştır.
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2. Çikolata Prosyanidinleri insanlarda ve Onların
Aortik Endotel Hücrelerinde Leukotrin/Prostosiklin Oranım Azaltır
D am ar ve solunum patolojilerinin korunması ve te
davisinde prostasiklin sentezinin hızlandırılması ve
ya leukotrin sentezinin azaltılmasının önemi bilin
mektedir. Polifenolik fitokimyasalların hastalık olu

şumuna katkıda bulunan damarsal ve inflamatuvar
süreçleri engelleyici etkide bulundukları ileri sürül
müştür. Bu çalışmada sağlıklı bireylere bir gece aç
lıktan sonra 37 g düşük prosyanidinli (0.009 mg/g)
veya yüksek prosyanidinli (4.0 mg/g) çikolata verile
rek deney öncesi ve bir hafta çikolata alım-sonrası eikosanoid sentezi ölçülmüştür. Düşük prosyanidinli
çikolata dönemine göre yüksek prosyanidinli çikola
ta alımında plazma prostasiklinde %32 artış, leukotrinde %29 azalış gözlenmiştir. Yüksek prosyanidin
alımında aortik endotel hücreleri iki kat daha çok
prostasiklin, %16 daha az leukotrin sentezlemişlerdir. Besinlerle alınan flavonoidler grubuna dahil
prosyanidinlerin insanlarda eikosanoid sentezini
olumlu yönde değiştirerek platelet aktivasyonunu
azalttıkları dolayısıyla kanda tromboz oluşumunu
azalttıkları, sonucuna varılmıştır. Bu çalışmadan an
laşılacağı üzere bitkilerle alınan flavonoidler antioksidant etkileri yanında prostoglandin metabolizması
üzerine de olumlu etki yapmaktadırlar.

3. Behenik Asit İnsanlarda Kolesterol Düzeyini
Yükselten Doymuş Yağ Asitidir
Çok uzun zincirli behenik asit (22: 0) doğal besinler
de az bulunmakla birlikte biyoteknoloji ürünlerinde
bulunmaktadır. Bu yağ asitinin emilim oranı düşük
tür ve serum kolesterolünü yükseltici etkisinin olma
dığı sanılmaktadır. Bu çapraz düzendeki metabolik
çalışmada doğal diyete behenik asit, palmitik asitten
zengin palm yağı veya oleik asitten zengin bitkisel
sıvı yağ eklenerek hafif hiperkolesterolemik erkekle
re yedirilerek kan lipid profili saptanmıştır. Behenik
asit içeren diyet ve palmitik asit içeren diyet benzer
şekilde toplam kolesterol ve LDL-kolesterolü yük
seltirken oleik asit içeren diyette her iki parametre de
düşük gözlenmiştir. HDL-kolesterol ve trigliseritte
farklılık gözlenmemiştir. Behenik asitin emiliminin
düşük olmasına karşın, kolesterol yükseltici etkisi
bulunduğundan ve bu nedenle yağ üretiminde palmi
tik asit yerine kullanılmasının doğru olamayacağı so
nucuna varılmıştır.
4. Kahvede Bulunan Diterpen Kafestol Sağlıklı
Bireylerde Geniş VLDL Apolipoprotein B Üretim
Hızım Arttırarak Plazma Triaçilgliserol Düzeyini
Yükseltir
Önceki bazı araştırmalarda filtre edilmemiş (Türk
kahvesi gibi) kahvenin plazma triaçilgliserol ve
LDL-kolesterol düzeyini yükselttiği bildirilmiştir.
Bu çalışmada kahveden ayrılan diterpen kafesterollin
VLDL metabolizmasına etkisi incelenmiştir. Sağlık
lı bireylere iki hafta süreyle 7.5 mg kafestol verildi
ğinde plazma triaçilgliserol düzeyinde %31 artış göz
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lenmiştir. Kafestol karaciğerde VLDL apo B üretim
hızını %80 arttırmış, katabolizmasını etkilememiştir.
Kafestolün VLDL apo B üretimini hızlandırarak
plazm a triaçilgliserol ve LDL-kolesterol düzeyini
yükselttiği sonucuna varılmıştır. Plazma triaçilglise
rol ve LDL-kolesterol düzeyi yüksek bireylerin kah
ve alımından sakınmaları yararlı olabilir.

5. Şişmanlık ve Kardiyovasküler Hastalık ile Di
yet Örüntüleri ve Plazma Göstergeleri Arasında
ki İlinti
Bugüne kadar belirli besin öğesi veya besin ile has
talık riski arasındaki ilintiler araştırılmasına karşın
diyetin genel örüntüsü üzerinde fazla durulmamıştır.
Bu çalışmada iki tip diyet örüntüsü besin tüketim sık
lığı ile belirlenerek plazmadaki hastalık riskini belir
leyen göstergelerle ilgisi saptanmıştır. Diyetlerden
birincisinin özelliği yüksek miktarda sebze, meyve,
tam tahıl ürünleri ve tavuk içermesi; İkincisi çok
miktarda kırmızı et, yüksek yağlı süt ürünleri ve saf
laştırılmış tahıl içeren tipik batı diyetidir. İkinci tip
diyetle (batı tipi) plazma insülin, c-peptid, leptin ve
homosistein konsantrasyonu arasında ise doğrusal
folat konsantrasyonu arasında ters korelasyon bulun
muştur. Sebze, meyve ve tam tahıl ürünleri esaslı di
yetle plazma folat arasında doğrusal, insülin ve ho
mosistein konsantrasyonu arasında ters korelasyon
belirlenmiştir. Beslenme-hastalık riski arasındaki et
kileşimin belirlenmesinde diyetin genel örüntüsüne
önem verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

6. Kardiyovasküler Hastalığı veya Diyabeti Olan
Koreli Erkeklerde Beden Yağ Dağılımı ve Antioksidan Durumunda Farklılık
Anormal beden yağı dağılımı ve düşük antioksidan
durumu kardiyovasküler hastalık riskinin önemli
göstergesidir. Kardiyovasküler hastalığı olan erkek
ler diyabetli olup olmamalarına göre gruplandırıldık
tan sonra bedenin yağ dağılımı, serum lipid profili,
testesteron, insülin benzeri büyüme faktörü (IBGF),
antioksidant durumu ve homosistein düzeyi belirlen
miştir. Diyabetli bireylerde karın bölgesi yağ biriki
mi diyabetli olmayan deney ve kontrol grubundan
daha yüksek bulunmuştur. Kardiyovasküler hastalık
lı iki grubun da homosistein düzeyi kontrol grubun
dan yüksek, IBGF ve süperoksit dismutaz aktivitesi
düşük bulunmuştur. Diyabetli kardiyovasküler hasta
lığı olanların-karoten ve laykopen düzeyleri en düşük
düzeydedir. Kardiyovasküler hastalık belirtilerine di
yabetin de eklenmesinin sağlık riski göstergelerini
daha da kötüleştirdiği sonucuna varılmıştır. Risk
göstergelerini düzeltmek için şişmanlığın önlenmesi,
diyetin antioksidantlar ve homosistein metabolizma

sında rol alan folat, B 12 ve B 6 vitaminleri yönünden
yeterli duruma getirilmesi önem taşır. Bunu yapar
ken, hastalık riski yaratan doymuş yağ oranını arttır
mamaya özen gösterilmesi gerekir.

7. Askorbik Asit Aliminin Toplam D iyetten Hem
Olmayan Demir Emilimine Etkisi
Tek yemekle birlikte askorbik asit aliminin y em ek te
ki hem olmayan demirin emilimini önemli ölçüde
arttırdığı bilinmektedir. Bu çalışm ada bireylere ken
di seçtikleri diyetle birlikte işaretlenmiş dem ir içeren
ekmek verilerek toplam diyetten dem ir em ilim i öl
çülmüştür. Günlük vitamin C aliminin 57-247 mg
arasında değişmesine karşın, dem ir emilimi diyet d ö
nemlerinde farklılık göstermemiştir. D em ir emilimi
diyetin fosfor içeriği ile ters, askorbik asit ve hay v an 
sal besin içeriği ile doğrusal korelasyon göstermiştir.
Uzun süre ek C vitamini aliminin dem ir durum unu
fazla etkilemediği sonucuna varılmıştır. D e m ir emiliminde bireysel farklılıklar önemlidir. D em ir emiliminin demir deposuna yansıması uzun zam an alabi
lir. Ayrıca günde bir kez ek vitamin alm a yerine her
öğünde yemekle birlikte C vitamininden zengin aynı
zamanda organik asitleri içeren besinlerin alımı de
mir durumunu farklı etkileyebilir.

8. Hayvansal Proteinin Bitkisel Proteine Olan
Oranının Artması Menopoz Sonrası K adınlarda
Kemik Kaybını ve Kırılma Riskini A rttırır
Genellikle hayvansal protein idrarın asitliğini arttırır
ken, bitkisel protein azaltır. Bu durumun kem ik kay
bını arttırdığı bildirilmiştir. Bu ileriye dönük, kohort
çalışmasında 65 yaş üstü kadınların hayvansal ve bit
kisel protein alımları ve kemik yoğunlukları incelen
miştir. Kemik yoğunluğu, hayvansal/bitkisel protein
oranına göre önemli farklılık göstermemiştir. A ncak
hayvansal protein oranı yüksek olan kadınların kemik
kayıp hızı ve kırılma risk puanı düşük olanlara göre
daha yüksek bulunmuştur. Bu ilinti yaş, ağırlık östro
jen kullanımı, sigara, egzersiz, kalsiyum ve toplam
protein alımına göre uyarlamadan etkilenmemiştir.
Yaşlı kadınların hayvansal protein alımlarının yüksek
olmasının femor boyu kemiğinin kayıp hızını ve kal
ça kırılma riskini arttırdığı sonucuna varılmıştır.

9. Halk Sağlığı ve Birinci Aşama Sağlık Bakım ı
••
için Yetişkin Antropometri Kullanım ı ü zerin e
Hastalık Kontrolü ve Korunm ası M erkezi K atı
lımlı Toplantı Raporu
On değişik ülke araştırıcıları A m erika Birleşik Devletleri’nin Atlanta kentinde bulunan Ulusal K ronik
Hastalık Korunma ve Sağlığı G eliştirm e M e rk e 
z i n d e toplanarak halk sağlığı ve birinci aşam a sağlık
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bakımında yetişkinlerde antropometrinin kullanımını
tartışarak bir rehber hazırlamışlardır. Toplantıda tar
tışılan verilerden BKI ve bel çevresi ölçümünün tip 2
diyabet ve diğer insülün direnci ile ilintili hastalıkla
rın belirlenmesinde uygun olduğu, klinik kardiyovasküler hastalıklar ve genel mortalitenin belirlenmesin
de ise daha etkili olduğu belirtilmiştir. Rapor istemi
için e-mail: J. seidell@ rivm.nl.

10. Fenilketonüri: Fenilalanin Sınırlı Diyetlerde
Trozin Eklenmesi
Fenilketonüri (P K U )’nin tedavisinde doğal protein
kaynakları sınırlanarak fenilalanini azaltılmış fakat
trozinle zenginleştirilmiş ürünler kullanılır. Bazı
araştırıcılar, özellikle P K U ’lu anneler için düşük fe
nilalanin ürünlerin ayrıca trozinle zenginleştirilmesi
ni önermektedirler. D üşük fenilalanin trozinle zen
ginleştirilmiş ürünlerin trozin içeriği g/100 g protein
için 4.6 ile 14.7 arasında değişmektedir. Bu makale
de bu ürünlerin kullanımının kan trozin düzeyine et
kileri tartışılmıştır. G ünüm üzde uygulanan trozin ek
leme yönteminin düşük kan trozin düzeyini, özellik
le bir gece açlıktan sonraki durumu önlemediği, gü
nün diğer saatlerinde ise trozin düzeyinin arttırdığı
belirlenmiştir. Düşük fenilalaninli proteinin trozinle
zenginleştirilmesi ve fazladan serbest trozin eklen
mesinin özellikle P K U ’lu kadınlarda güvenilir olma
dığı sonucuna varılmıştır. Trozinin yavaş salınımım
sağlayacak ürünlerin gerekliliği bildirilmiştir. Hali
hazırda piyasada bulunan ürünlerin trozin içeriğinin
6 g/100 g protein düzeyine düşürülmesi ve gün için
de kan trozin düzeyindeki değişmeler ve trozin yeter
sizliği gözlenmeden serbest trozin verilmesinin doğ
ru olmadığı, bu ürünlerin lezzeti arttırılarak gün için
de dengeli aliminin sağlanması gerektiği sonucuna
varılmıştır.

11. Çocuklarda M etabolik Öncüler ve Obezitenin
Etkisi On Yıllık Durum 1990-1999
Son veriler A BD çocuklarının %20'sinin şişman ol
duğunu göstermektedir. Analizler 1973’ten 1994'e
kadar çocukların beden ağırlığında yıllık 0.2 kg artış
olduğunu işaretlemektedir. Obezite sıklığı Afrika kö
kenlilerde beyazlardan daha yüksektir. Günümüzde
obezite A B D 'd e olduğu gibi diğer ülkelerde de
önemli sağlık sorunları oluşturmaktadır. Bu makale
de 1990-1999 yılları arasında çocukluk obezitesi
üzerindeki araştırmalar, çocukluk obezitesinin etyolojisinde rolü olan enerji harcanması, fiziksel aktivite ve genetik kapasiteye ilişkin çalışmalar, obezite ve
tip 2 diyabet etkileşimine ilişkin veriler özetlendikten
sonra gelecek için öneriler üzerinde durulmuştur.
Obeziteye yol açan faktörlerin başında, dinlenme

65

enerji harcanmasının düşüklüğü, aerobik kapasitenin
düşüklüğü, açlık insülin ve akut insülin yanıtının
yüksek; insülin duyarlılığının düşüklüğü gelmekte
dir. Çocukluk obezitesi için en uygun tedavi yönte
mi, obezitenin yetişkinin sağlığı üzerindeki etkileri
ve epidemiyolojisi üzerinde araştırmaların yoğunlaş
ması gerektiği üzerinde durulmuştur.
••

12. Hiç Şişman Olmayan ve Daha Once Şişman
Olan (Normal Ağırlıklı) Kadınlarda 14 Günlük
Yüksek Nişastalı, Yüksek Sakkarozlu veya Yük
sek Yağlı Diyet Alınlından Sonra Metabolik Pro
filler
Normal ağırlıklı daha önce şişman olan ve hiç olma
yan kadınlara 14 gün süre ile üç tip (yüksek nişasta
lı, yüksek şekerli, yüksek yağlı) diyet verilerek 15.
gün kan glukoz, insülin ve lipidleri ve bunlarla ilinti
li parametreler ölçülmüştür. Diğer iki diyetle kıyas
landığında yüksek şekerli diyetle glukoz ve serbest
yağ asitleri için eğrinin altında kalan alan düşük, laktat için yüksek bulunmuştur. İnsülin açısından fark
önemsizdir. Trigliserit düzeyi yüksek yağlı ve yük
sek şekerli diyette, yüksek nişastalı diyetten daha
yüksektir. Daha önce şişman olan grupta olmayana
göre düşük göreceli insülin direnci ve glukoz insülin
ve trigliserit için eğrinin altında kalan alan daha dü
şük bulunmuştur. Yüksek yağlı diyetle kıyaslandı
ğında yüksek nişastalı ve yüksek şekerli diyetin ye
mek sonrası lipemi, insülinemi veya lipidemi üzerine
olumsuz etki yapmadığı; yüksek nişastalı diyete göre
yüksek şekerli diyetin glukoz metabolizmasını iyi
leştirmesine karşın, lipidemiyi olumsuz etkilediği;
daha önce obez olan kadınların olmayanlara göre da
ha insüline duyarlı ve daha elverişli yağ depolamaya
meyilli oldukları sonucuna varılmıştır.

13. Altı Diyet Yağ Asidinin Sağlıklı Genç Erkek
lerde Yemek Sonrası Lipid Profili, Plazma Yağ
Asitleri, Lipoprotein Lipaz ve Kolesterol Ester
Transfer Aktivitesine Etkisi
Yemek sonrası plazmada triaçilgliseroldeıı zengin lipoproteinlerin aterojenik risk taşıdığına ilişkin veri
ler hızlı artış göstermektedir. Bu çalışmada 6 tip yağ
asitinden zengin [stearik asit, palmitik asit, palmitik
+ miristik asit oleik asit, elaidik asit (trans 18:1) ve
linoleik asit] yağ interesterifikasyon yöntemiyle üre
tilerek sağlıklı genç erkeklere normal diyet içeren ara
dönemler bırakılarak 12 saat açlıktan sonra ayrı ayrı
günlerde 1 g yağ/kg olacak şekilde yedirilmiş: 2 , 4 , 6
ve 8 saatlerde kan parametreleri ölçülmüştür. Yağ
yemeğine karşı, plazma lipoprotein triaçilgliserol,
kolesterol, yağ asitleri, lipoprotein lipaz ve kolesterol
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ester transferaz protein (CETP) aktiviteleri için fark
lı yanıtlar elde edilmiştir. Uzun zincirli doymuş yağ
asitleri (stearik ve palmitik) alımı aynı karbon zinci
ri olan doymamış yağ asitlerinden daha düşük lipemik yanıt oluşturmuş ve lipemik düzeyi daha uzun
süre devam etmiştir. Bunun nedeni uzun zincirli doy
muş yağ asitlerinin daha yavaş emilmeleridir. Yağ
asiti zincir uzunluğu ve doymuşluk derecesinin ye
mek sonrası lipemiyi dolayısıyla VLDL üretimini et
kilediği fakat bunun lipoprotein lipaz ve CETP tara
fından başlatılmadığı sonucuna varılmıştır.

14. Diyet Yağı ve Yağ İlintili Makular Dejeneras
yon Etkileşimi Üzerine İleriye Dönük Çalışma
Yaş ilintili makular dejenerasyon (AMD) tedavisi sı
nırlı körlük nedenlerindendir. Makula retinanın mer
kez alanıdır ve görmede etkilidir. Bu çalışmada top
lam yağ ve belirli yağ asitlerinin AMD riskine etkisi
Sağlık Personeli Araştırma kapsamındaki 50 yaş üs
tü 42743 kadın ve 29746 erkek üzerinde incelenmiş
tir. Bireylerin 567’sinde AMD gözlenmiştir. Düşük
yağ alımına göre yüksek yağ aliminin göreceli riski
1.54 bulunmuştur. Balık yağı alımı AMD riskinin
%35 daha düşük olmasıyla ilintilidir. Toplam yağ,
çoklu doymamış (18. karbonlu) yağ asitlerinin alimi
nin artmasının AMD riskini arttırdığı, balık yağının
ise azalttığı sonucuna varılmıştır. Ancak bu bulgula
rın diğer araştırmalarla desteklenmesi gerektiği vur
gulanmıştır.
•

15. Soya Izoflavonları Kolesterol Düzeyi Normal
ve Hafif Yüksek Menopoz Sonrası Kadınlarda
Plazma Lipid Profilini Olumlu Etkiler
Soya ve diğer kuru baklagillerin plazma toplam ve
LDL-kolesterolünü düşürdüğü bilinmektedir. Bu ça
lışmada bu etkinin soyada bulunan izoflavonlarla
ilintisini saptamak için çapraz düzende menopoz
sonrası kadınlarda 3-93 günlük dönemlerde; 7.1
(kontrol), 65 veya 132 mg/gün izoflavonlar verilerek
kan lipidleri ölçülmüştür. Kontrol dönemi ile kıyas
landığında yüksek izoflavon alınan dönemde plazma
LDL-kolesterol düzeyi %6.5, L D L ’nin H D L ’ye ora
nı %8.5 daha düşük bulunmuştur. İzoflavon aliminin
toplam HDL, triaçilgliserol, apo A -l, apo B ’yi etki
lememiştir. İzaflavoıı alımı plazma lipidlerini olum
lu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. Bu etkinin
küçük olmasına karşın, diğer lipid düşürücü strateji
lerle birlikte uzun süre izoflavonların aliminin koro
ner kalp hastalığı riskini azaltabileceği vurgulanmış
tır.

16. Orta Yaş ve Yaşlı Singapurlu Kadın ve Erkek
lerde Plazma Homosistein Konsantrasyonunun
Genetik, Diyet ve Diğer Yaşam Biçimi Belirleyici
leri
Kan homosistein düzeyinin yükselmesi kalp-damar
hastalıkları için risk faktörüdür. Bu çalışmada yaşla
rı 45-74 yıl arasında değişen Singapurlu bireylerin
plazma homosistein, folat, vitamin B 12, vitamin B6
düzeyleri ile metilen tetrahidrofolat reduktaza dayalı
genetik farklılık ölçülmüştür. Hemosistein düzeyi er
keklerde kadınlardan daha yüksektir. Yaşla hem osis
tein düzeyi yükselmektedir. Plazma folat, vitamin
B 12 ve B6 düzeyleri homosistein düzeyi ile ters yön
de ilintilidir. Sigara içimi, kahve tüketimi ve hareket
sizlik homosistein düzeyi ile doğru yönde ilintilidir.
Ancak plazma folat düzeyine göre uyarlam a yapıldı
ğında bu faktörlerin etkisi ortadan kalkmıştır. Düşük
plazma folat düzeyi olanlarda metilen tetrahidrofolat
reduktaz aktivitesinde mutasyon görülenlerin hem o 
sistein düzeyi yüksektir. Yaş, cinsiyet, ilgili B vita
minleri ve genetik farklılığın yüksek homosistein dü
zeyinin bağımsız belirleyicileri olduğu, bireyler ara
sındaki homosistein düzeyindeki değ işik liğ in
% 40’ından bu faktörlerin sorumlu olabileceği sonu
cuna varılmıştır.

17. Diyet ve Egzersizde Uzun Dönem Yapılan D e
ğişikliğin Plazma Leptin Düzeyine Etkisi
Plazma leptin düzeyi adipoz dokunun miktarı ile ko
relasyon gösterir. Uzun süre diyet ve egzersizde ya
pılan değişikliğin leptin düzeyine etkisini belirlemek
amacıyla 186 erkek, diyet, egzersiz, ikisi birlikte ve
kontrol olmak üzere gruplandırılmışlar ve leptin dü
zeyleri ölçülmüştür. Besin aliminin azalması ve fi
ziksel aktivitenin artmasıyla plazma leptin düzeyi,
BKİ ve yağ kütlesinde azalma olmuştur. BKİ ve yağ
kütlesine göre uyarlama yapıldığında diyet ve egzer
sizdeki değişmenin leptin düzeyini azalttığı görül
müştür. Uzun süre düşük enerjili diyet alımı ve fizik
sel aktivitelerin artmasının yağ kütlesinde beklenen
değişmenin ötesinde leptin düzeyini azalttığı s o n u c u 
na varılmıştır.

18. Diyette Yağ ve Enerji Sınırlamasının İnsanda
Lipid Metabolizmasına Etkisinin Karşılaştırılması
Diyette yağ sınırlamasının dolaşımdaki lipidler ve li
pid sentezine enerji sınırlamasından farklı etki edip
etmediğini saptamak amacıyla yetişkin, hiperkolesterolemik erkeklere çapraz düzen içinde enerji kaynak
ları farklı 4 tip diyet 4-haftalık dönemlerde verilerek
lipid profili ölçülmüştür. Diyetlerin niteliği şöyledir:
Alışagelmiş diyet (enerjinin % 3 5 ’i yağ, % 5 0 'si
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CHO, %15 protein); düşük yağlı (%15 yağ, %70
CHO, %15 protein); düşük yağ, düşük enerjili (%15
yağ, %40 CH O, %15 protein) alışagelmiş düşük
enerjili (%35 yağ, %20 CHO, %15 protein) diyet.
Düşük enerjili diyetlerde önemli ağırlık kaybı olmuş
toplam kolesterol değişmemiş, LDL-kolesterolde %8
üzerinde azalma görülmüştür. Alışagelmiş düşük
enerjili diyetten sonra H D L kolesterolde %46.5 yük
seliş, trigliseritte %22 düşüş olmuştur. Düşük yağlı
diyette alışagelmiş diyete göre trigliserit %23.6 yük
selmiştir. Kolesterol sentezi hızı düşük yağlı ve dü
şük enerjili diyetlerden sonra sırasıyla %35.2 ve
%27.7 oranında düşmüştür. Düşük yağlı ve yağ ora
nı aynı olmakla birlikte karbonhidratı azaltmış düşük
enerjili diyetlerin kolesterol sentezini azaltarak LDLkolesterolü düşürdüğü sonucuna varılmıştır. Yağı
normal enerjisi düşük diyette H D L kolesterolün yük
seldiği trigliseritin düştüğü gözönüne alınırsa diyetin
toplam enerjisini sınırlama da kan lipid profilini
olumlu yönde etkilemektedir.

19. Genç Kadınlarda Beden Bileşimindeki Değiş
menin Saptanmasında Antropometrik Denklem
lerin Değerlendirilmesi
Egzersiz yapan kadınlarda yağ kütlesinin azalmasına
karşın, kas kütlesi arttığı için bu durum B K I’ye yansımamaktadır. Örneğin, 8 hafta egzersiz programını
uygulayan kadınlarda beden yağ miktarı 19.4’ten
18.2 k g ’a düşmesine karşın, yağsız kütle 42.7’den
44.6 k g ’a yükselmektedir. Bel ve kalça çevresindeki
değişmenin B K I’ye göre yağ kaybını belirlemede da
ha güvenilir olduğu belirtilmiştir. BKİ egzersiz önce
si ve sonrasında benzer olmasına karşın bel çevresi
73.0’dan 72.7 c m ’e, bel/kalça oranı 0.79’dan 0.78’e
düşmüştür. Egzersiz sonrasında karın bölgesindeki
yağ deposunda azalma olmaktadır.

20. Vitamin D Aliminin Yetersizliği ve Toksik Et
ki Düzeyi
ABD Besin ve Beslenme Komitesi Rehberi hiperkalsemi riskini yaratmayacak en yüksek vitamin D ali
mini 50 mcg/gün olarak belirtmiştir. Günlük aliminin
uzun süre 95 mcg/gün düzeyine çıkmasının olumsuz
etki gösterdiği serum-kalsiyum düzeyini normalin
üzerine çıkardığı belirtilmiştir. Bu çalışmada yaş orta
laması 41 yıl olan yetişkinler 2-5 ay 25 mcg/gün dü
zeyinde vitamin D aldıklarında başlangıçta 40.7 ± 15
nmol/L olan (OH) vitamin D düzeyi 68.7 ± 16.9
nmol/L düzeyine yükselmiştir. Günlük 100 mcg vita
min D alanların ise 96.4 nmol/L düzeyine çıkmıştır.
Her iki doz vitamin D alımında serum kalsiyum ve
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idrarla kalsiyum atımı farksız bulunmuştur. Günlük
100 mcgw D vitamini aliminin azami ogüvenilir doz olduğu sonucuna varılmıştır. Bu miktar 4000 IU vita
min D ’ye eşittir.

21. Hareketsiz Yaşam Biçimi Olan Kadınlarda
Yaşa Bağlı Enerji Harcaması Azalması: Yağsız ve
Yağ Kütlesinde Bölgesel Farklılıklara Etkisi
Yaşa bağlı olarak yağsız kütle ve dinlenme enerji
harcamasının azaldığı bilinmektedir. Buna karşın be
denin belirli bölümlerinin yağsız ve yağ kütlesindeki
değişmelerin dinlenme enerji harcamasındaki azal
madan sorumlu olup olmadığı bilinmemektedir. Bu
çalışmada yaşları 23-77 yıl arasında değişen kadınla
rın toplam ve bölgesel beden bileşimleri ve enerji
harcamaları ölçülmüştür. Yaş, bağımsız olarak karın
içi yağ deposunun yüksekliği ve bacak yağsız kütle
nin düşüklüğü ile ilintili bulunmuştur. Yaşla bedenin
üst bölümünde yağsız kütlede fazla değişme olma
masına karşın, özellikle bacaklardaki kas kütlesinde
yaşla önemli azalma olmaktadır. Ayrıca dinlenme
enerji harcamasındaki azalmanın beden bileşiminde
oluşan değişmelerle tam olarak açıklanamayacağı
sonucuna varılmıştır. Yaşlılarda bacaklarda görülen
eğrilikler kemik yoğunluğundaki azalmayla birlikte
kas kütlesindeki azalmayla da ilintili olabilir. Bunu
geciktirmede en önemli faktör düzenli yürüyüş yap
maktır. Böylece kas kütlesinde ve kemik yoğunlu
ğundaki azalma en az düzeyde tutulabilir.

22. Yaşlılarda Besin Öğeleri Yoğunlaştırılmış Be
sinler: B Vitaminleri, Homosistein, Metilmalonik
Asit ve Nörofizyolojik İşleve Etkisi
Onyedi haftalık bu kontrollü çalışmada yaşlı bireyle
re dört tip iyileştirme programı uygulanarak B vita
minleri, hemosistein, metilmalonik asit düzeyleri öl
çülmüş ve uygulamaların nörofizyolojik işleve etkisi
gözlenmiştir. Uygulamalar şöyledir: 1. Zenginleşti
rilmiş diyet + sosyal program, 2. Normal diyet + eg
zersiz, 3. Zenginleştirilmiş diyet + egzersiz, 4. Nor
mal diyet + sosyal program: Zenginleştirilmiş diyetin
mikrobesin öğeleri önerilerin %25-100'ü düzeyine
çıkarılmıştır. Mikrobesin öğeleri eklemesi yapılan
grupların kan vitamin düzeyleri deney öncesi ve nor
mal diyet alanlardan önemli şekilde yüksek bulun
muştur (p< 0.001). Ekleme yapılanların plazma dü
zeyleri vitamin B 12 %22, folat %101, B6 %68 artar
ken eklenmeyenlerin azalmıştır. Ekleme yapılanların
homosistein düzeyi %25, metilmalonik asit %30
azalmış, eklenmeyenlerde artış gözlenmiştir. Mikro
besin öğeleri eklenmesiyle homosistein ve metilma
lonik asit düzeylerindeki azalma yaşlıların sınırda
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yetersizlik durumunda aldıklarını göstermektedir. B
vitaminleri eklemesinin sinir sisteminin sağlığı üze
rine etkisi gözlenmemiştir. Hemosistein metaboliz
masındaki etkileriyle kalp sağlığı açısından önem ta
şıyan B 12, B6 vitaminleri ve folik asit yönünden yaş
lıların beslenmesine dikkat edilmesi, gerekirse bu vi
taminlerin ek verilmesi önerilmektedir.
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Hiperkolestrolemik ve iki koroner kalp hastalığı
(KKH) riski olan bireylerde linolenik (A LA ) ve lino
leik asitlerin ilintisi besin tüketim sıklığı ve plazma
kolesterol esteri ölçülerek çift kör plesebo kontrollü
yöntemle incelenmiştir. Diyetle ALA ve LA alımı ve
LA/ALA oranı kolesterol esteri içeriği ile ilintili bu
lunmuştur. Kolesterol ester ALA içeriği diastolik kan
basıncı ile ters, serum trigliseritle doğrusal ilinti gös
termiştir. LA serum trigliseritle ters ilinti bulunm uş
tur. LA/ALA oranı kolesterol esteri ile ters yönde
ilintilidir. KKH riski taşıyan ve linoleik asitten zen
gin diyetle beslenen bireylerde linoleik asitin-linolenik asitle değiştirilmesinin diastolik kan basıncının
düşürülmesinde etkili olabileceği sonucuna varılmış
tır.
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2. Şarap ve Diğer Alkollü İçki Türleri ve Yemek
Borusu K anser Riski
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Bu çalışm ada akut yem ek borusu kanserli 714 ve
kanserli olmayan 3137 kontrol grubunun alkollü içki
tüketimleri incelenmiştir. Alkol alımı miktarının artı
şının kanser riskini arttırdığı bulunmuştur. En çok ve
sık tüketilen alkollü içki ile kanser arasındaki ilişki
en önemli olarak bulunm uştur. Şarabı çok tüketenler
de yem ek borusu kanseri insidansı da yüksektir.

talık arasında önemli ilinti saptanmıştır. Elma tüketi
minin artması trombotik veya embolik felci önemli
şekilde düşürmüştür. Quersetin alımına göre uyarla
ma yapıldıktan sonra elma tüketiminin hastalık olu
şumundaki göreceli riski erkek ve kadında sırasıyla
0.59 ve 0.61 olarak hesaplanmıştır. Sebze ve meyve
lerde çok çeşitli biyoaktif bileşikler bulunmaktadır.
Bu nedenle bunlardan tek bir veya birkaçını hap ola
rak alma yerine doğal sebze ve meyveyi tüketmenin
yararı bu çalışma ile bir kez daha gösterilmiştir.

3. Ön Pişirilm iş Pirincin Glisemik İndeksi İşlem
Y öntem ine Bağlıdır: Tip 2 Diyabetlilerde Bir Ça
lışma

6. Düşük
Hastalık
Hastalığı

Tip 2 diyabetli bireylerde beyaz ekmek, taze pişmiş
pirinç, ön pişirme yapılmış pirinç ve basınçlı tencere
de iyice ön pişirilmiş pirincin glisemik indeksi sap
tanmıştır. Beyaz ekm eğe göre pirinçlerin glisemik
indeksleri pişmiş pirinç için 555 geleneksel olarak ön
pişmişin 468 ve basınçlı tencerede ön pişmişin 396
bulunmuştur. Üç pirinç benzer insülin cevabı vermiş
lerdir. Pirinçlerin insülin cevabı beyaz pirinçten dü
şüktür (p< 0.001). Pirinç örneklerinde amiloz-lipid
kompleksi ve basınçlı tencerede ön pişmişte retrograde olmuş amilopektin görülmüştür. Basınçlı tencere
de ön pişmiş pirinçte amilopektin retrograde olması
glisemik indeksi etkilemediği sonucuna varılmıştır.
Am ilozun lipidle kom pleks yapması da glisemik in
deksi düşüren bir etkendir.

Finlandiya’da kalp hastalığı risk faktörleri araştırma
sı kapsamında 46-64 yaş grubu bireyler 5 yıl 3 ay iz
lenmişlerdir. Bu sürede serum folat düzeyi yüksek
(11.3 nmol/L) olan erkeklerin %2.5’inde akut koroner
hastalık oluşurken folat düzeyi düşük olanların
%5.7 ’sinde hastalık görülmüştür. Yaş, izlem yılları ve
plazma laykopen düzeyine göre uyarlama yapıldıktan
sonra da düşük serum folat düzeyinin koroner hasta
lık riskini önemli şekilde arttırdığı sonucuna varılmış
tır. Sebze ve meyve tüketiminin artması LDL’yi oksidasyondan koruyan antioksidantların alimini arttırdı
ğı gibi folat alimim da arttırarak hastalıktan korunma
da yardımcı olmaktadır.

4. Böğürtlen ve Kızılcık Suyunun Sağlıklı Gönül
lülerde Plazm a Antioksidant Kapasitesine Etkisi
Bu çalışm ada bireylere 500 m L meyve suyu veya şe
kerli su (kontrol) verilerek plazm a antioksidant kapa
sitesi Fe (III)-2, 4, 6-Tri (2-pyridly) striazin yönte
miyle ölçülmüştür. M eyve sularının alımı plazma vi
tamin C düzeyini % 30, fenollerin düzeyini daha az
önemli yükseltmiştir. Kızılcık suyu antioksidant ka
pasiteyi arttırırken, böğürtlen alımı etkili olmamıştır.
Kızılcık suyunun antioksidant kapasiteyi arttırmasın
da C vitamini artışının etkili olduğu sonucuna varıl
mıştır.

5. Quersetin Alımı ve Serebrovasküier Hastalık
İnsidansı
Bu çalışmada sağlıklı erkek ve kadından oluşan kohort 15 yaşından itibaren 28 yıl izlenmiştir. Bu süre
de 9208 bireyden 824'ünde serebrovasküier hastalık
tanımlanmıştır. Bireylerin besin tüketimi saptanarak
Quersetin alımı belirlenmiş hastalıkla ilintisi değer
lendirilmiştir. Quersetin alımı ile hastalık insidansı
arasında ilinti bulunamamıştır. Bunun yanında Quersetinin iyi kaynaklarından olan elma tüketimi ile has

Serum Folat Konsantrasyonu Koroner
■
■
•

insidansı ile ilintilidir: Iskemik Kalp
Risk Faktör Araştırması

7. Gebeliğin Son Dönemi ve Laktasyon Sırasında
İyot Metabolizmasında Değişmeler: Sudan’lı Ka
dınlarda Uzunlamasına Bir Çalışma
Bu çalışmada gebeliğin son dönemindeki 47 kadın ve
aynı yaşta 41 kadının serum TSH, T4, T3, troglobulin
(T9) ve idrarla iyot atımı (UIC) gebeliğin son döne
minde, doğum sonrası 3, 6 aylarda saptanmıştır. Ge
beliğin son döneminde UIC ve serbest T4 kontrol
grubundan daha düşük bulunurken (p< 0.0001), T 9
yüksektir. Emzikliliğin 3. ayında TSH ve T 9 yükse
lirken, UIC, T3 ve T4 kontrollere göre düşüktür. E m 
zikliliğin 9. ayında troid işlevi kontrol grubunun dü
zeyine geri dönmüştür. İyot durumunda gebelik ön
cesi ve sırası ile emziklilikte değişme olduğu, emzik
lilikteki değişimin sütle iyot salgılanmasına bağlı
olabileceği, anne sütünün iyot içeriği saptanarak be
bek için iyi bir iyot kaynağı olup olmayacağının araş
tırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

8. Beslenme Alışkanlıkları ve İdrarla Glukoz Atı
mının Araştırılması: Tip 2 Diyabetin Belirleyicisi
Bu kesitsel çalışmada diyabet belirtisi olmayan 50-64
yaş grubu 14743 erkek ve 18064 kadından 183 erkek
ve 43 kadının idrarında glukoz saptanmıştır. Besin
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tüketim durumu ile idrarda glukoz görülmesi karşı
laştırıldığında; tavuk, toplam diyet posası, sebzeler
den sağlanan posa tüketimi glukozuri ile güçlü nega
tif ilişki gösterirken; meyvelerden sağlanan posa da
ha zayıf negatif ilişki göstermiştir. Diyetin, diyet po
sası içeriği yüksek tahıl, baklagil glukozuriden koru
yucu, süt aliminin ise glukozuriyi arttırıcı etkide bu
lunduğu sonucuna varılmıştır.

9. Tükrük Bezi Tümör Oluşumu Üzerine Çevresel
ve Beslenme Faktörlerinin Etkisi
Tükrük bezi kanseri az rastlanan kanser türlerinden
ve oluşumunda meslek özelliği ultraviyole ışınlarına
maruz kalma gibi çevresel faktörlerle, sigara, alkol,
yüksek yağlı diyetin rolü olduğu; sebze ve meyve tü
ketiminin ise riski azalttığı bildirilmiştir. Tükrük be
zi kanserinde asinar ve duktual hücrelerin etkilendiği
gözlenmiştir. Bu yazıda tükrük bezi kanserinin olu
şumunda diyet yağlarının rolüne ilişkin çalışmalar
özetlenmiştir. Diyette kolesterol ve doymuş yağın
artması kanser riskini arttırmaktadır. Karsinojen ve
rilen deney hayvanlarında n-9 yağ asiti olan oleik asit
protümorijenik, n-3 yağ asiti olan balık yağı koruyu
cu etki göstermiştir, n-6 linoleik asitin etkisi kontrol
grubuyla benzerlik göstermiştir. Olgu-kontrol araş
tırmalarının sonuçları yüksek sebze ve meyve tüketi
minin riski azalttığını işaretlemektedir.

10. Çin’de Diyet Kalitesinin Ölçülmesi
Çin’de diyetin kalitesini ölçmek için bir diyet kalite
indeksi (DQI) geliştirilmiştir. DQI Çin Beslenme
Kurumu’nun önerdiği sağlıklı beslenme rehberindeki
önerilerden oluşmuştur. Öneriler; 1. Tahıllar temel
besin olmak üzere çeşitli besinlerden yenmeli, 2.
Sebze ve meyve çok alınmalı, 3. Hergün süt ve ürün
leri veya baklagil alınmalı, 4. Yeterli miktarda yağı
az et, balık, tavuk, yumurta alınmalı, 5. Besin alımı
ve fiziksel aktivite dengelenerek beden ağırlığı ko
runmalı, 6. Yağı ve tuzu azaltılmış hafif (light) diyet
seçilmeli, 7. Alkol alınmamalı, alınırsa az alınmalı,
8. Sağlıksız ve bozuk besinlerden kaçınılmalı. Bu
maddelere 1-2 puan verilerek 7450 bireyin 3 günlük
besin tüketim modeli 10 puan üzerinden değerlendi
rilmiştir. Toplam puan önerilen besin grupları ve be
sin öğeleri ile korelasyon göstermiştir. Enerjinin kar
bonhidrattan gelen oranı %55-69 sıfır puan, 70 üstü
eksi, 55 ve altı artı puan; yağdan gelen enerji % 15-25
arası optimum kabul edilmiştir. Doymuş yağ enerjisi
%7 optimum, protein %10 üstü optimum kabul edil
miştir. Diğer besin öğelerinin optimum alım düzeyle
ri batı ülkelerininkine benzerdir. Değerlendirme so
nucunda sıfır puan optimum diyet kalitesini, artı pu
an aşırı beslenme, eksi puan yetersiz beslenme olarak

kabul edilmiştir. D Q I ’nın yetersiz ve aşırı beslenm e
yi değerlendirmede ve aşırı beslenm e biçimindeki
değişme ve eğilimleri saptamada yararlı bir yöntem
olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırm a kapsam ına
giren bireylerin % 5 0 ’den çoğu alkol, protein, enerji
ve doymuş yağ yönünden optimum puanı alırken, ço
ğunluk kalsiyum ve sodyum yönünden eksi puan al
mışlardır. Sebze ve m eyve tüketiminde bireylerin
% 80’i optimumun altında puan almışlardır.

11. Caerphilly Kohortun Yaşlı Erkeklerinde M ey
ve ve Sebze Tüketim Sıklığı ve Kan Antioksidant
Düzeyi
Yaşları 55-69 yıl arasında değişen erkeklerin sebze
ve meyve tüketim sıklıkları saptanmış ve bunun kan
antioksidant durum una yansım ası belirlenm iştir.
Araştırmaya katılanların sadece % 4 .3 ’ünün önerilen
düzeyde sebze ve meyve tükettikleri, % 3 3 .3 ’ünün
günlük bir ve daha az porsiyon aldıkları, az sebze ve
meyve tüketenlerin çoğunluğunun düşük sosyoeko
nomik gruba mensup oldukları, alkol ve sigara içme
alışkanlıklarına sahip oldukları belirlenmiştir. Sebze
ve meyve tüketimi kan antioksidant düzeyine yansı
maktadır. Günlük 5 ve daha çok porsiyon sebze ve
meyve tüketenlerin kan tokoferoller ve karotenoidlerin düzeyleri bir ve daha az porsiyon alanlardan
önemli şekilde yüksek bulunm uştur. İn g iltere ’de
yaşlıların yeterli düzeyde sebze ve m eyve tüketm e
dikleri, kan antioksidant düzeylerinin düşük olduğu,
bunun hastalıklarla ilintisinin araştırılması gerektiği
sonucuna varılmıştır.

12. Meme Kanseri Hastanın Beslenm e A lışkanlı
ğını Değiştirir mi?
Finlandiya’da onkoloji kliniğinde izlenen m em e kan
serli kadınların hastalık öncesi ve sonrası beslenme
alışkanlıkları soruşturma yöntemiyle saptanmıştır.
Kadınların % 8 6 ’sı hayvansal besinler ağırlıklı tipik
Finlandiya diyeti, % 8 .T i bitkisel besinler ağırlıklı bi
raz tavuk, balık içeren diyet, % 5 .3 ’ü vejetaryen diye
ti uyguladıklarını bildirmişlerdir. Hastaların % 8 .9 ’u
diyetin kanserle ilgili o ld u ğ u n a in a n d ık ların ı,
% 31.9’u kanser tanısı konduktan sonra diyetlerini
değiştirdiklerini, diyette yağ, kırmızı eti azaltıp seb
ze ve meyveyi arttırdıklarını bildirmişlerdir. Kanserbeslenme konusunda bilgi kaynağının başında m ed
ya (%33.3), doktor ve hemşire (%19.4), diyetisyen
( % 1 1.1) gelmektedir. Bireylerin 1/3'ü diyet faktörle
ri konusunda daha çok bilgilenmelerinin gerektiğini
bildirmişlerdir. Bu çalışmadan da görüldüğü gibi ço
ğu insan hasta olduktan sonra beslenmeye önem ver
mektedir. Hastalığın oluşmasında beslenm enin rolü
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doğum öncesi dönemden başladığı düşünülerek bes
lenme eğitimine önem verilmelidir.

13. Diyetle Probiyotik Laktik Asit Bakterileri (Bi fidobakterium lactis H N 0 1 9 ) Alımı Bağışıklığı
Olumlu Etkiler
Bu çift kör üç basamaklı müdahaleli çalışmada yaş
ları 41-81 yıl arasında değişen Tayvanlı bireylere bi
rinci aşamada 3 hafta düşük yağlı süt verilmiştir.
İkinci aşamada bir grup sütle birlikte B. lactis, diğer
grup laktozu hidrolize edilmiş sütle B. lactazis almış
lardır. Üçüncü aşamada tüm bireyler yine az yağlı süt
almışlardır. H er üç aşamada lökosit ve doğal öldürü
cü hücrelerin işlevleri belirlenmiştir. B. lactis eklen
miş süt alımı sonucunda, sade süt dönemine göre lökositlerin fagozit aktiviteleri ve doğal öldürücü hüc
relerin tümör öldürme aktivitelerinde önemli artış
gözlenmiştir. Laktoz hidrolize edilmiş B. lactis’Yı süt
alanlarda normal süt alanlara göre bağışıklık hücrele
rin aktiviteleri daha yüksek bulunmuştur. Oligosakkaritler kalın bağırsakta probiyotik bakteriler için be
sin kaynağıdırlar. Oligosakkaritlerin en iyi kaynakla
rı kuru baklagiller ve saflaştırılmamış tahıl ürünleri
dir. Bu besinlerle birlikte probiyotik içeren yoğurt
alımı bir yandan diyetin protein kalitesini yükseltir
ken, diğer yandan bağışıklık yeterliliğini arttırabilir.

14. Probiyotikleri İçeren Süt Ürünlerinin Plazma
Kolesterolüne Etkisi: Kısa Süreli Müdahale Ça
lışmaların Meta Analizi
Probiyotik yoğurtla yapılan 6 araştırmanın meta ana
lizi yapılmıştır. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında
probiyotik yoğurt toplam kolesterolde %4, LDL-kolesterolde %5 azalma sağlamaktadır. Kesin yargıya
varabilmek için uzun dönemli çalışmaların yapılma
sı gerektiği sonucuna varılmıştır.

15. Gebelik Sırasında Annenin Diyeti Çocukların
Kemik Mineral Yoğunluğu ile İlintilidir. Uzunla
masına Bir Araştırma
Gebelik sırasında beslenme durumu hakkında bilgi
sahibi olunan kadınların 8 yaşındaki çocuklarının ke
mik mineral yoğunlukları ölçülmüştür. Diğer faktör
lere göre uyarlama yapıldıktan sonra boyun kemik
mineral yoğunluğu (BMD) annenin diyetinin mag
nezyum ve fosfor içeriği ile doğrusal, ilintili bulun
muştur. Omurilik BM D annenin diyetinin magnez
yum, fosfor ve potasyum içeriği ile doğrusal, yağ içe
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riği ile ters yönde ilintilidir. Toplam BMD annenin
diyetinin magnezyum, protein ve potasyum içeriği
ile doğrusal, yağ ile ters yönde ilintilidir. Annenin di
yetinin kalsiyum içeriği ile çocuğun BMD arasında
ilinti bulunamamıştır. Bunun nedeninin ortalama alı
mın yüksek olmasıdır. Gebelikteki beslenmenin, ço
cukluk çağında kemik mineral yoğunluğunu etkile
yebileceği, bunun ileri yaşlardaki osteoporosizin ön
lenmesindeki etkisinin uzunlamasına çalışmalarla
araştırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.
•

16. Sigara içen Bireylerde Siyah ve Yeşil Çay Tü
ketiminin İnflamasyon, Haemostasis ve Endotel
Göstergelere Etkisi Yoktur
Sigara içen bireyler gruplara ayrılarak yeşil çay, si
yah çay, yeşil çay polifenol izolatı ve maden suyu iç
meleri sağlanarak 4 hafta sonra, plazma inflamasyon,
pıhtılaşma ve antioksidant göstergeleri saptanmıştır.
Çay polifenolleri inflamasyon, pıhtılaşma ve endotele ilişkin göstergelerde bir değişiklik yapmamıştır.
Antioksidant 6-karotenle inflamasyon göstergesi IL6
ve fibronojen arasında negatif korelasyon bulunmuş
tur. Çay içiminin inflamasyon haemostatis ve endo
tel kardiyovasküler risk faktörleri üzerine etkisinin
olmadığı, antioksidant değişkenlerin ise inflamasyon
göstergeleriyle ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır.

17. Antioksidant Olarak Rutin’in Biyoyararlılığı
ve Etkinliği: Ekleme Çalışması
Rutin bir flavonoid türevidir. Plasebo kontrollü bu
çalışmada sağlıklı bireylere 500 mg rutin eklemesi
yapılarak plazma antioksidant kapasitesi, lenfosit
DNA hasarı ve hematolojik göstergeler ölçülmüştür.
Rutin alımı plazma flavonoid düzeyini yükseltmiş,
idrar malonaldehid düzeyini ise etkilememiştir. Bu
durum rutin’in plazma antioksidant kapasiteyi etkile
mediğini göstermektedir. Lenfosit DNA oksidasyon
göstergeleri rutin ve plasebo alan grupta benzer bu
lunmuştur. Bunun bireylerin diyetlerindeki diğer antioksidantların mevsimsel değişiklikten ileri gelebi
leceği sonucuna varılmıştır. Bu bulgu bitkilerden el
de edilen tek bir antioksidantın yararlı etkisinin sınır
lı olduğunu, yarar sağlayabilmek için çok sayıda bi
leşenleri içeren doğal kaynakların tüketiminin gerek
liliğini işaretlemektedir.

