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ÖZET 

 

Çakır, N. (2012). Fenilketonürili Bireyler ve Sağlıklı Kardeşlerinde Fruktoz Tüketimi 

ve Obezite İlişkisi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları ABD. Beslenme Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 

  

Amaç. Ergen fenilketonüri (PKU), sağlıklı kardeşleri ve ailesinde PKU olmayan sağlıklı 

ergenlerin fruktoz tüketimi ve obezite ilişkisini değerlendirmek. Gereç ve yöntem: 17 

PKU (yaş 12,8±2,1 yıl), 19 kardeşi (yaş 14,1±3,4 yıl) ve 40 sağlıklı ergen (yaş 16,4±1 

yıl)de; üç günlük besin tüketimi, fiziksel etkinlik, antropometri değerlendirildi. 

Bulgular: Aşırı tartılı/obez sayısı; PKU’larda 3/0,  kardeşlerde 5/1, sağlıklı grupta 

10/7’ydi. PKU grubu, sağlıklı grup ve kardeşlerinden anlamlı düşük protein (p=0,008 

ve p=0), fenilalanin (p=0 ve p=0), yağ (p=0,006 ve p=0,013), lif (p=0,001 ve p=0,006) 

almıştı, enerjinin protein %’si düşük (p=0 ve p=0,001), karbonhidrat ve fruktoz %’si 

yüksek (tümü p=0), karbonhidratların fruktoz %’si yüksekti (p=0 ve p=0,009); sağlıklı 

gruptan düşük enerji (p=0,038), enerji yağ %’si (p=0,008), yüksek fruktoz (p=0,001) 

kullanmıştı, enerji harcaması düşüktü (p=0). Sağlıklıların, PKU kardeşlerinden yalnız 

enerji harcamaları yüksekti (p=0,032). Eklenmiş şeker alımı, gruplar arasında fark 

göstermiyordu. Tüm grupların eklenmiş şeker ve fruktoz alımı önerilerin üstündeydi. 

PKU’luların meyve kullanımı, kardeşleri ve sağlıklı gruptan anlamlı fazlaydı (p=0,027 

ve p=0,045). Antropometri. Sağlıklıların diğer gruplardan vücut ağırlığı, BKİ, bel, 

kalça, üst orta kol çevresi, triseps ve subskapuler deri kıvrım kalınlıkları; PKU’lardan 

boy, yaşa göre ağırlık Z-skoru ve boyun çevresi; PKU kardeşlerin ise sağlıklılardan boy 

uzunluğu anlamlı fazlaydı. KH’ın fruktozdan gelen yüzdesi arttıkça, subskapular deri 

kıvrım kalınlığı artmaktaydı (p=0,029). 

Sonuç: Tüm grupların önerilerin üzerinde eklenmiş şeker tüketimi, bulaşıcı olmayan 

kronik hastalık riskini artırmaktadır. PKU grubunun, daha fazla fruktoz alımına karşın 

en düşük BKİ’ne sahip olması; diğerlerine göre anlamlı yüksek liften zengin meyve 

kullanımı, anlamlı düşük enerji, kolalı içecek ve trans yağ asiti içeren yiyecek 

tüketimiyle açıklanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Fenilketonüri, fruktoz, obezite, eklenmiş şeker, beslenme, bulaşıcı 

olmayan kronik hastalık 
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ABSTRACT 

Çakır, N. (2012). Relationship Between Fructose Consumption and Obesity in 

Phenylketonuria Patients and Their Healthy Siblings. Istanbul University, Institute of 

Health Science, Department of Children Health and Disease. Nutrition Master’s thesis. 

Istanbul. 

 

Aim: Determining the relation between fructose consumption and obesity in adolescent 

phenylketonuria (PKU) patients, their healthy siblings and healthy adolescents whose 

family is not suffering from PKU. Material and method: Three days 24-h dietary 

record, physical activity, sleep habits, usage of TV-computer and anthropometric 

measurements were assessed in 17 PKU patients (age 12,8±2,1 years), 19 siblings (age 

14,1±3,4 years) and 40 healthy adolescents (age 16,4±1 years). Results: The number of 

overweight/obese cases were in PKU group 3/0, siblings 5/1, healthy group 10/7. PKU 

group consumed significant lower protein, phenylalanine, fat, fiber; had lower 

percentage of protein; higher percentage of carbohydrate and fructose, and percentage 

of fructose in carbohydrate than other groups (p<0,05). From healthy group, PKU group 

consumed lower energy, higher fructose; had lower percentage of fat in energy, and 

energy consumption (p<0,05). The energy consumption of Healthy group was higher 

than siblings (p<0,05). Added sugar intake did not differ between groups. Intake of 

added sugar and fructose in all groups was higher than recommendations. Fruit 

consumption in PKU group was higher than others. Anthropometry. In healthy groups, 

weight, BMI, waist, hip, upper-middle arm circumferences, triceps and subscapular 

skinfold thickness were higher than others; height, weight for age Z-score and neck 

circumference were higher than PKU group. Furthermore, siblings were significantly 

taller than healthy group. Increasing the percentage of fructose in carbohydrate, 

subscapular skinfold thicknes were increased (p=0,029).  

Conclusion: The higher consumption of added sugar than recommendations in all 

groups increases the non-communicable disease risk. Although higher intake of fructose 

in PKU group, having the lowest BMI explain with significantly more fiber-rich fruits; 

lower soda and foods which contain trans fatty acids consumption. 

 

Key words: Phenylketonuria, fructose, obesity, added sugar, non-communicable disease 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Fenilketonüri (PKU, phenylketonuria), fenilalanin hidroksilaz (PAH) genindeki 

mutasyonun enzimin etkinliğinde ağır derece eksiklik oluşturması sonucu, tirozin 

(Tyr)’e yeterince çevrilemeyen fenilalanin (Phe)’in kanda artışı, kan-beyin seddini 

geçerek beyinde geri dönüşümsüz bilişsel hasara yol açması ile karakterize kalıtsal 

metabolik bir hastalıktır. PKU vakaları yenidoğan tarama ile erken tanı konularak tedavi 

edilmediklerinde, ilerleyici olarak mental gelişim bozulur. Havale, otizm, davranış 

bozuklukları ve egzama gibi bulgular tabloya eşlik edebilir (1).  

Bu süreci önlemek, PKU’lu bireyin kan Phe düzeyinin güvenilir sınırlarda 

tutulmasını sağlamak için yaşam boyu uygulanan tıbbi beslenme tedavisinin iki temel 

ilkesi vardır: 1. Günlük doğal protein gereksinimi, etkinliği normalin % 1-3’ünden 

düşük olan PAH enziminin işleyebildiği kadar Phe sağlayacak miktarda kısıtlanır. 

Karbonhidrat (KH) ve yağ kullanımı serbest bırakılır. 2. Büyümeyi desteklemek, 

yaşamın sağlıklı sürdürülmesini sağlamak için Phe içermeyen, Tyr’den zengin, yaşa 

uygun tıbbi amino asit karışımı formül ile günlük protein gereksinimi tamamlanır (2). 

Tedavide protein içeriği yüksek besinler, örneğin, kırmızı et, tavuk, balık, yumurta, süt 

ve sütlü ürün, kuru baklagil ve tahıl, kuruyemiş ve tohumlar ile aspartam içeren besin ve 

içecekler, vb. yasaklanır. Sebze, meyve gibi düşük proteinli doğal besinler Phe 

değişimleri belirlenerek kullanılır. Düşük proteinli besinler -düşük proteinli ekmek, 

makarna, yumurta ikamesi- ile gereksinimler karşılanır. Beslenme tedavisinde özellikle 

KH kullanımının serbest olmasından dolayı PKU’lu çocuk ve ergenlerde vücut yağ 

miktarı ve obezite sıklığında artış bildirilmektedir (3). 

Çocuk ve ergende aşırı tartı ve obezite günümüzde, gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde yaygın rastlanan toplumsal bir sağlık sorunudur. Hareket kısıtlılığı, okul, ev 

ve iş yaşam kalitesinde bozukluk sonucu sosyal ve ekonomik sorunlara yol açmaktadır 

(4). Çocukluk döneminde kazanılan beslenme ve fiziksel etkinlik alışkanlıkları, ileride 

ortaya çıkabilecek bulaşıcı olmayan kronik hastalıkları önleyebilmektedir. Amerikan 

Tarım ve Sağlık Bakanlığı’nın 2010 verilerine göre çok sayıda çocuk besin ögesi içeriği 

düşük, enerji içeriği yüksek besin almakta ve yeterli düzeyde fiziksel etkinlik 

yapmamaktadır. 2007–2008 Ulusal Sağlık ve Beslenme Araştırması (NHANES, 

National Health and Nutrition Examination Survey) raporuna göre, 2–19 yaş 

grubundaki çocuk ve ergenlerin %16,9’u obezdir (5). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

Avrupa Bürosu 2002 raporunda beden kitle indeksine göre yapılan değerlendirmede, 

ülkemizde 11–15 yaş grubunda kızların %5-7’si, erkeklerin %13-14’ünün aşırı tartılı 

veya obez olduğunu tanımlamıştır (6). Ülkemizde prevelans çalışmalarında, ergenlerde 

aşırı tartı %10,6–12, obezite ise %1,6–2 oranında bildirilmiştir (7). 
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Şeker; fruktoz (meyve şekeri) ve glikoz (üzüm şekeri) gibi monosakkaritler, 

sükroz (çay şekeri) ve laktoz (süt şekeri) gibi disakkaritler şeklinde meyve, sebze, süt 

ürünleri ve birçok tahılın yapısal bileşeni olarak doğal besinlerden alınabilir. Ayrıca 

besinlere işleme, hazırlama sırasında eklenen veya tek başına alınan şeker, şurup ya da 

kalorili tatlandırıcılar, eklenmiş şeker olarak aşırı miktarda kullanılmaktadır (8). 

Amerikan Tarım ve Sağlık Bakanlığı’nın 2010 raporuna göre, eklenmiş şeker 

Amerikalıların diyetlerinde günlük toplam enerjinin ortalama %16'sını oluşturmaktadır 

(9). Eklenmiş şeker; yüksek fruktozlu mısır şurubu, beyaz ve esmer şeker (sükroz), 

mısır şurubu, işlenmemiş şeker, malt şurubu, akçaağaç şurubu, fruktoz tatlandırıcısı, sıvı 

fruktoz, melas, anhidroz dekstroz, kristal dekstroz ve balı kapsar. Amerikalıların 

diyetindeki eklenmiş şekerin ana kaynağı; gazlı içecekler, enerji içecekleri ve sporcu 

içecekleri (eklenmiş şeker içeriği %36), tahıl kökenli tatlılar (%13), şekerle 

tatlandırılmış meyveli içecekler (%10), süt ürünü kökenli tatlılar (%6) ve 

şekerlemelerdir (%6). Amerikan Tarım Bakanlığı Ekonomik Araştırma Servisi’nin 

raporuna göre; 1970–2005 yılları arasında, şeker ve tatlandırıcıların kullanımı günlük 

%19 (76 kalori) artış ile 25 tatlı kaşığından (400 kalori) 29,8 tatlı kaşığına (476 kalori) 

çıkmıştır (8). Bray ve ark. (10), 1977-1978’de 235 kkal/gün olan eklenmiş şeker 

alımının, 1994-1995’de 318 kkal/gün’e çıktığını, aynı zamanda yüksek fruktoz içeren 

mısır şurubu alımının da 80 kkal/gün’den 132 kkal/gün’e yükseldiğini bildirmiştir.  

     Diyette eklenmiş şeker içeriği arttıkça, yeterli düzeyde lif ve vitamin-mineral alımını 

sağlamak zorlaşmaktadır (9). 2003 yılında, DSÖ enerji yoğunluğu yüksek besinlerin 

aşırı tüketiminin tartı alımına yol açtığını ve eklenmiş şeker tüketiminin toplam enerji 

alımının %10’undan az olması gerektiğini bildirmiştir (11). 2009 yılında ise Amerikan 

Kalp Birliği, toplum sağlığı açısından eklenmiş şeker alımının kadınlarda 100 kkal/gün, 

erkeklerde 150 kkal/gün’ü aşmaması gerektiğini vurgulamıştır (8). Ayrıca yüksek 

fruktoz alımının, bulaşıcı olmayan kronik hastalıklara yatkınlık kazandıran, önemli ve 

şiddetli metabolik sonuçlara yol açtığını gösteren çalışmalar vardır (12).  

     Bilgilerimize göre PKU’lu bireylerin eklenmiş şeker, özellikle fruktoz tüketimi ile 

vücut ağırlığı arasındaki ilişki daha önce araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, PKU’li 

bireylerin tıbbi beslenme tedavisinde protein içeren doğal besinler kısıtlanırken şekerin 

serbest kullanımının, aşırı tartı ve obezite gibi bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar 

açısından risk yaratabilme durumunu incelemektir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1. Fenilketonüri Nedir? 

 

Fenilketonüri (PKU; OMIM 261600), fenilalanin hidroksilaz (PAH) geninde 

mutasyon sonucu gelişen, yenidoğan taraması ile erken tanı sonrasında acil müdahale 

gerektiren doğumsal metabolik bir hastalıktır. PAH, fenilananin (Phe)’i tirozin (Tyr)’e 

dönüştürür ve bunun için kofaktör olarak tetrahidrobiyopterin (BH4) kullanır (Şekil 

2.1). PAH etkinliğinin mutasyon sonucu azalması, Phe’in kan düzeyinde artış ve 

beyinde toksik düzeylere ulaşması ile sonuçlanır. Tedavi edilmeyen PKU vakalarında 

gelişen bilişsel bozukluk ilerleyicidir, mental gerilik ile sonuçlanır. Buna mikrosefali, 

havale, egzama, otistik davranışlar eşlik edebilir (1). Yaşam boyu tıbbi beslenme 

tedavisi uygulanan vakaların izlem ve tedavi başarısı; nörokognitif, psikososyal, yaşam 

kalitesi, büyüme, beslenme ve kemik bozukluklarının önlenmesi ile yakın ilişkilidir 

(13).   

 

 

Şekil 2–1: Fenilalanin hidroksilasyon sistemi (1). 

Fenilalanin hidroksilaz (PAH) ile fenilalaninin tirozine hidroksilasyonu sırasında, 

tetrahidrobiyopterin (BH4) 4a-hidroksi-BH4’e okside olur. Bu da karbinolamin-4a-dehidrataz 

(PCD) ve NADH-bağımlı dihidropteridin redüktaz (DHPR) ile kinonoid (q)-dihidrobiyopterin 

aracılığıyla BH4’e tekrar dönüşür. BH4, üç ek enzim ile guanozin trifosfat’dan (GTP) 

sentezlenir [GTP siklohidrolaz I (GTPCH), 6-piruvoil-tetrahidropterin sentaz (PTPS) ve 

sepiapterin redüktaz (SR)].  
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2.2. Epidemiyoloji 

 

PKU prevelansı, ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Avrupa'da prevelans 

ortalama 10.000:1’dir. Akraba evliliği oranının yüksekliği (%20,9) nedeniyle 

Türkiye’de prevelans 6.500:1’dir (1, 14, 15). Finlandiya, 71.000:1 ile Avrupa'daki en 

düşük prevelansa sahiptir (1). ABD'de prevelans 15.000:1, Latin Amerika'da 25–

50.000:1 arasında değişiklik göstermektedir. Asya'da; Çin'de 15.000–100.500:1, 

Tayland'da 200.000:1, Japonya'da 70.000: 1 olarak bildirilmiştir (1). 

 

2. 3. Moleküler Genetik ve Sınıflandırma 

 

PAH geni, 12q23.2 sitogenetik lokalizasyondadır; 13 ekzon ve onların zorunlu 

intronlarından oluşur (16). PKU, her iki allelde de mutasyon sonucu ortaya çıkan, 

otozomal resesif kalıtsal geçişli bir hastalıktır. Tek bir PAH mutasyonuna sahip olanlar -

örneğin; PKU’lu bir çocuğun anne ve babası- taşıyıcıdır ve PKU’nun biyokimyasal 

veya klinik özelliklerinin hiçbirini göstermezler. Mutasyonun yerleşimi ve doğası, PAH 

enziminin etkinliğini belirleyerek hiperfenilalaninemi fenotipini oluşturur. Az miktarda 

var olan ve hiç var olmayan enzim etkinliği, tıbbi beslenme tedavisi gerektiren Hafif 

PKU (HPKU) ve Klasik PKU (KPKU)’ya neden olur. Kısmen enzim etkinliğinin 

baskılanması hafif hiperfenilalaninemi (HHPA)’ye yol açar (1, 17). 

PKU, hiperfenilalanineminin şiddetine göre sınıflandırılmaktadır. Kan Phe 

düzeyinin normal aralığı 50–110 μmol/L'dir. Tedavi öncesi kan Phe düzeyi 120–600 

μmol/L olan bireyler HHPA, 600–1200 μmol/L arası HPKU, 1200 μmol/L üzeri ise 

KPKU olarak tanımlanmaktadır. Sınıflandırma, beslenme tedavisi sırasında Phe 

toleransı belirlenerek de yapılabilir. Phe toleransı, bir PKU hastasının, yaşa göre izin 

verilen en yüksek kan Phe düzeyini geçmeden doğal proteinlerden alabileceği Phe 

miktarıdır. Güttler (18) tarafından PAH’ın şiddet derecesini ayırt etmek için 

tanımlanmıştır. Phe toleransı, KPKU için <250 mg/gün, HPKU’da ise 250–400 mg/gün 

arasında olabilir  (1).  
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2.4. Tedavi Sırasında Kan Fenilalanin Düzeylerinin İzlemi 

 

PKU tedavisi sırasında ülkeler, hatta klinik merkezler arasında yaşa göre hedef 

kan Phe düzeyinin izlem değerleriyle ilgili büyük farklılık mevcuttur (Tablo 2.1). 10 yaş 

altı çocukların izleminde en sık önerilen kan Phe düzeyi 120–360 μmol/L arasıdır. 

Yaşamın ilk yıllarında bu sıkı metabolik kontrol, hiperfenilalanineminin küçük çocuğun 

gelişen beynine nörotoksik etkinin önlenmesini amaçlamaktadır (1).  

Smith ve ark. (19), yenidoğan tarama ile tanı almış PKU vakalarında IQ 

değerlerinde kademeli düşüş bildirmişler, yaşamın ilk 4 yılında kan Phe düzeyinde 

yükseklik ile IQ değerleri arasında ilişki olduğunu göstermişlerdir. Erken çocukluk 

döneminde kan Phe değerlerinin 360 μmol/L altında tutulmasının önemini destekleyen 

kanıtlar sağlamışlardır. Ortalama 650 μmol/L kan Phe düzeyi, IQ değerinde yaklaşık 11 

puan azalma ile sonuçlanmaktadır (13).  

PKU’lu 10–15 yaş arası ergenler için önerilen kan Phe aralığı 120–600 μmol/L 

arasındadır (1, 15). Erişkin PKU’larda (>16 yaş) önerilen en üst değer 900–1200 

μmol/L arasında değişmektedir (Tablo 2.1) (13).  

 

Tablo 2–1: Yaş gruplarına göre farklı ülkelerdeki PKU tedavisi için önerilen hedef 

kan Phe düzeyleri (µmol / L) (1, 13). 

 <2 yaş 2–6 yaş 7–9 yaş 10–12 yaş 13–15 yaş >16 yaş 

Fransa 120–300 120–300 120–300 120–600 120–900 120–1200 

Almanya 40–240 40–240 40–240 40–900 40–900 40–1200 

Japonya 120–240 120–360 180–360 180–480 180–600 180–900 

Türkiye 60–240 60–240 60–240 60–600 60–600 60–900 

İngiltere 120–360 120–360 120–480 120–480 120–700 120–700 

Amerika 120–360 120–360 120–360 120–360 120–600 120–900 

 

2.5. Kan Fenilalanin İzlem Sıklığı 

Kan Phe düzeyi, düzenli aralıklarla değerlendirilmediğinde tedavinin başarısı 

olumsuz etkilenebilir. Enfeksiyon, enerji alım miktarı, Phe içermeyen tıbbi formülün 

doz ve zamanlaması, doğal protein alım miktarı ve büyüme hızı gibi çeşitli etkenler, kan 

Phe sonucunu etkileyebilir (20, 21). Tablo 2.2'de farklı yaş gruplarında önerilen kan Phe 

izlem sıklığı görülmektedir (13). 
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Tablo 2–2: PKU hastalarının tedavi izlemi ve sonuçları (13). 

Yaş Grubu Kan Phe Düzeyleri İzlemi Klinik İzlem
1,2

 

Bebeklik ve Küçük Çocukluk: 0–2 yaş Haftalık Her 1–3 ayda bir
3,4

 

Çocukluk Dönemi: 3–9 yaş Haftalık – 15 günde bir Her 3–6 ayda bir
4,5,6

 

Ergenlik: 10–15 yaş 15 günde bir – aylık Her 6 ayda bir
5,6

 

Yetişkinlik Dönemi: >16yaş Aylık – 2 aylık Yıllık
5,6

 

1
 Vücut ağırlığı, boy, baş çevresi, genel sağlık durumu, nöropsikolojik değerlendirme; 

klinikte ayaktan görüşme öncesi makro- ve mikro-besin ögelerinin alımının ve Phe toleransının 

değerlendirmesi için üç günlük besin tüketim kaydı değerlendirmesi; diyetle ilgili öneriler 

uygulanmadığında aile terapisi; Phe düzeyleri yaşa göre önerilen aralıkta olduğunda, 

genellikle ek rutin laboratuvar incelemesi gerekli değildir. 

2
 Açlıkta kantitatif amino asit incelemesi, vitamin, mineral ve eser elementler, karnitin, 

kalsiyum ve fosfor metabolizması, kan sayımı, ferritin, albumin, kolesterol, HDL ve LDL 

kolesterol, homosistein, yağ asitleri, serum metilmalonik asit düzeyi yıllık olarak ve düşük 

uyuma sahip bireylerde yapılmalıdır. 

3
 2 yaşına kadar anne sütü ile beslenmenin tamamlayıcı beslenme ile sürdürülmesi 

önerilmelidir. 

4
 İlk 5 yaşta erken dönemde büyüme geriliği veya aşırı tartının saptanması için vücut 

ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi, ağırlık/boy, beden kitle indeksi Z-skoru persentil eğrisinde 

değerlendirilebilir (WHO Anthro, versiyon 3.2.2, Ocak 2011, 

http://www.who.int/childgrowth/software/en/). 

5
 2–20 yaşta erken dönemde aşırı tartı ve obezitenin saptanması için persentil eğrisinde 

beden kitle indeksi değerlendirilmelidir. 

6
 Her 2. yılda kemik yoğunluğu ölçümü önerilir. 

 

 

2.6. Fenilalanin Değerlendirmesi İçin Kan Örneklerinin Alım Zamanı ve Şekli 

 

Kan örneklerinin Guthrie kağıdına, kan Phe düzeyinin doğal olarak zirve yaptığı 

gece boyu açlık sonrasında sabah erken saatte alınması önerilmektedir (22). Okul 

çağındaki çocuklar, tedavi sorumluluğunu üstlenmeleri konusunda bilinçlendirilmeli, 

parmak ucu kan örneklerini kendilerinin almaları için cesaretlendirilmelidir (20). 

 

 

 

 

http://www.who.int/childgrowth/software/en/
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2.7. Tedavi 

 

PKU tedavisinin temeli, doğal proteinlerden alınan Phe’in kısıtlanması ile 

sağlanan beslenme tedavisine dayanır. Glikomakropeptit diyet, büyük nötral amino 

asitler, BH4 (sapropterin) gibi yeni tedavi yaklaşımları, her zaman hastanın diyetinin 

tamamen serbestleşmesine izin vermemektedir. Beslenme durumunun izlemi bu açıdan 

vazgeçilmezdir (23, 24). 

Glikomakropeptid, peynirin ‘whey’ proteininden kökeni alan bir proteindir. 

Amino asitlerden zengindir ancak Tyr, triptofan ve Phe içermez (25). Bu protein Phe 

kısıtlı diyeti tamamlamaya yardımcı olabilir.  

BH4 tedavisi (sapropterin), PKU’nun BH4 duyarlı özellikle HPKU fenotipinde 

farmakolojik dozlarda verildiğinde, PAH etkinliğinde artış sağlayarak dolaşımdaki 

Phe’i düşürmektedir (1, 26, 27). 

Büyük nötral amino asitler; Phe’in kan-beyin seddini geçmesinde yarışa girerler. 

Bir tedavi stratejesi olarak kullanımları için klinik verilere gereksinim vardır (1).  

 PKU tedavisinde, Phe amonyak liyaz veya gen tedavisi gibi yeni olanaklar 

geliştirilmektedir (1). 

 

2.7.1. Beslenme Tedavisi 

 

Yenidoğan taraması ile erken tanı konulduğunda, hiperfenilalaninemi ayırıcı 

tanısı yapılarak, beslenme tedavisi acilen başlatılmalıdır. PKU’lu hastalar; Phe 

içermeyen, Tyr’den zengin tıbbi formül kullanmalı ve proteinden zengin besinler 

(örneğin; et, balık, yumurta, süt, peynir, yoğurt, v.b. sütlü ürünler gibi hayvansal 

kaynaklı besinler; normal ekmek, normal makarna gibi tahıl ürünleri; kurubaklagil, 

kuruyemiş ve tohumlar) ile aspartam içeren yiyecek ve içecekler yasaklanmalıdır. 

Sebze, meyve, patates ve pirinç gibi protein oranı düşük tahıllar; değişimleri 

belirlenerek oldukça kısıtlı miktarda tüketilebilir. Ekmek, makarna, un gibi yiyeceklerin 

düşük proteinli değişimleri mevcuttur. Günlük protein gereksiniminin yaklaşık yarısı 

ticari olarak üretilmiş Phe içermeyen, Tyr’den zenginleştirilmiş tıbbi besinlerden 

sağlanmaktadır (1). 
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Anne sütü; formül süt ve inek sütüne göre protein, dolayısı ile fenilalanin içeriği 

düşük olması nedeniyle önerilmektedir (22).  

Bebeklik döneminde, besin alımı aileler tarafından kontrol edildiğinden, diyete 

uyum kolaydır. Çocuk büyüdükçe, diyete uyum giderek zorlaşır; PKU’lu çocuklar 

yaşıtlarının günlük yaşamda tercih ettikleri besinleri seçemezler. Özellikle ergenlik 

döneminde, kan Phe düzeyinin önerilen sınırlarda tutulması güçleşmektedir (1, 28, 29). 

Diyetin zorluğu, psikososyal ve duygusal etkenler, aile bağları, ailenin çocuklarının 

diyete uyumundaki kararlılığı, hastalıkla ilgili bilgi düzeyi, sağlık uzmanlarının tutumu, 

tedaviye özgün özel ürünlerin sağlanması ve geri ödenmesindeki güçlükler; beslenme 

tedavisinin başarısını olumsuz etkilemektedir (1, 10, 16, 17, 30). 

 

2.7.2. Beslenme Durumunun İzlenmesi 

 

PKU’da erken dönemde doğal protein kısıtlanması başlanarak kan Phe 

düzeyinin beyin için toksik olmayan sınırlarda tutulması ile ağır nörolojik ve 

fonksiyonel bozukluklar önlenir. PKU hastalarının beslenme durumunun, diyet 

kılavuzları ile yakın değerlendirilmesi, yaşam boyu devam eden izlem programının bir 

parçası olmalıdır (Tablo 2.2). Çocuk Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Hekim ve 

Diyetisyen ile PKU konusundaki uzmanlaşan psikolog, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, 

v.b. yardımı ile aile ve hastaların PKU tedavisi ve izlemi konusunda sürekli eğitim 

alarak bilgi ve beceri geliştirmeleri büyük önem taşımaktadır. (1, 13). 

 

2.7.3. Fenilketonüri Diyetinin Besinsel Özellikleri ve İzlemdeki Zorluklar 

 

PKU hastalarının tedavisinde, Phe içeriği düşük ve diğer besin ögelerinin yeterli 

düzeyde olduğu yarı-sentetik bir diyet kullanılmaktadır. PKU diyeti temel olarak Phe 

içerikleri temel alınarak seçilen sebze ve meyveler ile hazırlanır. Phe içermeyen yapay 

ürünler ile uygun miktarlarda elzem amino asitler sağlanmaktadır. PKU diyetine, tıbbi 

olarak önerilen vejetaryen benzeri gibi bakılabilir (13, 30). Phe içeren hayvansal 

besinlerin hiç alınmaması ya da çok düşük düzeyde alımı nedeniyle, diyet yüksek 
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miktarda karbonhidrat (KH), düşük miktarda doymuş, uzun zincirli çoklu doymamış 

yağ asitleri (LCPUFA) ve düşük kolesterol alımı sağlar. PKU’nun beslenme tedavisi 

karmaşık, zaman alıcıdır; besinler ve tarifler hakkında bilgi, pişirme becerisi ve sürekli 

besin tartımı gerektirir. Hesaplanan Phe alımına odaklanan diyetin sınırlandırılması, 

besinsel eksiklik riskini doğurur. Bu nedenle tedavi, diyet alımı, nörolojik, fiziksel, 

bilişsel ve davranışsal gelişim ile biyokimyasal izlem açısından düzenli kontroller 

gereklidir (Tablo 2.2) (13). 

PKU tedavisinde, bebekler için geliştirilmiş LCPUFA ile desteklenmiş, Phe 

içermeyen tıbbi formüllerin kullanımı ile dokosaheksaenoik asit (DHA) eksiklik riski en 

aza indirgenebilir. Erken dönemde DHA durumu, görmenin olgunlaşmasında önemlidir. 

PKU’lu çocuklarda DHA yetersizliği gösterilmiştir; bu eksiklik plazma Phe düzeyleri 

ile açıklanamayan ince nörokognitif bozukluklardan sorumlu olabilir (31). DHA desteği 

(15 mg/kg) ile santral sinir sisteminde daha hızlı bilgi üretimine işaret eden, anlamlı 

hızlı uyarı tanımlanmıştır.  

Ergen PKU’lularda, içmeye hazır sıvı protein ikamelerinin kullanımı ile kan Phe 

düzeyini düşürmek ve besinsel biyokimyasal göstergeleri geliştirmek kolaylaştırılarak 

daha iyi tedaviye uyum sağlanabilir (13, 28, 29). 

PKU diyet programında izin verilen doğal, içeriği değiştirilmemiş besinlerin 

miktarı, Phe eşdeğeri yöntemi ile hesaplanmalıdır. Besinlerin tartılması gerektiğinden, 

tedaviye uyumda zorluklarla karşılaşılmaktadır (13). 

 

2.7.4. Mikro Besin Ögesi Eksiklikleri 

 

PKU hastalarında; A, C ve E vitaminleri, selenyum, koenzim Q10, B2, B6 ve 

B12 vitaminleri ve folik asit ile demir, çinko, kalsiyum, karnitin, LCPUFA ve yeterli 

güneş ışığı alınmazsa D vitamini gibi bazı mikro-besin ögeleri eksiklikleri 

gözlenmektedir. Bitkisel besinlerden demir emilimini artırmak için diyet 

uygulamalarına özel dikkat gösterilmelidir. Bu çocuklar, düşük kalsiyum düzeyine sahip 

olabilirler. Anne sütüyle beslenen bebekler, annenin diyeti yetersiz ise B12 vitamini 

açısından desteklenmelidir. PKU hastaları, demir ve çinko, B12 ve D vitami aşta olmak 

üzere mikro-besin alımları açısından izlenmelidir (Tablo 2.2)  (31). 
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Diyetleri nedeniyle PKU hastaları fonksiyonel B12 vitamini eksikliği 

riskindedir. Referans aralıklar içerisindeki B12 vitamini düzeyi, yeterlilik durumunu 

yansıtmamaktadır (13). Vugteveen ve ark. (32), fonksiyonel B12 vitamini eksikliğinin 

tanısı için tüm PKU hastalarında yılda bir serum metilmalonik asit veya alternatif olarak 

plazma homosistein düzeyinin ölçülmesini önermektedir. 

 

2.7.5. Erken Dönemde Büyüme Geriliği ve Geç Dönemde Aşırı Tartı Gelişimini 

Önlemek İçin Büyümenin İzlenmesi 

 

PKU tedavisi alan çocuklarda, yaşamın ilk yıllarında, 3–5 yaşa kadar, geçici 

büyüme geriliği bildirilmiştir (33, 34). PKU hastalarında boy uzunluğundaki geriliğin 

nedenleri; düşük kan Phe düzeyleri, Tyr eksikliği veya toplam protein alımında eksiklik 

ile açıklanmaktadır (13).  

Acosta ve ark. (35), 2–13 yaş arası beslenme tedavisi alan PKU’lu çocuklarda 

normal büyümeyi belgelemiştir. Beden kitle indeksi (BKİ) Z-skoru ortalamasına göre 

birçok çocuk aşırı tartılıdır. PKU’lu çocukların, normal çocuklardan daha fazla ağırlığa 

sahip olabileceği gösterilmiştir (35, 36). Aşırı tartı oranı 8 yaşta %25 olarak 

bildirilmiştir, PKU olmayan normal toplulukların değerleri ile kıyaslanabilir (4, 36). 

Metabolizma uzmanı pediatristler ve diyetisyenler, PKU hastalarında diyetteki enerji 

alımı, karbonhidrat kalitesi, fiziksel etkinlik ile vücut ağırlığını dikkatli izlemelidirler 

(Tablo 2.2) (13). 

 

2.8. Karbonhidratlar 

 

KH’lar, doğada en fazla bulunan organik moleküllerdir. Diyette enerjinin önemli 

bir bölümünü sağlama, depolama, hücreler arası iletişime aracılık etme gibi çeşitli 

işlevleri vardır. Basit KH’ların çoğunun empirik formülü CH2O’dir (37). 
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2.8.1. Karbonhidratların Yapısı ve Sınıflandırılması 

 

Monosakkaritler (basit şekerler), içerdikleri karbon atomlarının sayısına göre 

sınıflandırılabilir (Tablo 2.3). En sık okside olan işlevsel grup olarak tek aldehid içeren 

KH’lar aldoz, tek keto grubu içerenler ise ketoz olarak adlandırılır. Serbest karbonil 

grubu olan KH’lar, -oz eki alırlar. Monosakkaritler, daha büyük yapılar oluşturmak için 

glikosidik bağlar ile bağlanabilir. Disakkaritler iki, oligosakkaritler 3–10, polisakkaritler 

ise 10’dan fazla monosakkarit birimi içerir ve yüzlerce şeker uzunluğunda olabilirler 

(37). 

 

Tablo 2–3: İçerdikleri karbon atomu sayısına göre sınıflandırılmış, insanda 

bulunan bazı monosakkaritler (37). 

Genel Adları Örnek 

3 Karbonlular Triozlar Gliseraldehit 

4 Karbonlular Tetrozlar Eritroz 

5 Karbonlular Pentozlar Riboz 

6 Karbonlular Heksozlar Glukoz 

7 Karbonlular Heptozlar Sedoheptuloz 

9 Karbonlular Nanozlar Neuraminik asit 

 

 

2.8.2. Monosakkaritlerin Birleşmesi 

 

Monosakkaritler; disakkarit, oligosakkarit ve polisakkarit yapılarına birleşebilir. 

Başlıca disakkaritler; laktoz (galaktoz+glukoz), sukroz (glukoz+fruktoz) ve maltoz 

(glukoz+glukoz)’dur. Önemli polisakkaritler; dallanmış glikojen (hayvansal kaynaklı 

yapı), nişasta (bitkisel kaynaklı yapı) ve dallanmamış selülozdur; her biri, glukozun 

polimeridir. Şekerlere bağlanan bağlar, glikosidik bağlar olarak adlanmaktadır. Bunlar, 

substrat olarak urasil difosdat glukoz gibi nükleotid şekerleri kullanan 

glikoziltransferazlar olarak bilinen enzimleri oluştururlar (37). 
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2.8.3. Karbonhidratların Sindirimi 

 

Besinlerdeki KH’ın ana sindirim yeri, ağız ve barsak boşluğudur. Bu sindirim 

hızlıdır ve genellikle mide içeriği duodenum ve jejunumun birleşme yerine ulaştığında 

tamamlanır. Hayvansal ve bitkisel kökenli karışık bir diyette çok az monosakkarit 

bulunmaktadır. Bu nedenle, besinlerdeki başlıca KH’ların indirgenmesi için gereken 

enzimler oligosakkaritler, polisakkaritler ve disakkaritleri hidrolize eden 

endoglikosidazlardır. KH’lar indirgen şeker bileşenlerine, glikosidazların glikosidik 

bağları hidrolizi ile parçalanır. Bu enzimler, temizlenecek glikozil kalıntısının yapısı ve 

dizilişi ile kırılacak bağın tipi için özgündür (37).  

KH’ların sindirimi ağızda başlar. Besinlerdeki polisakkaritler, bitkisel (amiloz 

ve amilopektinden oluşan nişasta) ve hayvansal (glikojen) kökenlidir. Çiğneme 

sırasında, tükürükteki α-amilaz besindeki nişasta ve glikojenin α(1→4) bağlarını 

hidrolize eder. Sindirim sürecinde; kısa, dallanmış oligosakkaritler veya dekstrinlerin 

karışımı nedeniyle dallanmış amilopektin ve glikojen α(1→6) bağlarını içerdiğinden, α-

amilaz hidrolize olmaz. KH sindirimi geçici olarak midede durur çünkü yüksek asidite, 

tükürükteki α-amilazı etkinsizleştirir (37). 

KH’ların daha ileri sindirimi pankreatik enzimler ile ince bağırsakta gerçekleşir. 

Asidik mide içeriği ince bağırsağa ulaştığında, pankreas tarafından salgılanan 

bikarbonat ile nötralize edilir ve pankreatik α-amilaz nişasta sindirim sürecine devam 

eder (37). 

KH sindiriminin son aşaması, bağırsak mukoza hücrelerinde sentezlenen 

enzimler ile ince bağırsakta gerçekleşir. Sindirimin son süreci, üst jejunumun mukozal 

yüzeyinden ince bağırsağa doğru devam eder ve çeşitli disakkaritleri ve 

oligosakkaritleri içererek gerçekleşir. Örneğin; izomaltaz, α(16) bağını ayırarak 

izomaltoz; maltaz, maltozu ayırarak 2 glukoz; sukraz, sukrozu ayırarak glukoz ve 

fruktoz ve laktaz (β-galaktosidaz) laktozu ayırarak galaktoz ve glukoz oluşturur. Bu 

enzimler, bağırsak mukoza hücrelerinin luminal kısmındaki fırça kenarlı 

membranlardan salgılanır ve bu yüzeyle ilişkili olarak kalır (37). 
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2.8.4. Bağırsak Mukoza Hücreleri Tarafından Monosakkaritlerin Emilimi 

 

Duedonum ve üst jejunum, besinlerdeki şeker kütlesini emer. Bağırsak hücreleri 

tarafından glukozun alımı için insuline gereksinim yoktur. Farklı şekerler, farklı emilim 

mekanizmalarına sahiptir. Örneğin; galaktoz ve glukoz, sodyum iyonlarının eş zamanlı 

alımına ihtiyaç duyan aktif, enerji gerektiren bir süreç ile mukozal hücrelerden alınırlar; 

transport proteini, sodyum bağımlı glukoz kotransporter 1 (SGLT–1)’dir. Fruktoz alımı, 

emilim için sodyum bağımsız monosakkarit taşıyıcısına (GLUT–5) gereksinim 

duymaktadır. Bu üç monosakkarit de,  diğer bir transporter, GLUT–2 ile portal dolaşım 

içerisine bağırsak mukoza hücrelerinden taşınır (37). 

 

2.9. Fruktoz Nedir? 

 

Fruktoz, kimyasal formulü glukoz ile aynı olan (C6H12O6) bir heksozdur. Glukoz 

karbon zincirinin 1. pozisyonunda aldehit grubu bulunmasına karşılık olarak fruktozun 

karbon zincirinde 2. pozisyonda keto grubunun varlığı ile glukozdan ayrılır. Çözelti 

içerisinde, alfa- veya beta-piranozid ve furanozid halkaları olarak görülebilir (38). 

Fruktozun temel kaynağı, bağırsakta eş molar miktarda fruktoz ve glukoza ayrılan 

sukrozdur. Ayrıca fruktoz, monosakkarit olarak meyve, bal, alkolsüz içecekler ve birçok 

besinde tatlandırma için kullanılan yüksek fruktozlu mısır şurubu (HFCS)nda  (%55 

fruktoz, %45 glukoz) bulunmaktadır. Fruktozun hücre içine girişi, glukozdan farklı 

olarak insulin bağımlı değildir, insulin salınmasını artırmaz (39).  

HFCS yapısında tatlandırıcı olarak fruktozun besin endüstrisinde kullanımının 

artması, fruktoz metabolizmasına güncel dikkati çoğaltmıştır. Sukroz molekülünün 

yarısını oluşturan fruktoz, uzun yıllardır yüksek sukroz içeren diyetlerin metabolik 

etkileri için büyük sorumlu olarak tanınmaktadır. Buna örnek olarak hiperlipidemi, 

hiperürisemi, proteinlerin enzimatik olmayan fruktozilasyonu, laktasidemi ve bakır 

metabolizmasında bozukluklar gösterilebilir (39).  

Alınan fruktozun büyük kısmı, iç organlarda ayrıştırılır ve temel olarak glukoz, 

glikojen, laktat veya lipidlere çevrilir (Şekil 2.2) (39, 40). Fruktoz alımı, plazma glukoz 

ve insulininde çok az artış varlığında, tüm vücut KH oksidasyonunu belirgin bir şekilde 
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uyarır. Bu durum, iç organlardaki KH oksidasyonu ya da laktat, glukoz, yağ asitleri gibi 

fruktoz metabolitlerinin çevresel dokular tarafından dolaylı oksidasyonundan 

kaynaklanabilir (38, 39, 40, 41, 42, 43).  

 

 

Şekil 2–2: Fruktoz döngüsünün temel yolları (40). 

 

Fruktozun özgün metabolik özellikleri iki temel etken sonucudur; karaciğer 

tarafından hızlı alım ve fosfofruktokinaz düzenleyici basamağı geçtikten sonra trioz 

fosfat düzeyinde glikolizis veya glukoneogenezis yoluna giriş. Metabolik sonuç olarak 

trioz fosfattan önceki tüm metabolik yollarda, artan substat birikir (Şekil 2.3) (39). 

 

2.9.1. Genel Metabolizma 

 

 

2.9.1.1. Kan Fruktozunun Kullanımı ve Dokulara Alımı 

 

Sukroz, bal, meyve ve bazı sebzeler gibi fruktoz içeren yiyecek ve içeceklerin 

sindirimi sonucu, fruktoz bağırsak epitelinden hepatik portal vene taşınır. Böylece 

besinlerle alınan fruktozun tümü hızlı şekilde karaciğere geçer; aktif hepatik enzim 
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sistemiyle metabolize olur. İnsanda intravenöz enjekte edilen fruktozun en azından 

yarısı karaciğerde metabolize olur, yaklaşık %20'si böbrekler ile alınır. Adipoz doku ve 

iskelet kası tarafından ise önemli ölçüde küçük alımlar gerçekleşmektedir (39).  

 

2.9.1.2. Dokularda Fruktoz Kullanımının Özel Metabolik Yolları 

 

Heksokinaz, fruktozu da içeren birçok heksoz şekerin fosforilasyonunu katalize 

eder. Ancak fruktoz, glukoz ile fizyolojik düzeyde olduğunda, fosforilasyonu genellikle 

glukoz tarafından baskılanır. Bu yolla fruktoz kandan alındığında, adipoz doku ve kasta 

metabolik işlevlere girer. Hers tarafından keşfedilen önemli bir biyokimyasal yol; 

fruktokinaz, aldolaz B ve triokinaz gibi üç özel enzimi içerir ve bunların ikisi fruktoz 

metabolizması için özgündür (Şekil 2.3). Bu enzimler karaciğer, böbrekte bulunur ve 

emilen fruktozun bir kısmını glukoza dönüştürür. İnsan bağırsağında, glukozun salınımı 

için gereken glukoz–6-fosfataz enzimi bulunmadığından, emilim sırasında fruktoz 

glukoza dönüşemez (39). 



 

 

16 

 

 

Şekil 2–3: Karaciğerde fruktoz kullanımı ve glukoz ve yağ asit 

metabolizması ile ilişkisi (39). 

Paz, fosfataz; P, fosfat. 

 

Ara metabolizma yollarına fruktozun girebilmesi için ya heksokinaz ile ya da 

fruktokinaz (ketoheksokinaz) ile fosforlanması gerekir. Fruktoz, karaciğerde adenozin–

5'-trifosfat (ATP) tarafından hızla fruktoz yolunun ilk enzimi olan fruktokinaz ile 

fosforlanarak fruktoz 1-fosfata dönüşür. Bu enzim fruktoza özgün bir ketoheksokinazdır 

ve fruktoz, besinlerde fizyolojik önemi olan tek ketoheksozdur. Fruktokinazın etkinliği 

ile fruktozun alınmasında karaciğerin gücü önemlidir. Fruktoz–1-fosfat, karaciğer 

aldolazı (aldolaz B) ile gliseraldehid ve glikolizis dizisinin bir ara bölümü olan 

dihidroksiaseton fosfat'a ayrılır. Aldolaz B’nin, karaciğerde glikolizisde fruktoz–1,6-

bifosfatın gliseraldehid–3-fosfat ve dihidroksiaseton fosfat'a ayrılmasında da işlevi 
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vardır. Fruktoz yolunda üçüncü enzim triokinazdır ve bu enzim ATP sayesinde 

gliseraldehidin, glikolitik yolun diğer bir aracısı olan, gliseraldehid–3-fosfat şekline 

fosforilasyonunu katalizler. Bu nedenle, glukoz ve fruktoz metabolizmasının yolları 

karaciğerde metabolizmanın trioz fosfat basamağında birleşir ve bu noktadan itibaren 

metabolizmaları kantitatif olarak benzer. Fruktoz, fosfofruktokinaz ile katalize edilip 

glikolizisde temel hız kontrol basamağını geçerek metabolizmadan bu basamakta 

ayrılır. Bu yolda fruktoz; karaciğerde trioz fosfattan önce gelen metabolik yollara -

örneğin; glikolizis, glikojenezis, glukoneogenezis, lipogenezis ve muhtemelen yağ asit 

esterifikasyonu- substrat sağlayarak hızla fosforilize olur. Bu nedenle fruktoz 

metabolizmasının karaciğerdeki başlıca ürünleri glukoz, glikojen ve laktattır. Küçük 

miktarlarda karbondioksit, keton cisimciklerine okside olur veya triasilgliserole 

dönüşür. Son ürünler olarak fruktoz karbonunun yapısı, besinsel ve endokrin 

durumlardaki değişiklerle başkalaşır, örneğin; fruktozdan glukoneogenezis, açlık, 

diyabet veya etanol ya da glukagon kullanımında artar (39).   

 

2.9.2. Karbonhidrat Metabolizması Üzerine Fruktozun Etkileri 

 

2.9.2.1. Fruktozun Önemli Aracıların Düzeyleri Üzerine Etkileri 

 

Açlık durumunda, fruktozun yaklaşık %66'sı glukoza dönüşür ve %25'i laktat 

olarak salınır. Diğer bir %8'lik kısmı glikojen oluşturabilir. Oral veya intravenöz 

yükleme olarak fruktozun kullanımından sonra karaciğer, böbrek ve ince bağırsak gibi 

fruktoz yolunu içeren dokularda glukoz–1-fosfat'ta hızlı ve belirgin bir artış olur. 
31

P 

manyetik rezonans spektroskopisinin kullanıldığı son araştırmalar, intravenöz fruktoz 

uygulaması sonrası karaciğerde fruktoz–1-fosfat birikimini doğrulamaktadır. Bu 

etkilerin büyük çoğunluğu, fruktozun fizyolojik olmayan düzeyleri kullanılarak 

gözlemlenmiş olmasına rağmen, fruktozun kademeli artan düzeylerinin kullanıldığı 

izole hepatositler ile yapılan çalışmalar, fruktoz öğünü sonrasında in vivo portal 

venlerde 0,5 ve 1,0 mmol/L gibi anlamlı düzeylerde fruktoz–1-fosfat artışı bildirmiştir. 

Fruktoz uygulamasının bir sonucu olarak gliserol 3-fosfat, fruktoz 2,6-bifosfat, piruvat, 

laktat, ATP ve organik fosfatı kapsayan diğer önemli aracıların düzeyleri değişebilir 

(39). 
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2.9.2.2. Fruktozun Glikolizis, Glikojenezis ve Glukoneogenezis Üzerine Etkileri 

 

Fruktoz metabolizmasının başlangıç yollarının yüklenmesi sonucu, glikolizisin 

ara metabolitlerindeki artış, yükselen kan laktat düzeyleri ile kanıtlanmıştır. 

Gliseraldehid–3-fosfat'tan piruvat ve laktat oluşumunda glikolitik işlevler aralığında, hız 

kontrol basamağı, piruvat kinaz ile katalize edilir. Bu enzim normalde, fruktoz–1,6-

bifosfat ile allosterik etkinleşerek ileri beslemeli kontrol altındadır. Fruktoz 

hepatositlere eklendiğinde, fruktoz–1,6-bifosfat düzeyinde iki kat, fruktoz–1-fosfat 

düzeyinde ise daha büyük artış olabilir ve bu da piruvat kinazın etkinliğini artırır. Bu 

nedenle, fruktoz karbonunun piruvat ve laktata geçişi kolaylaşır (39).  

Fizyolojik miktarda glukoz, amino asit ve serbest yağ asitleri ile beslenmiş 

sıçanların karaciğerine; glukoz, fruktoz veya her iki şeker fizyolojik oranlarda perfüze 

edilmiştir. Her şeker tek başına infüze edildiğinde, glikojen düzeyinde değişim 

olmadan, karaciğerden glukozun kesintisiz çıkışı gerçekleşmektedir. Ancak, glukoz ve 

fruktoz birlikte infuze edildiğinde, glukoz alımı ve glikojen artışı belirginleşmektedir. 

Glukoz infuzyonu ile birlikte veya ayrı olduğunda da fruktoz alımı aynıdır. Bu nedenle, 

fruktoz kendi başına glikojenik görülmemektedir ancak sukroz içeren bir öğün 

sonrasında olduğu gibi fruktoz, hepatik glukoz alımı ve glikojen sentezi için "kapıları 

açmaktadır". Bu durum muhtemelen glikojen sentazın etkinleşmesi ve fosforilazın 

baskılanması sonucudur. Ancak fruktoz–1,6-bifosfattaki artışın fruktoz–1,6-bifosfatazı 

baskılaması sonucu, fruktozun kendisi bu imkandan yararlanamamaktadır. Laktat 

düzeyinin sadece fruktoz infüzyonu varlığında artması anlamlıdır, artan laktat üretimi 

için karaciğere alınan miktar hesaplanabilir. Aynı zamanda glukoz infüzyonu 

varlığında, laktat üretiminde küçük bir ek artış olur. Bu nedenle beslenme durumunda, 

fruktozun glikojen veya glukoza çevrilmesinden çok, çoğunlukla glikozile olduğu 

görülmektedir. Fruktoz veya sukrozun oral yükü de insanlarda kan laktat düzeyinde 

artışa yol açar (39).  
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  2.10. Şeker Kullanımı 

 

Şekerler, meyvedeki fruktoz veya sütteki laktoz gibi doğal olarak besinlerin bir 

bileşenidir veya hazırlama sırasında besinlere eklenebilmektedir (8, 44). Şeker için çok 

sayıda, karışıklıklara neden olabilen, farklı tanımlamalar yapılmıştır (8, 45): 

 Basit KH’lar (şekerler), monosakkaritler ve disakkaritlerdir. 

Monosakkaritler; glukoz, galaktoz ve fruktozu içerir. Dekstroz, glukoz ile 

eşanlamlıdır. Fruktoz, doğal olarak en yaygın bulunan monosakkarittir, sebze ve 

meyvelerde bulunur. En bilinen disakkaritler; sukroz (glukoz+fruktoz), şeker 

kamışı, şeker pancarı, bal ve mısır şurubunda; laktoz (galaktoz+glukoz) süt ve 

süt ürünlerinde; maltoz (glukoz+glukoz) maltta bulunur (8, 46). 

 Kompleks KH’lar, nişasta gibi glukoz içeren polisakkaritlerdir.  

 Doğal olarak bulunan (intrinsik) şekerler, bütün sebze, meyve ve 

süt ürünlerinin ayrılmaz/tamamlayıcı parçasıdır (8).  

 Eklenmiş (ekstrensik) şekerler; işleme, hazırlama sırasında ve 

sofrada besinlere eklenen şeker ve şuruplardır (8, 46, 47). Eklenmiş şekerler, 

kalorili tatlandırıcılar olarak da bilinirler. Eklenmiş şekerler enerji sağlar ancak 

ya çok az besin ögesi içerirler ya da hiç içermezler. Eklenmiş şekerler grubunda; 

kahverengi şeker, mısır tatlandırıcısı, mısır şurubu, dekstroz, meyve suyu 

konsantreleri, glukoz, HFCS, invert şeker, laktoz, maltoz, malt şurubu, melas, 

işlenmemiş şeker, sukroz, şeker, şurup ve bal yer almaktadır (44). 

 Toplam şeker, besinlerde ve meşrubatlarda bulunan (doğal ve 

eklenmiş) tüm şekerlerdir. 

 HFCS, mısır şurubundan üretilir ve enzimatik süreçler ile fruktoz 

içeriği artar ve sonrasında glukoz ile karıştırılır (8). 

İnsanlık tarihinde, hiç bugün olduğu kadar aşırı miktarda şeker tüketilmemiştir. 

İnsanların ataları, paleolitik çağda besinlerini toplama ve avlama ile elde etmişlerdir ve 

temel olarak etten beslenmişlerdir. Besinleri, aşırı miktarda protein, orta düzeyde yağ ve 

düşük miktarda karbonhidrat içermektedir. Bu dönemde meyveler KH’ın temel 

kaynağıdır, ancak meyvelerin şeker içeriği bugüne göre düşüktür. Nişasta kullanımı 
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azdır. Avrupalılar, Orta Doğuda şeker kullanımı ile tanışana (Haçlılar dönemine) kadar 

bal temel tatlandırıcıdır ve kısıtlı miktarda kullanılmaktadır (38). 

Şeker tüketimi 18. yüzyıla kadar oldukça düşüktür. Şekerin bulunduğu uzak 

ülkelere kıtalar arası ticaretin gelişmesi hem de şeker üretimi ve rafine edilmesindeki 

teknolojik gelişmeler şekerin elde edilebilirliğini kolaylaştırmıştır (38). 

Amerikan Tarım Bakanlığı (USDA, United States Department of Agriculture) 

Ekonomik Araştırma Servisi’nin raporuna göre, 1970–2005 yılları arasında, şeker ve 

tatlandırıcı kullanımı günlük 76 kalori (%19) artış ile 25 tatlı kaşığından (400 kalori) 

29,8 tatlı kaşığına (476 kalori) çıkmıştır (8, 48). Bray ve ark. (10), 1977-1978’deki 235 

kkal/gün’lük eklenmiş şeker alımının, 1994-1995’de 318 kkal/gün’e çıktığını, aynı 

zamanda HFCS alımının da 80 kkal/gün’den 132 kkal/gün’e yükseldiğini bildirmiştir. 

ABD'da kişi başına ortalama şeker kullanımı, 1970’de 55 kg/yıl’dan, 1995'de 68 

kg/yıl'a ulaşmıştır (8, 49). 1989–1991 yıllarında devam eden Bireylerin Sürekli Besin 

Alma Araştırması'nın verileri, alkolsüz içecekler ve sofrada eklenen şekerlerin (örneğin; 

şeker/şurup ve reçeller), Amerikalı yetişkinlerin en önemli iki KH kaynağı olduğunu 

göstermiştir (46, 50). Ulusal Kanser Enstitüsü, eklenmiş şeker alımını 2001–2004 

Ulusal Sağlık ve Beslenme Araştırması (NHANES, National Health and Nutrition 

Examination Survey)’na göre değerlendirmiş; tüm bireylerin günlük ortalama eklenmiş 

şeker alımı 22,2 tatlı kaşığı (355 kkal), 14–18 yaş grubunda ise daha yüksek alım ‘34,3 

tatlı kaşığı (549 kalori)’ belirlenmiştir (Tablo 2.4) (8, 51). Eklenmiş şeker, Amerikan 

diyetinde toplam kalori alımının %16'sını oluşturmaktadır (9).  
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Tablo 2–4: Günlük eklenmiş şeker tüketimi 2001–2004* (tatlı kaşığı) (8).  

Yaş (yıl) n Ortalama SH 

1–3 1515 12,2 0,33 

4–8 1701 21,0 0,54 

Erkek, 9–13 1061 29,2 0,92 

Erkek, 14–18 1424 34,3 1,03 

Erkek, ≥19 4650 25,4 0,48 

Kız, 9–13  1112 23,2 0,82 

Kız, 14–18 1362 25,2 0,71 

Kız, ≥19 5063 18,3 0,37 

Tüm kişiler, ≥1 17888 22,2 0,29 

SH; standart hata. *Tek başına tüketilen veya işleme ya da hazırlama sırasında ekmek, kek, 

alkolsüz içecekler, reçeller ve dondurma gibi yiyeceklerde kullanılan beyaz, kahverengi ve 

işlenmemiş şeker, şurup ve melasları içerir. 1 tatlı kaşığı eklenmiş şeker, 1 tatlı kaşığı (4 g) 

sofra şekeri (sukroz) ile aynı miktardadır. 

 

 

USDA'nın raporlarına göre 1970 yılında kişi başına ortalama şeker tüketimi 

yaklaşık 90 g/gün'dür (38, 52). Bu dönemde HFCS tüketimi sıfıra yakındır. Sukroz 

kullanımı zaman içinde %50 azalmış, 1970–1985 arasında önemli değişiklikler 

gerçekleşmiştir (Şekil 2.4). Sukroz tüketimindeki bu azalma, HFCS tüketiminin hızlı 

şekilde artışının yansımasıdır. 2007 yılında toplam eklenmiş şekerlerin %45'i sukroz, 

%41'i HFCS ve kalan %14'ü de glikoz şurubu, saf glukoz ve baldır. Kişi başına düşen 

tatlandırıcı miktarı 1970–2007 yılları arasında %15 artmıştır (38). Ayrıca, Tablo 2.5’de 

ABD’de yıllara göre yerli yiyecek ve meşrubatlarda kullanılan kalorili tatlandırıcıların 

toplam miktarı görülmektedir (53). 
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Şekil 2–4: 1970–2006 yılları arasında Amerika’da yüksek fruktozlu mısır 

şurubu ve sukroz tüketimi (38). 

 

Tablo 2–5: Amerika’da yıllara göre yerli yiyecek ve meşrubat kullanımı için 

kalorili tatlandırıcıların toplam hesaplanan dağıtım miktarı (38). 

  Şeker Mısır Tatlandırıcıları 
Diğer 

yenilebilir 

şuruplar 

Toplam 

kalorili 

tatlandırıcılar 
Yıllar 

Ham 

değer 

Rafine 

edilmiş 

baz 

HFCS 
Glukoz 

şurubu 
Dekstroz Toplam Bal 

  ton, kuru ağırlık 

1966 10.235 9.565 0 952 415 1.367 98 69 11.099    

1967 10.474 9.789 3 984 428 1.415 89 50 11.342    

1968 10.656 9.959 15 1.031 444 1.489 90 70 11.608    

1969 10.950 10.234 33 1.061 459 1.553 101 61 11.949    

1970 11.163 10.433 56 1.102 471 1.629 103 51 12.216    

1980 10.189 9.522 2.158 1.472 393 4.024 94 50 13.690    

1990 8.615 8.051 6.202 1.700 455 8.358 103 53 16.565    

2000 9.899 9.252 8.845 2.230 476 11.551 157 60 21.020    

2010 10.910 10.196 7.555 1.956 450 9.961 160 72 20.389    
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Türkiye için veriler T.C. Şeker Kurumu’ndan elde edilebilmektedir. 2011 yılı 

faaliyet raporlarına göre pancar şekeri ve HFCS (nişasta bazlı şeker) ithalatı ile ilgili 

olarak veriler Tablo 2.6’da gösterilmiştir (54). 

 

Tablo 2–6: Türkiye’de 2000–2011 yılları arasındaki pancar şekeri ve nişasta bazlı 

şeker ithalatı (54).  

Yıllar Pancar şekeri (ton) HFCS (ton) 

2000 2,4 8,2 

2002 1,2 23,6 

2004 0,6 35,0 

2006 7,4 30,6 

2008 4,3 21,6 

2010 4,2 8,8 

2011 4,7 11,0 

 

Besin endüstrisinde mısırdan nişasta ayrıştıran, glukoza hidrolizasyonunu 

sağlayan, enzimatik izomerizasyon ile glukozu fruktoza dönüştüren yeni teknolojiler 

geliştirilene kadar; sukroz, az miktarda glukoz ve fruktozla meyvelerden alınıp 

tatlandırıcı olarak kullanılmıştır. Teknoloji, başta HFCS olmak üzere mısırdan 

tatlandırıcı üretimini ve kullanımını yaygınlaştırmıştır (38, 55, 56).  

Alkolsüz içecek ve hazır meyve suyu tüketimi, diyetle dışarıdan daha fazla 

kalori ve fruktoz sağlanması, HFCS kullanımı belirgin artmıştır. 1965'den 1996'ya 

kadar, 11–18 yaş grubunun süt tüketiminde anlamlı azalma ancak narenciye harici 

meyve suları ve gazlı içeceklerin tüketiminde büyük artış gözlemlenmiştir (56). Çocuk 

ve gençlerin, giderek artarak yapay meyve suyu ve gazlı içecekleri tercih ettikleri 

görülmektedir. 1970–1990 arasında 12–19 yaş arası kızların süt tüketimi %36 azalmış, 

gazlı içecek ile hazır meyve suyu tüketimi ise yaklaşık iki katı artmıştır. 1994'den 1996 

yılına kadar, gazlı içecek, meyve suyu, çay ve alkollü içecek tüketimi sabit kalmış olsa 

da süt tüketiminde istikrarlı azalma devam etmiştir (57). Yüksek kalorili içecekler 

tüketilmeye devam edilirken, diyetin geri kalan kısmından alınan kaloride azalma 

olmamıştır. Yiyecek porsiyonları azalmamıştır. Veriler, içeceklerden gelen enerjinin 

genellikle diğer tüketilen yiyeceklerle yer değiştirmediğine, enerji dengesizliğine yol 

açtığına işaret etmektedir (58). Son dönemdeki tüketim modelleri dahil genel eğitim 

eksikliği belirgindir. Obezite ve diyabeti önlemek için dünya çapındaki eğitim 



 

 

24 

 

programlarına rağmen, içeceklerdeki fruktoz ve HFCS'nin azaltılmasına odaklanmış 

olanı çok azdır (59).  

Meşrubat, meyve suyu, tatlılar, şekerler, şekerlemeler ve yemeye hazır tahılların 

tüketiminin artışı ile birlikte, eklenmiş şekerlerden alınan enerji de artmaktadır. 

Meşrubatlar ve şekerle tatlandırılmış içecekler, Amerikalıların diyetindeki en temel 

eklenmiş şeker kaynağıdır. 1970 ile 2000 yılları arasında, bir kişinin günlük meşrubat 

tüketimi %70 artmış, 230 gramdan 390 grama çıkmıştır (8, 60). Kalorinin bir parçası 

olarak eklenmiş şekerlerin Amerikan diyetindeki temel kaynakları soda, enerji 

içecekleri ve sporcu içecekleri (eklenmiş şeker alımının %36'sı), tahıl bazlı tatlılar 

(%13), şekerle tatlandırılmış meyveli içecekler (%10), süt ürünü bazlı tatlılar (%6) ve 

şekerlemelerdir (%6) (Şekil 2.5) (9). 

USDA Ülke Çapında Besin Tüketim Araştırması'nda 1977–1978 yıllarında elde 

edilen besin tüketim kayıtlarının Park ve ark. (61) tarafından yapılan incelemelerine 

göre Amerikan topluluğunda ortalama günlük fruktoz alımı 37 gram olarak rapor 

edilmiştir. Meşrubatlar gibi şekerle tatlandırılmış alkolsüz içecekler, 6 yaşından küçük 

çocuk ve 50 yaş üzeri yetişkinler dışında tüm gruplar için en temel fruktoz kaynağı 

olarak belirmektedir. En fazla tüketenler her iki cinsiyet için de ergen ve genç yetişkin 

(19–22 yaş) grubudur (38).  
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Şekil 2–5: 2 yaş ve üzeri Amerikalıların diyetindeki eklenmiş şekerlerin 

temel kaynakları (9). 

Veriler, Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından yürütülen genel diyet alımı 

incelemelerinden alınmıştır. Tüketilen yiyecek ve içecekler 97 kategoriye ayrılmıştır ve diyete 

eklenmiş şeker açısından katkıda bulunmasına göre sınıflanmıştır. "Tüm diğer yiyecek 

kategorileri", her biri toplam eklenmiş şeker alımına %2'den daha az katkıda bulunan yiyecek 

kategorilerini temsil etmektedir. 

 

 

Araştırmacılar, USDA'nın 1994, 1995 ve 1996 yıllarında Bireylerin Besin 

Tüketimi Sürekli Araştırması'nın (CSFII, Continuing Survey of Food Intakes by 

Individuals) verilerini incelemiş ve Amerikalıların yüksek eklenmiş şeker tüketiminin, 

düşük besin ögesi alımıyla sonuçlandığını tanımlamışlardır (47, 57, 62, 63). Forshee ve 

Storey (64) de CSFII 1994-1996'nın verilerini, eklenmiş şekerlerin çocuk ve ergenlerin 

diyetleri üzerindeki etkisini tanımlamak için kullanmıştır. Eklenmiş şekerler, sebze, 

meyve ve süt ürünlerinin tüketimi ve aynı zamanda A vitamini ve kalsiyumun önerilen 

günlük alım miktarı ile olumsuz ilişkilidir (47). Ayrıca, diyet olmayan meşrubatların 

aşırı miktarda tüketiminin çocukların elzem besin ögesi alımını azalttığı gösterilmiştir 

(62).  

Şekerle tatlandırılmış içeceklerin tüketimi, erken çocukluk döneminde 

başlamakta ve yaşla birlikte artmaktadır (44). 2002 yılında, Bebek ve Küçük Çocuk 
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Beslenme Çalışması (FITS, Feeding Infants and Toddlers Study)’nda, 19–24 aylık 

çocukların %44'ünün günde en az bir kez meyveli içecek (%38) ya da karbonatlı soda 

(%11) tükettiğinin rapor etmiştir (65). 1994 yılında, okul öncesi dönemdeki çocukların 

%12'si, okul çağı çocuklarının %32'si günde en az 270 ml (normal veya düşük kalorili) 

karbonatlı alkolsüz içecek tüketirken, ergenlerin %22'si günde 780 ml ve üzerinde 

kullanmaktadır. Bu grubun oldukça az kısmı -okul öncesi dönemdekilerin %5'i, okul 

çağı çocuklarının %11'i ve ergenlerin %14'ü- diyet olan karbonatlı alkolsüz içecekleri 

içmektedir (62). Rampersaud ve ark. (65), (normal veya düşük kalorili) karbonatlı 

alkolsüz içecek tüketiminin çocuğun büyümesiyle arttığını ve bu dramatik artışın da 8 

yaş civarında olduğunu göstermiştir. 

Ortalama bir Amerikalı 1970'e oranla %19 artarak, 2005 yılında 64 kg eklenmiş 

şeker ve tatlandırıcı tüketmiştir (48). HFCS’nin son birkaç on yılda tatlandırıcı olarak 

(sıklıkla karbonatlı sodalar ve birçok içecekte kullanılarak) sunulması obezitede artışa 

katkıda bulunan önemli bir diyetsel faktördür. Sukroz olarak bilinen "normal şeker" 

molar olarak eşit miktarda glukoz ve fruktoz içerirken, HFCS %5 daha fazla fruktoz 

içerir. HFCS, mısır nişastasının glukoza hidrolize olmasıyla elde edilir, kısmen 

enzimatik ölçümlerle fruktoza izomerize olur. Fruktoz, tatlılık algısını önemli ölçüde 

artırmakta kullanıldığından yiyecek ve içecek üreticileri tarafından tercih edilmektedir 

(66). 

 

2.11. Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu (HFCS) Üretimi 

 

HFCS, sukroza alternatif bir tatlandırıcıdır ve mısırdan elde edilir. Bunun için 

kimyasallar (kostik soda, hidroklorik asit) ve enzimler (α-amilaz ve glukoamilaz) 

kullanılarak mısır nişastasındaki izomerize glukozun fruktoza yerini bırakması ile 

sağlanır. Fruktoz içeriğine göre HFCS ürünleri sınıflandırılmaktadır: HFCS–90, HFCS–

42 ve HFCS–55. HFCS–90 en temel üründür; HFCS–42 ve HFCS–55 elde etmek için 

glukoz şurubuyla harmanlanır (67). 

HFCS üretim şeması Şekil 2.6’da gösterilmektedir. Mısır tanesi, sert mısır 

çekirdeğinin yumuşaması için demlenmesi ile başlayan, bunu ıslak değirmenciliğin ve 

endospermden mısır nişastasının, kabuğun (kepek) ve tohumdan protein ve yağın 



 

 

27 

 

fiziksel olarak ayrılmasının izlediği çeşitli süreçler geçirir. Mısır nişastası, sonsuz 

uzunluktaki glukoz moleküllerinden oluşur, amiloz ve amilopektin içerir ve HFCS'de 

var olan basit şekerlerden glukoz ve fruktoza yıkılması için ısı, kostik soda ve/veya 

hidroklorik asit ile üç farklı enzim etkinliğine ihtiyaç duyar. Endüstriyel bir enzim olan  

α-amilaz, Bacillus spp.'dan elde edilir ve mısır nişastasını kısa zincirli dekstrinlere ve 

oligosakkaritlere hidrolize eder. İkinci bir enzim olan glukoamilaz (amiloglukosidaz 

olarak da adlandırılır), Aspergillus gibi mantarlardan üretilir ve dekstrinleri ve 

oligosakkaritleri basit şeker glukoza yıkar. Bu iki enzimin üretimi de mısır şurubu, aynı 

zamanda da glukoz şurubu olarak tanımlanır. Üçüncü ve göreceli olarak daha pahalı 

olan enzim, glukoz izomeraz (D-glukoz ketoizomeraz veya D-ksiloz ketolizomeraz 

olarak da adlandırılır) sürecinde kullanılır ve glukozu fruktoza çevirir (Şekil 2.6) (67). 

İşleme karışımına doğrudan eklenmesiyle üretilen ve pahalı olan glukoz 

izomerazı α-amilaz ve glukoamilaz, kolonlar içerisinde paketlenerek immobilize olur. 

Bu, glukoz şurubunun %90 fruktoz ve %10 glukoz karışımına (HFCS–90) izomerize 

olduğu sıvı kromatografi aşamasından geçmektedir. Bunun yerine, pahalı olmayan α-

amilaz ve glukoamilaz sadece bir kere kullanılırsa, glukoz izomeraz enzimatik 

etkinliğinin büyük çoğunluğunu kaybedene kadar tekrar kullanılabilir. α-amilaz ve 

glukoamilaz, HFCS üretimi için ısı sabitliğini geliştirmek amacıyla genetik olarak 

değiştirilerek HFCS üretiminde kullanılmaktadırlar. Amerika'da 2,6 milyar dolarlık 

HFCS ticaretini dört şirket kontrol altında tutmaktadır: Archer Daniels Midland, Cargill, 

Staley Manufacturing Co ve CPC International (67). 
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Şekil 2–6: HFCS üretim şeması (67).  

Amiloz ve amilopektin, nişastanın iki bileşenidir. Mısır nişastasından glukoz şurubunun 

üretimi, çeşitli amilazların aktivitesine ve glukoamikaza (amiloglukosidaz olarak da bilinir), 

ısıya ve kostik soda ve/veya hidroklorik asit gibi kimyasallara bağlıdır. Sonrasında glukoz 

şurubu, HFCS, özellikle HFCS–55 ve HFCS–42 üretimi amacıyla glukoz şurubu ile 

karıştırılacak olan HFCS–90 üretimi için glukozun fruktoza izomerize edildiği yer olan glukoz 

izomerazın immobilize sütunundan geçerek üretilir. 

 

 

Temizleme ve arındırma ile HFCS–90, HFCS–55 (%55 fruktoz) ve HFCS–42 

(%42 fruktoz) olacak şekilde glukoz şurubu ile karıştırılır. Hem HFCS–55 hem de 

HFCS–42 çeşitli işlevsel özelliklere sahiptir ancak her birinin belirli ürün üreticilerine 

çekici gelen kendine özgü özellikleri de vardır. Yüksek fruktoz içeriği nedeniyle 

HFCS–55, sukrozdan daha tatlıdır ve bu nedenle yaygın olarak meyve suları, gazlı 

içeceklerde kullanılır. HFCS–42, daha az tatlıdır ve besinlerin doğal tatlarını 

maskelemez. Bu nedenle daha çok konserve meyve, sos, çorba, baharat, unlu mamuller 

ve diğer işlem görmüş yiyeceklerde kullanılır. Aynı zamanda yoğun olarak süt ürünleri 

endüstrisinde yoğurt, tatlandırılmış süt, dondurma ve dondurulmuş tatlılarda 

kullanılmaktadır. HFCS'nin kullanımı, bir tatlandırıcı olarak tanıtılmasından bu yana 
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artmıştır. ABD, HFCS'nin dünyadaki en büyük kullanıcısıdır ancak HFCS birçok ülkede 

de üretilmekte ve kullanılmaktadır (67). 

HFCS'nin gıda üretiminde sukroza göre tercih edilmesine neden olan bazı 

işlevsel üstünlükleri vardır: HFCS daha ucuzdur (HFCS: 1,27 Lira/kg, sukroz: 2,06 

Lira/kg); sukroza göre daha tatlıdır, daha iyi çözünür ve çeşitli durumlarda çözeltisini 

korur ve sukroz gibi kristalleşmez. Ayrıca, HFCS sıvıdır ve bu nedenle taşınması 

kolaydır ve sıvı içecek şeklinde kullanılabilir. Asidiktir ve bu nedenle koruyucu etkisi 

vardır (67).  

 

2.12. İsteğe Bağlı Kalori 

 

Aşırı enerji alımından kaçınırken, besin ögesi ihtiyaçlarının tümünün 

karşılanması için 2005 yılında halka “isteğe bağlı kalori” kavramı tanıtılmıştır. Bir 

kişinin isteğe bağlı kalorisi, besin ögesi gereksinimlerini karşılamak için hesaplanan 

enerji ve bunun tartının korunması için hesaplanan enerjiden çıkarılması olarak 

tanımlanmaktadır. Geriye kalan enerji isteğe bağlı kaloridir (68). Toplam enerji alımını 

artıran eklenmiş şekerler, katı yağlar ve alkol isteğe bağlı kalori içerisindedir. Örneğin, 

ideal enerjisi 1800 kalori olan 51–55 yaşında orta düzeyde aktif bir kadın 195 kalori 

isteğe bağlı kalori hakkına sahipken, toplam enerji ihtiyacı 3000 kalori olan 21–25 

yaşındaki fiziksel olarak aktif bir erkeğin isteğe bağlı kalorisi 512 kaloridir. Bu 

hesaplamalar tüketicilere cinsiyet, boy, güncel tartı ve fiziksel aktivite düzeylerini temel 

alarak, tartı alımını koruyacak önerilen enerji alımı hakkında bilgi sağlar. Eğer sağlıklı 

tartıya ulaşmak için enerji alımı düşük ise, önerilen isteğe bağlı kalori miktarı düşük 

olacaktır (8). 

Eklenmiş şekerlerin yüksek miktarda alımı, Amerikalıların isteğe bağlı 

kalorilerinin aşırı tüketimine katkıda bulunmaktadır. 2001–2002 NHANES verilerinde, 

farklı yaş ve cinsiyet gruplarında isteğe bağlı kalorinin ortalama yüzdesi önerilenden 

daha fazladır ve toplam enerjinin %30-42’si arasındadır (68). Eklenmiş şeker, özellikle 

şekerle tatlandırılmış meşrubat tüketiminin azaltılmasının, önerilen besin ögesi alımı ve 

tartı kontrolüne yardımcı olacağı konusundaki öneriler nedeniyle, Amerikalıların 

eklenmiş şeker alımları hakkındaki endişeleri artmaktadır. 2003 yılında, Dünya Sağlık 
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Örgütü (DSÖ) enerji yoğunluğu yüksek besinlerin aşırı tüketiminin tartı alımına yol 

açtığını ve eklenmiş şeker tüketiminin toplam enerji alımının %10’undan az olması 

gerektiğini bildirmiştir (8, 11).  

 

2.13. Yüksek Fruktoz Alımının Uzun Dönem Etkileri 

 

İnsanlar ve hayvanlardan elde edilen deneysel veriler, enerji gereksiniminin 

%7,5-70’inin fruktoz olarak tüketildiğini göstermektedir. Fruktoz içeren diyetlerin uzun 

dönem uygulanması, fruktoz metabolizması yollarında birçok enzimin etkinliğinde 

uyum sağlayarak artışa yol açmaktadır. Bu enzimler, fruktoz alımı ve metabolizması ile 

lipogenezis ve trigliserit (TG) sentezini kapsayacak şekilde gruplandırılabilir. Yüksek 

fruktozlu diyetlerle beslenmenin etkileri, sukroz ile beslenmeden farklı olabilir çünkü 

sukrozun glukoz kısmı, insulin salgılanmasında artışa yol açmaktadır. Ancak, sukroz 

içeren diyetin uzun dönemli etkileri hakkındaki görüş birliği, başlıca fruktoz içeriğinden 

kaynaklandığı yönündedir (39).  

 

2.13.1. Fruktoz ve Obezite 

 

Vücut ağırlığı; düşük tartı, normal tartı, aşırı tartı veya obez olarak 

sınıflandırılabilir. BKİ, bireylerin vücut ağırlıklarını değerlendirmek için ağırlığın 

kilogram (kg) olarak, boyun metre (m) cinsinden karesine bölümü ile elde edilen bir 

ölçümdür. Çocuk ve ergenler büyüme döneminde olduklarından, BKİ’leri yaşa ve 

cinsiyete uygun olan büyüme eğrileri üzerinde değerlendirilmelidir (9). Tablo 2.7’de 

BKİ’ne göre sınıflandırmalar görülmektedir. 

 

Tablo 2–7: BKİ’ne göre sınıflandırmalar (9).  

Sınıflandırma 
Çocuk ve Ergenler 

(Yaş Persentil Aralığı İçin BKİ) 
Yetişkinler (BKİ) 

Düşük tartı ≤5. persentil ≤ 18,5 kg/m
2
 

Normal tartı 5–85. persentil 18,5–24,9 kg/m
2
 

Aşırı tartı 85–95. persentil 25,0–29,9 kg/m
2
 

Obez ≥95. persentil ≥30,0 kg/m
2
 



 

 

31 

 

Şekerle tatlandırılmış içeceklerin öğünlerde tüketimi ikiye katlanmıştır (69). Bir 

öğünde, şekerle tatlandırılmış içecek miktarında artış, katı gıdalardan alınan toplam 

enerjiyi artırmaktadır. Normal kolalı içeceğin miktarı 360 gramdan 540 grama 

çıkartıldığında, yiyeceklerden alınan enerji kadınlarda %10, erkeklerde %26 artmıştır. 

Diğer tüm koşullar eşitlendiğinde, küçük ancak sürekli olarak günlük 50 kalorilik enerji 

artışı, bir yılda 2,25 kg’lık tartı alımına yol açmaktadır (8, 70). 

Yapılan bir meta-analiz çalışmasında 88 kesitsel ve prospektif çalışma 

incelenerek alkolsüz içecek ile beslenme ve sağlık üzerine olan sonuçları arasındaki 

ilişki değerlendirilmiştir. Yüksek miktarda alkolsüz içecek tüketimi, yüksek enerji 

alımı, artan vücut ağırlığı, diğer besin ögelerinin alımında azalma ve olumsuz sağlık 

sonuçlarıyla ilişkilidir (8).  

9–10 yaş grubundaki 2.379 kızda yapılan 10 yıllık bir çalışmada, diyet olmayan 

gazlı içecek tüketiminin çok küçük ancak anlamlı derecede BKİ artışı ile ilişkili olduğu, 

her 100 g gazlı içecek tüketiminin BKİ'ini 0,01 artırdığı gösterilmiştir  (71). 

3 yıllık boylamsal kohort çalışmasında, 9–14 yaş grubundaki 10.000 çocuktan, 

her yıl kendilerinin bildirimleriyle boy ve tartı ölçümleri, şekerle tatlandırılmış içecek 

tüketimleri öğrenilmiştir. İçecek tüketimini artıran hem kız hem de erkeklerin, 

artırmayanlara göre BKİ'lerinde büyük artış olduğu bildirilmiştir (44, 72). 

19 ay süren, 6. ve 7. sınıftaki farklı etnik kökenli 548 okul çocuğunun 

değerlendirildiği bir çalışmada, şekerle tatlandırılmış içecek tüketiminin aşırı tartı ile 

ilişkisi saptanmıştır. İçecekler içerisine gazlı içecekler (diyet olmayan), tatlandırılmış 

şekerli içecekler (%100 meyve suyu olmayan) ve tatlandırılmış buzlu çay (diyet 

olmayan) dahil edilmiştir. Günlük olarak her şekerle tatlandırılmış içecek tüketimi, bu 

çocukların aşırı tartılı olma riskini 1,4 kat artırmıştır. Toplam enerji alımına göre 

değerlendirildiğinde bu risk 1,6 kat artmaktadır (44, 73). 

13–18 yaş grubundaki 103 ergenle 25 hafta süresince yapılan bir müdahale 

çalışmasında, Ebbeling ve ark. (75), şekerle tatlandırılmış içeceklere (alkolsüz içecekler, 

meyve suları, %100 meyve suları, meyveli içecek, limonata, buzlu çay ve sporcu 

içecekler) çevresel faktörleri de dahil eden, ulaşımı azaltmak için eve dayalı bir 

müdahale çalışması tasarlamışlardır. Kalorisiz içecekler katılımcıların ev halkına 

gönderilmiştir ve müdahale grubundaki katılımcılar aylık olarak telefonla, şekerle 

tatlandırılmış içecek tüketimlerini azaltmak için görüşme yapmışlardır. Kontrol 
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grubundaki katılımcılar ise normal içecek tüketimlerini korumuşlardır. Başlangıç ile 

kıyaslandığında, müdahale grubundaki katılımcıların içecek tüketimleri anlamlı ölçüde 

(%82) azalırken, kontrol grubunda değişiklik olmamıştır. Başlangıçta en yüksek BKİ’ne 

sahip olan ergenler, kontrol grubuyla kıyaslandığında anlamlı bir BKİ değişimi (-

0,75±0,34 kg/m
2
) gözlemlemişlerdir. BKİ başlangıçta düşük olan grupta, anlamlı bir 

değişiklik gözlemlenmemiştir. Ek olarak, başlangıçta yüksek miktarda şekerle 

tatlandırılmış içecek tüketen ergenler arasında büyük bir etki olmuştur. Ortalama olarak, 

günde birden az porsiyon şekerle tatlandırılmış şekerli içecek tüketenlerde BKİ 0,26 

k/m
2
 azalmıştır (44, 75). 

Diyet bileşimindeki değişiklikleri içeren bir tartı kaybetme programı, kliniklerde 

obezite ve/veya dislipidemi tedavisinde kullanılmaktadır. Kısıtlı sayıdaki yağ ve/veya 

eklenmiş şeker alımını azaltarak enerji alımını düşürmenin uygulandığı müdahale 

çalışmalarında kalp-damar hastalıkları risk profilinde iyileşme gösterilmiştir. 12–18 yaş 

grubundaki 30 ergenin dahil edildiği 12 haftalık bir çalışmada, rastgele seçilerek meyve 

suyu veya şekerle tatlandırılmış içecek içermeyen düşük yağlı diyet veya düşük KH’lı 

diyet uygulanarak, BKİ ve TG’lerde azalma, yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) 

kolesterol düzeyinde artma her iki grupta da görülmüştür ancak, düşük KH’lı diyet 

içeren grupta bu değişimler daha belirgindir (76, 77).  

 

2.13.1.1. Fruktoz ve Obezite: Olası Mekanizma 

 

İzole yağ hücrelerinde yapılan in vitro çalışmalar, adipozit hormonu leptinin 

üretiminin, insulin aracılığı ile olan glukoz metabolizması ile düzenlendiğini 

göstermiştir. Emilen fruktoz, dolaşımdaki glukoz veya insulin düzeylerinin öğünle 

ilişkili olarak artmasına neden olmadığından; fruktoz tüketimi, glukoz tüketimi ile 

kıyaslandığında leptin düzeylerini düşürebileceği hipotezi kurulmuştur. Kısa dönemli 

çalışmalarda, fruktoz ile glukozun kıyaslandığı tatlandırılmış içecekli öğün 

tüketildiğinde, normal ağırlıktaki kadınlarda ve aşırı tartılı kadın ve erkeklerde, 24 

saatlik eğrinin altında kalan alanda %20–30 azalma olduğu gözlemlenmiştir (12). 

Leptin, enerji dengesinin anahtar düzenleyicisidir (12, 78). İnsulin ile birlikte, 

nöropeptid-Y ve melanokortinleri içeren nöropeptid sistemleri aracılığıyla besin alımı 

ve enerji metabolizmasını düzenlemek için hipotalamusta görev yapar. Buna göre, 
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leptin eksikliği olan hastalarda iştah artışı ve tokluk duygusunda bozulma görülmüştür. 

Leptin yanıtlı nöronlar, enerji harcamasının ve yağ oksidasyonunun düzenlenmesini 

içeren sinyalleri ayarlayarak perifere yansıtabilir. Bu nedenle, uzun süre enerjinin büyük 

kısmının fruktozdan geldiği diyet tüketimi sırasında dolaşımdaki leptin düzeylerindeki 

azalma, enerji alımında artışa ve/veya enerji harcamasında azalmaya ve ağırlık 

kazanımına yol açabilir (12). 

Hipotezi test etmek için ayaktan 8 haftalık müdahale dönemi planlanarak, 

bireylerin diyetlerinde günde üç porsiyon, enerjinin %25’i fruktoz veya glukozla 

tatlandırılmış içeceklerden sağlanmıştır (79). Bu süreçte, iki grup da kıyaslanabilir 

miktarda ağırlık kazanmıştır. Fruktoz tüketen bireylerde; enerji harcaması ve yağ 

oksidasyonunda azalma belirlenmiş ancak, glukoz tüketen bireylerde bu 

gözlemlenmemiştir (12). Bir başka çalışmada, Rhesus maymunlarında fruktozla 

tatlandırılmış içeceklerin bir yıl sonunda glukozla tatlandırılmış içeceklere kıyasla 

ağırlık kazanımına yol açtığını gösteren hipotez test edilerek müdahalenin üçüncü ve 

altıncı aylarında fruktoz tüketen maymunlarda vücut ağırlığında anlamlı artış ve enerji 

harcamasında anlamlı düşüş ortaya çıkarken, glukoz tüketenlerde bu 

gözlemlenmemiştir. Ancak 12 aylık zaman sürecinde her iki grupta da benzer şekilde 

ağırlıkta artış ve enerji harcamasında azalma olmuştur (12, 80). 

 

2.13.2. Fruktoz ve Bölgesel Yağ Dokusu Dağılımı 

 

Fruktoz tüketiminin iç organ yağ dokusu (VAD, visceral adipose tissue) 

depolanmasını, glukoz tüketiminin ise öncelikle derialtı yağ dokusu (SAD, 

subcutaneous adipose tissue)  artışına yol açtığı bildirilmiştir (12, 79). Bu sonuçların 

olası açıklaması, yağ dokusunda depolanması için dolaşımdan TG’lerin geri alımında 

rol alan hız sınırlayıcı enzim lipoprotein lipaz (LPL)’ın etkinleşmesi ile ilgilidir. İnsulin 

tarafından uyarılmaya, SAD ile ilişkili olan LPL, VAD ile ilişkili olan LPL’den daha 

hassastır çünkü glukozla tatlandırılmış içecekler öğün sonrasında glukoz ve insulin 

düzeylerinin zirve yapması ile sonuçlanırken, fruktozla tatlandırılmış içeceklerin 

tüketiminden sonra glukoz ve insulin düzeyleri azalmaktadır. SAD’da LPL’nin 

etkinleşmesinin glukoz tüketenlerde daha fazla olduğu hipotezi kurulmuştur ve bu 

nedenle SAD’da TG’in geri alımı artmaktadır. Buna karşın, SAD’da LPL’nin 
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etkinleşmesi fruktoz tüketenlerde azalmakta ve VAD’da geri alım için TG’in varlığı 

artmaktadır (12). 

Enerjinin %13’ünü fruktozla tatlandırılmış içecekler veya %50 glukoz+%50 

fruktoz ile tatlandırılmış içeceklerin üç hafta için tüketimi, sağlıklı genç erkeklerde 

bel/kalça oranını artırırken, glukozla tatlandırılmış içeceklerin aynı etkiyi göstermediği 

bildirilmiştir (81). Sukroz ve HFCS’nin VAD birikimi üzerine etkilerini araştıran daha 

geniş çalışmalara gereksinim vardır (12). 

 

2.13.3. Fruktoz Tüketimi, Kalp-Damar Hastalıkları ve Dislipidemi 

 

82,6 milyon Amerikalının, her üç kişinin birinden fazlası, bir veya daha fazla 

kalp-damar hastalığı (KVH)na sahiptir (82). Kan kolesterol ve diğer yağların 

yüksekliği, tip 2 diyabetes mellitus (DM), hipertansiyon (HT), metabolik sendrom 

(MS), aşırı tartı ve obezite, düşük fiziksel etkinlik ile sigara kullanımı temel risk 

faktörleri arasındadır. Amerikan toplumunun %16’sının total kan kolesterol düzeyi 

yüksektir (9).  

Yudkin ve ark. (83), 1960 ve 1970'lerde, yüksek şeker alımının hem ülke 

içerisinde hem de diğer ülkelerle kıyaslama yapıldığında, KVH’ların artışı ile ilişkili 

olduğunu göstermişlerdir. Şeker tüketimi ile koroner kalp hastalığı (KKH) arasındaki 

ilişki incelenmiştir (46). Iowa Kadın Sağlık Çalışması, 9 yıl boyunca izledikleri 34.492 

kadında, şeker ve tatlı tüketimi ile iskemik kalp hastalığı arasında ilişki olmadığını 

göstermiştir. Ancak, meşrubatlar gibi şekerin bazı temel kaynakları 

değerlendirilmemiştir (84). Fruktozun lipid metabolizması üzerine hem kısa dönem hem 

de uzun dönem etkileri vardır. Kısa dönem veya akut etkileri, var olan enzim kapasitesi 

ile fruktoz metabolizmasının bir sonucu olarak ortaya çıkarken, uzun dönem etkileri 

çoğunlukla yüksek düzeyde sukroz veya fruktoz içeren diyetlere enzimlerin uyumu 

sonucudur. Kandan fruktoz alımında karaciğerin önemi nedeniyle, lipid metabolizması 

üzerine olan çoğu etkileri, bu organda bulunmaktadır. Karaciğer; yağ asidi oksidasyonu, 

esterleşmesi ve lipogenezisin temel biyokimyasal yollarını içerir (39). 

Fruktozla beslenme nedeniyle gelişen insulin direncinin, karaciğerde çok düşük 

dansiteli lipoprotein (VLDL) salınımının uyarılması ile ilişkili olduğunu gösteren 
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kanıtlar artmaktadır. Çeşitli hayvan modelleri, VLDL'nin uyarılma mekanizmalarını ve 

sonrasında plazma TG’lerinde gözlemlenen artışı değerlendirmektedir. KH’a karşı lipid 

metabolizmasını temel alan çalışmalar, son dönemde önemli olmaya başlamıştır çünkü 

KH’ın uyardığı hipertrigliseridemi,  yüksek yağlı diyetin uyardığı endojen 

hipertrigliserolemi ile aynı metabolik temeli paylaşmaktadır. Benzer olarak uyarılan 

dislipidemiler bu nedenle aynı veya benzer aterojenik riske sahiptir (85). 

Başta VLDL olmak üzere açlık plazma TG’lerinde artış; sukroz, glukoz ve 

fruktozdan zengin (enerjinin %20’sinden fazla) diyetlerin belirgin özelliğidir (40, 79, 

86). Bu artış, hem karaciğerden salınımın artışından hem de VLDL temizlenmesinin 

bozulmasından kaynaklanmaktadır. Diyet şekerine TG yanıtı değişebilir ancak bu şeker 

miktarı ve diğer besin ögelerinin varlığına bağlıdır (46, 87).  

6–14 yaş arası 74 İsveçli çocuğun dahil edildiği bir çalışmada, aşırı kilolu 

çocukların, normal ağırlıktaki çocuklar ile benzer fruktoz alımı olduğu gözlemlenmiştir 

ancak aşırı tartılılar, normal tartılılara göre fruktoz kaynağı olarak şeker ve şekerli 

içecekleri anlamlı derecede fazla tercih etmişlerdir. Bu toplulukta, santral obezite ve 

aterojenik risk ile bağlantılı olan düşük dansiteli lipoprotein (LDL) parçacık 

büyüklüğünün fruktoz alımı ile ilişkisi gösterilmiştir (88). 

Bir çalışmada dört hafta boyunca sağlıklı erkek gönüllülerde fruktoz alımının 

etkileri incelenmiştir. Dört hafta süresince devam ettirilen fruktoz desteği, plazma TG 

düzeyinde önemli artışa yol açmıştır. Spektroskopik nükleer manyetik rezonans ile 

incelendiğinde, fruktoz desteği sonrası karaciğer hücre içi ve kas hücre içi lipidlerde 

artış görülmemiştir. Bu da yeni oluşan hepatik TG’lerin, VLDL olarak dışarı verildiğine 

işaret etmektedir. Ayrıca büyük olasılıkla yağ dokusunda depolanan TG’lerin artmış 

salınımı, karaciğer dokusunda etkili şekilde temizlenmektedir (40). 

Hayvan çalışması verileri, fruktozun uyardığı hipertrigliseridemi için farklı 

açıklamalara yol açmıştır. Fruktozla beslenen hayvanlarda öğün sonrası TG miktarı 

artmakta, TG’den zengin şilomikron salınımı uyarılmaktadır. Buna ek olarak fruktoz 

ince bağırsakta lipogenik gen ekspresyonunu uyararak bağırsak de novo lipogenezisini 

artırmakta, fruktozun (ve muhtemelen diğer basit şekerlerin) hipertrigliseridemiyi 

uyarmasına katkıda bulunmaktadır (89). Daha geniş bakış açısı ile değerlendirildiğinde, 

sadece şekerlerin değil, plazma serbest yağ asitlerinin artışının da bağırsakta lipoprotein 
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salınımını uyarması, intestinal süreçlerin sadece KH'larla uyarılan dislipidemiyi değil, 

metabolik bozuklukları daha geniş şekilde kapsadığını göstermektedir (90). 

 

2.13.3.1. Karaciğerde Fruktoz 

 

Karaciğerde lipid metabolizması, dihidroksiaseton fosfat ve piruvat 

konumlarında fruktoz ile etkilenir. Dihidroksiaseton fosfat, TG ve fosfolipidlerin 

yapımında uzun zincirli asil-Koenzim A (asil-CoA)nın esterleşmesi için substrat olan 

gliserol–3-fosfat ile dengededir. TG, karaciğerden salgılanan VLDL’lerin başlıca 

öncüsüdür ve VLDL’ler plazma TG’lerinden endojen olarak üretilen hacmi oluşturur. 

Fruktoz; laktat yanı sıra, piruvat dehidrogenaz (PDH) etkinliğinin sonucu asetil-CoA 

olarak mitokondriye giren piruvatı da oluşturur. Burada üç ürün için karbon kaynağı 

olarak görev alır: sitrik asit döngüsünde oksidasyon sonrası karbondioksit, lipogenezis 

dizi reaksiyonlarına giriş sonrası uzun zincirli yağ asitleri ve keton cisimcikleri. Asetil-

CoA, lipogenezis için temel karbon kaynağıdır ve malonil-CoA ile uzun zincirli yağ 

asidine dönüştürülür. Bu yol ile fruktoz, asilgliserol molekülünün hem gliserol hem de 

asil kısımları için karbon atomları sağlar. PDH'nın etkinliği, piruvat sürecini 

belirlemede anahtar rol oynar. [ATP]/[ADP] oranında azalma ve piruvat artışı ile 

etkinleşirken; esterleşmemiş yağ asidi (NEFA, nonesterified fatty acid) düzeyinde artış 

ile baskılanır. Özellikle yüksek miktarda fruktoz uygulaması, tüm adenin 

nükleotidlerinde tükenmeye neden olur; bu nedenle [ATP]'nin [ADP]'ye oranı kayda 

değer düzeyde değişmeyebilir. Yüksek miktarda fruktozun oral alımı, insanlarda 

hiperürisemi yaratır. Bunu da ATP ve diğer adenin nükleotidlerinin tükenmesinin 

izlediği bilinmektedir (39).  

 

2.13.3.2. Fruktozun Yağ Asiti Oksidasyonu ile Esterleşmesi ve Lipoprotein 

Oluşumu-Fruktoz Kullanımının Hemen Ortaya Çıkan Etkileri 

 

Fruktoz, kendi başına lipogeneziste belirgin hızlı artışa neden olurmuş gibi 

görünmemesine rağmen, NEFA üzerine belirgin ve hızlı etkisi vardır. Bu yağ asitleri, 

yağ dokusunda lipid taşınması sonucu veya lipoprotein lipaz ile TG’den zengin 

lipoproteinlerin parçalanmasından dolayı yükselir (39).  
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Fruktoz, koşullara bağlı olarak hem antiketojenik hem de ketojeniktir. İn vivo, 

açlık durumunda fruktozun fizyolojik alımı antiketojeniktir. Bu, neredeyse her zaman 

yağ dokusundan NEFA baskılanması nedeniyledir ve karaciğer tarafından temel 

ketojenik substratın alımında azalma ile sonuçlanır. İn vivo sabit plazma NEFA düzeyi 

varlığında gösterildiği gibi, fruktozun karaciğer üzerine doğrudan bir antiketojenik 

etkisi varmış gibi görünmektedir. Perfüze karaciğer ve izole hepatositlerde yapılan 

uygulamalarda, eklenmiş NEFA varlığında bu gözlemlerin çoğu açlık durumunda 

gerçekleşmiştir. Bu sonuçların, karnitin palmitoil-transferaz I'in malonil CoA’yı 

baskılaması ile açıklanabileceği belirsizdir. Asetil-CoA karboksilazın doğrudan 

etkinleşmesine gereksinim duyulur ancak bu koşullarda gerçekleştiği bildirilmemiştir. 

Gliserol–3-fosfat varlığı, NEFA'nın esterleşmesi üzerine hız sınırlayıcı olarak 

görünmemesine rağmen, fruktoz metabolizmasının bir sonucu olarak, normalin üzerinde 

yükselme olasılığı, NEFA'ların daha ileri esterleşmesine ve keton cisimciklerinin daha 

az oksidasyonuna neden olabilir (39). 

Fruktozun, ketojenik de olabileceği ilk olarak aç sıçanlardan alınan karaciğerlere 

20 mmol/L şeker infüze edilerek gösterilmiştir. Beslenmiş hayvanların karaciğerlerinde, 

fruktozun fizyolojik olmayan daha düşük düzeylerinde de bu durum kanıtlanmıştır. 

Fizyolojik düzeylerdeki fruktoz ile bu etkinin elde edilebilmesini araştırmak için, 

beslenmiş hayvanların perfüze karaciğerinde ketogenezis çalışılmış ve fruktoz düzeyi 

yükseldikçe, ketogenezisin kademeli olarak arttığı doğrulanmıştır (39).  

 

2.13.3.3. Fruktoz ve De Novo Lipogenezis  

 

Enerjinin %25’i 10 hafta boyunca fruktozla alındığında; aşırı tartılı/obez 

erişkinlerde karaciğerde de novo lipogenezisin hızı artarken, glukoz tüketimi bu etkiyi 

yaratmamaktadır (12, 79). Bu farklı etkinin altında yatan temel mekanizma, karaciğerin 

enerji durumunun düzenlenmesi ile ilgilidir (Şekil 2.7). Tüm şekerler, portal ven 

aracılığıyla bağırsaklardan karaciğere doğrudan dağıtılır. Glukoz metabolizması, 

fosfofruktokinaz aracılığı ile düzenlenir, bu da karaciğerin enerji durumu ile sağlanır 

(78). Bu nedenle, karaciğerde sitrat ve ATP düzeyleri yüksek olduğunda, hepatik glukoz 

metabolizması ve geri alımı baskılanır. Tüketilen glukozun büyük kısmı karaciğeri atlar 

ve sistemik dolaşıma ulaşır. Buna karşın fruktozun, fruktoz 1-fosfata metabolizması, 
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fruktokinaz ile gerçekleşir. Fruktokinaz, ATP veya sitrat ile baskılanmaz. Bu nedenle 

fruktokinaz, karaciğerin enerji düzeyi yüksek bile olsa fruktozu, fruktoz–1-fosfata 

metabolize etmeye devam eder. Karaciğer, fruktozun düzenlenmemiş geri alımına izin 

verir. Tüketilen fruktozun büyük kısmı karaciğerden alınır ve göreceli olarak küçük bir 

kısmı sistemik dolaşıma ulaşır. Karaciğerde, fruktoz de novo lipogenezis için düzensiz 

miktarlarda substrata, asetil-CoA ve gliseraldehid–3-fosfata metabolize olur (de novo 

lipogenezisde düzensizlik). Ayrıca fruktoz, insulinden bağımsız olan ve de novo 

lipogenezisin de dahil olduğu genleri etkinleştiren sterol reseptör element bağlayıcı 

protein (SREBP)-1c’i aktive edebilir (12, 91).  

Uzun dönem (en az 1 hafta) sukroz veya HFCS tüketiminin de novo lipogenezis 

üzerine etkileri araştırılamamıştır. Fruktoz ve glukoz içeren bolusların oral yolla alımı 

saf glukoz içeren boluslar ile kıyaslandığında, lipogenezisi uyardığına ilişkin çalışmalar 

mevcuttur (12, 92, 93). İlginç olarak 0,5 g/kg fruktoz bolusu, 0,8 g/kg glukoz bolusu ile 

karşılaştırıldığında, lipojenik etkisi iki kat fazladır. Ancak, 0,5 g/kg glukoz ve 0,5 g/kg 

fruktoz birlikte oral yolla bolus olarak alındığında; 0,5 g/kg fruktoz bolusuna göre 

lipojenik etkisi üç kat artmaktadır (93). Bu sonuçlar fruktozun, karaciğerin lipogenezisi 

uyarabileceğini gösteren daha önceki çalışmaları desteklemektedir (94, 95). Bu nedenle, 

sukroz veya HFCS’nin uzun dönem tüketimi sonucu, şekerin fruktoz içeriğinin de novo 

lipogenezis üzerine etkisi beklenenden daha büyük artışla sonuçlanabilir (12). 
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Şekil 2–7: Postprandial lipid metabolizması ve glukoz toleransı/insulin 

duyarlılığı üzerine glukoz ile fruktozun farklı etkilerinin altında yatan yollar ve 

mekanizmalar (12).    

Hepatik glukoz metabolizması, ATP ve sitrat ile baskılanan fosfofruktokinaz ile 

düzenlenir. Bu nedenle enerji durumu yüksek olduğunda, diyetsel glukozun hepatik geri alımı 

kısıtlanır ve tüketilen glukozun büyük kısmı karaciğeri atlayarak sistemik dolaşıma ulaşır (ok a). 

Fruktoz, fruktoz–1-fosfata hepatik enerji durumu ile düzenlenmeyen fruktokinaz ile metabolize 

olur. Bu nedenle, ATP ve sitrat düzeyleri yüksek olsa bile, karaciğer ile fruktozun 

düzenlenmemiş geri alımı ve metabolizması olur ve tüketilen fruktozun göreceli olarak küçük bir 

kısmı sistemik dolaşıma ulaşır (ok b). Karaciğerde, büyük fruktoz yükü DNL substratlarının 

üretiminde ve lipogenezisde artışı ve yağ asit oksidasyonunun baskılanması ile sonuçlanır. 

Hepatik lipidin artışı sonucunda apo B degredasyonu azalır ve VLDL-TG’in, özellikle TG’den 

zengin VLDL-1’in üretimi/salınımı artar. Bu, LPL-aracılı TG hidrolizi ve insulinle LPL 
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etkileşiminde azalma için şilomikron yarışı ile birlikte daha uzun süre VLDL kalış süresiyle 

sonuçlanır. Sonuç olarak, LDL ve HDL’den taşınan ve aynı zamanda TG’den LDL ve HDL’e 

donör olan CETP-aracılı CE’nin temel reseptörü olan VLDL ile proatherojenik yol yeniden 

düzenlenir. Bu nedenle, RLP, LDL-TG ve HDL-TG’in postprandial düzeyleri artar. Hepatik 

lipaz ile LDL-TG’in hidrolizi, plazma sdLDL düzeylerini arttırır. Hepatik lipaz ile HDL-TG’in 

hidrolizi, daha kolay ayrılan apo A1’den daha küçük ve daha yoğun HDL parçalarının 

oluşumuna yol açabilir. Ayrılmış apo A1, HDL düzeyi düşük olduğunda korunabilir ve geri 

dönüşümlü olabilir ve HDL düzeyleri normal olduğunda böbrekten temizlenebilir. Gece boyu 

açlık sonrasında, DNL daha fazla artmaz ve VLDL ve şilomikron kalıntıları temizlenir, 

böylelikle plazma TG düzeyleri normal olur. Öğün sonrasında, plazma apo B düzeylerinin artışı 

VLDL parçacıklarıyla ilişkilidir; açlık durumunda sdLDL ile büyük olasılıkla ilişkilidir ki daha 

yavaş olarak döngüsü gerçekleşir. Artmış hepatik lipid varlığı, muhtemelen novel-PKC’i aktive 

eden diacilgliserolün düzeylerini arttırarak, hepatik insulin direncini de uyarabilir. Novel-PKC, 

insulin reseptör/IRS-1’in tirozin fosforilasyonunu azaltır ve bu da hepatik glukoz üretiminde 

artış, bozulmuş glukoz toleransı ve artmış açlık glukozu ve insulin düzeyleri ile sonuçlanır. 

Kırmızı oklar proatherojenik yolu gösterirken, kesik siyah oklar antiatherojenik yolu 

göstermektedir. Kısaltmalar: CE, kolesterol ester; CETP, kolesterol ester transfer protein; 

DNL, de novo lipogenezis; HDL, yüksek dansiteli lipoprotein; LDL, düşük dansiteli lipoprotein; 

PKC, protein kinaz C; RLP, kalıntı benzeri parçacıklı lipoprotein; sdLDL, düşük yoğunluklu 

LDL; VLDL-TG, çok düşük dansiteli lipoprotein-trigliserid. 

 

2.13.3.4. Fruktoz ve Hepatik Lipid 

 

De novo lipogenezisin artışı, karaciğerde TG üretimi için kaynak olan yağ 

asitlerini artırır. Malonil CoA’nın düzeyinde eş zamanlı artış, yağ asitlerinin 

mitokondriye girişini azaltır, bu nedenle karaciğerde yağ asiti oksidasyonunu kısıtlar. 

Stanhope ve ark. (12), indirekt kalorimetri yöntemiyle saatlik ölçümler yaparak net yağ 

asiti oksidasyonunu hesaplamışlar; fruktoz tüketen aşırı tartılı/obez bireylerde %38 

azalma olmasına karşın  glukoz tüketen bireylerde değişiklik belirlememişlerdir. Bu 

nedenle, fruktoz tüketimi substrat varlığının artışına neden olarak SREBP-1c aracılığı 

ile endojen ve ekzojen yağ asitlerinin karaciğerde oksidasyonunu baskılayarak hepatik 

lipid düzeyini artırabilir (12). 

 

2.13.3.5. Yüksek Fruktoz Alımının Lipid Metabolizması Üzerine Uzun Dönem 

Etkileri 

 

Enzim uyumu; KH metabolizması üzerine kısa dönem etkileri yanı sıra lipid 

metabolizması üzerine yüksek fruktoz içeren diyetin uzun dönem etkilerinin çoğundan 

sorumludur. Fruktozdan zengin diyette olan sıçanlarda karaciğerde fruktokinaz etkinliği 
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artmıştır. Fruktoz ve sukrozla beslenme, fruktozun dihidroksiaseton fosfat aracılığıyla 

gliserol–3-fosfata dönüşmesi için gerekli olan gliserol–3-fosfat dehidrogenazın 

etkinliğini de arttırır. Sukroz diyetinden sonra gözlenmemekle birlikte, fruktoz 

diyetinden uygulandıktan 50 gün sonra, sıçanlarda piruvat kinaz oldukça artmaktadır. 

Benzer olarak fruktoz diyeti, sıçanlarda PDH etkinliğini artırmaktadır. Lipogenezis ve 

TG oluşum yolundaki, ATP-sitrat liyaz, asetil-CoA karboksilaz, yağ asit sentaz ve 

fosfositidat fosfohidrolazın etkinliklerinde de hayvanlara fruktoz içeren diyetler 

uygulandığında artış olduğu bildirilmiştir. Ayrıca, lipogenezis için enerji azalmasının 

oluşumundan sorumlu enzimlerin –glukoz–6-fosfat dehidrogenaz, 6-fosfo-glukonat 

dehidrogenaz ve nikotinamid adenin dinükleotid (NADP) malat dehidrogenaz (‘malik 

enzim’)– etkinliklerinde de artış olmuştur. Enzim etkinliklerindeki diyete uyum sonrası 

değişimler, fruktoza özgü değildir. Glukozla beslenmenin de etkinlikleri artırması, 

çözünebilir KH’ların genel etkisini göstermektedir. Sukroz veya fruktozla beslenme 

hekzokinaz, piruvat kinaz, PDH, ATP-sitrat liyaz, asetil-CoA karboksilaz, yağ asit 

sentaz, glukoz–6-fosfat dehidrogenaz ve NADP malat dehidrogenaz aktivitelerini yağ 

dokusunda düşürürken, glukoz veya nişasta ile beslenme etkinliklerini artmaktadır. 

Bunun sonucu karaciğerde bazı aracı maddelerin düzeyleri yükselir: piruvat, malat, 

asetil-CoA, asetoasetil-CoA ve uzun zincirli asil-CoA gibi. Ancak, gliserol–3-fosfat 

düzeyi belirgin olarak artmaz (39). 

Fruktozla beslenme, NEFA’ların esterleşme hızını düşürerek yağ dokusundan 

salınımlarını artırarak plazma düzeylerini yükseltir. Yağ dokusunda NEFA’ların 

esterleşmesi, fruktozla beslenme durumu ile baskılanan glukoz kullanımına bağlıdır. 

NEFA’lar karaciğerde VLDL’nin başlıca öncüleridir. Bu nedenle, yüksek fruktoz veya 

sukroz diyetinde olan hayvanlarda VLDL oluşumu artacaktır. Sukrozla beslenmiş 

hayvanlardan alınan karaciğerlere fruktoz ile infüzyon yapıldığında, salınım hızı iki 

katından daha fazla olmaktadır. Esterleşme yönünde, NEFA’ların esterleşme ve 

oksidasyonu arasındaki dengede değişimler, VLDL salınmasında artışa yol açmaktadır. 

Ancak bu yalnız TG temizlenmesinin bir ölçümüdür; TG’lerin bu diyetlerle artabilecek 

olan öğün öncesi ve sonrası düzeyleri üzerine bilgi vermemektedir.  Bu durum, fruktoz 

alımı düşük bile olsa, hipertrigliseridemiye yol açan KH metabolizmasında 

bozukluklara sahip bireylerde durumun şiddetlenebileceğini göstermektedir (39).  
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Glukozla değil ancak fruktozla tatlandırılmış içecek tüketimi, öğün sonrası ve 24 

saatlik plazma TG düzeylerinde büyük artışa yol açmaktadır. Fruktoz uyarılmasıyla 

oluşan karaciğerde lipid sentezi ile arındırılmasının azalmasını içeren çeşitli süreçler, 

Stanhope ve ark. (79)’nın gösterdiklerine benzer sonuçlardır. Daha ileride yapılacak 

araştırmalarda LPL etkinliği ölçülmelidir. Besin ögeleriyle uyarılma sonucu, lipid 

metabolizmasındaki açıkça fruktoza özgü gelişen değişimler; öğün sonrası TG 

düzeyleri, depolamadaki verimlilik ve TG’lerin bölgesel dağılımıyla sınırlı değildir. 

Kalp-damar hastalıkları için tüm risk göstergelerinde [apolipoprotein (apo) B düzeyi, 

LDL kolesterol, düşük yoğunluklu LDL (sdLDL), okside LDL kolesterol, lipoprotein 

TG kalıntıları ve apoB/apoA1 oranı] artış görülmektedir (66). 

 

2.13.3.6. Karaciğer ve İskelet Kasında Ektopik Lipid Depolanması 

 

Sukrozla aşırı beslenmenin erken döneminde kemiricilerde, glukoz 

homeostazisininde ve ekstrahepatik insulin duyarlılığında anlamlı değişim olmamasına 

rağmen, hepatik insulin duyarlılığı ve metabolizmasında anlamlı değişimler olmaktadır. 

Ancak, yüksek fruktozlu diyet alımında birkaç hafta içerisinde kas hücresi içinde lipid 

birikimi ve kas insulin direnci ortaya çıkmaktadır (38, 96).  

Sağlıklı erkek gönüllülerinin fruktoz 1,5 g/kg vücut ağırlığı/gün ile aşırı 

beslenmesi sonucu (yaklaşık iki litrelik standart gazlı içeceklerin içeriğine denk gelen 

fruktoz miktarı); yağ veya karaciğer kas içeriğinde anlamlı bir değişim olmamıştır (97). 

Ancak, yedi gün boyunca fruktoz uygulaması iki katına çıkarıldığında, karaciğer ve kas 

hücresi yağ içeriğinde önemli artış görülmüştür (98). İntrahepatik yağ artışının, açlık 

VLDL’de düzeyindeki artış ile olumlu ilişkisi, bu iki parametrenin karaciğerde de novo 

lipogenezisin uyarımı ile gerçekleştiğini göstermektedir (38, 98). 
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2.13.4. Fruktoz Tüketimi ve Diyabetes Mellitus (DM) ve Metabolik Sendrom (MS) 

 

20 yaş ve üzeri yaklaşık 1,9 milyon kişi ABD’de 2010 yılında DM tanısı 

almıştır. 20 yaş ve üzeri yaklaşık 78 milyon Amerikalı, toplumun %35'i, diyabet öncesi 

durumdadır (99). 

MS, insulin direnci ve kalp hastalığı ile ilişkili metabolik risk faktörleri 

kümesinin kullanıldığı bir terimdir. Yetişkin Tedavi Paneli III (ATP III, Adult 

Treatment Panel III), Amerikan Kalp Birliği ve Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF, 

International Diabetes Federation) tarafından ölçütler belirlenmiştir; geniş bel çevresi ile 

tanımlanan abdominal obezite, yüksek açlık kan glukozu, düşük serum HDL-kolesterol, 

yüksek serum TG’leri ve yükselmiş kan basıncı (100). IDF’e göre çocuk ve ergenlerde 

MS tanısı için ölçütler 2005 yılında belirlenmiştir (Tablo 2.8) (101).  

 

Tablo 2–8: Çocuk ve ergenlerde MS için IDF’in tanı kriterleri (101).  

Yaş grubu 

(yıl) 

Obezite 

(BÇ) 
Trigliseritler HDL Kan basıncı 

Glukoz (mmol/L) 

veya T2DM 

6-<10 
≥90. 

persentil 

Metabolik sendrom tanısı konulamaz ancak, eğer ailede metabolik 

sendrom, T2DM, kardiyovasküler hastalık ve/veya obezite öyküsü 

varsa ileri tetkikler yapılmalıdır. 

10-<16 

Metabolik 

sendrom 
≥90. 

persentil 

≥1,7 mmol/L 

(≥150 mg/dL) 

<1,03 

mmol/L 

(<40 mg/dL) 

Sistolik 

≥130/ 

diastolik ≥85 

mm Hg 

≥5,6 mmol/L (100 

mg/dL) [Eğer ≥5,6 

mmol/L ise (veya 

T2DM biliniyorsa) 

OGTT önerilir] 

16+ 

Metabolik 

sendrom 

Yetişkinler için olan IDF kriterleri: 

Santral obezite (Avrupalı erkeklerde ≥94 cm ve Avrupalı kadınlarda ≥80 cm olarak 

tanımlanır, diğer gruplar için etnik kökene göre özel değerler*) ve buna ek olarak 

aşağıdaki dört etmenden herhangi iki tanesi: 

- Trigliserit artışı: ≥1,7 mmol/L 

- Düşük HDL-C: Erkeklerde <1,03 mmol/L (<40 mg/dL), kadınlarda <1,29 

mmol/L (<50 mg/dL) veya lipid anormallikleri için özel tedavi 

- Artmış kan basıncı: sistolik 130 veya diastolik 85 mm Hg veya daha önce 

hipertansiyon tanısı alınmasına göre tedavi 

- Bozulmuş açlık glisemisi: açlık plazma glukozu=5,6 mmol/L (≥100 mg/dL) 

veya daha önce T2DM tanısı almış olmak 

BÇ: Bel çevresi; HDL: yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol; T2DM: tip 2 diabetes 

mellitus; OGTT: oral glukoz tolerans testi 
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MS, mevcut beslenme ve daha hareketsiz yaşam biçiminin benimsenmesi gibi 

insan davranışının değişimi sonucu obezite ile birleşerek diyabet insidansını 

artırmaktadır. Obezite ve tip 2 DM, ABD, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde epidemik 

durumdadır. 1935–1996 arası, tanılı tip 2 DM prevelansı yaklaşık %765 artmıştır. Tip 2 

DM’in bu epidemisi, çok etmenli bir hastalık olması nedeniyle karmaşıktır; obezite, 

hipertrigliseridemi, bozulmuş glukoz toleransı ve insulin direnci, toplu olarak MS’u da 

içeren bir dizi patolojiler ile ilişkilidir (59).  

Günümüzde MS için farkındalık artmıştır ve erken dönemde morbidite ve 

mortalite ile güçlü ilişkisi nedeniyle, doğrudan önlemeye yönelik klinik 

değerlendirmelerde dikkat artmıştır (59, 102, 103). Kanıtlar, MS sürecinin yaşamın 

erken döneminde başladığını ve çocukluktan ergen/yetişkin yaşama doğru sürerek, tip 2 

DM ve KVH oluşturduğunu göstermektedir (59).  

KH’lar, özellikle fruktoz ve eklenmiş şekerlerin tüketimindeki artış, DM ve 

MS’a katkıda bulunan en önemli faktörlerden olduğu bildirilmektedir (59).  

 

2.13.4.1. Fruktoz ve İnsulin Direnci: Olası Mekanizma 

 

Yetişkin aşırı tartılı/obez bireylerde fruktozla tatlandırılmış içeceklerin tüketimi, 

glukoz toleransını/insulin duyarlılığını azaltırken; glukozla tatlandırılmış içeceklerin 

tüketiminde bu etki görülmemiştir (79). Stanhope ve ark. (12), fruktozun de novo 

lipogenezis ile karaciğerde lipidin doğrudan kaynağı olarak insulin direncini 

geliştirebileceğini bildirmiştir. Bu açıklama, visseral adipozitede artış ve visseral 

adipozitlerde insulin direncinde artış sonucu serbest yağ asitlerinin (SYA) dolaşımda ve 

portal düzeyde artışa yol açacağını açıklayan, insulin direncinin gelişimi ile ilgili daha 

önce yayınlanmış görüşlere zıttır. Karaciğerin SYA alımındaki artış, ortamda lipid 

bulunmasını, VLDL üretim ve salınımını ve hepatik insulin direncini artırır (12). 

Bu mekanizmalar iki nedenle açıklanmaktadır: 1. On hafta fruktoz veya glukoz 

tüketimi sonrasında VAD’da artış, insulin duyarlılığının azalması ile ilişkili değildir. 

Erkeklerde, kadınlara göre daha fazla VAD birikimi görülürken, kadınlarda erkeklere 

göre insulin duyarlılığında daha büyük düşüş gözlemlenmiştir. 2. SYA varlığı glukoz 

tüketen bireylerde anlamlı artarken, fruktoz tüketen bireylerde değişim olmamıştır. Bu 
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nedenle Şekil 2.7’de gösterildiği gibi, fruktozun düzenli olmayan hepatik alımı ve 

metabolizması, de novo lipogenezis, karaciğer lipid düzeylerinde artışa, dislipidemiye 

yol açmakta ve hepatik insulin direncine de neden olabilmektedir (12). 

Kemirici modellerinde yüksek fruktoz veya yüksek sukroz içerikli diyetler, 

glukoz homeostazisinde bozulma ile birlikte insulin direncinin gelişmesiyle yakından 

ilişkilidir. Nişasta yerine sukroz kullanılan diyetlerle beslenen sıçanlarda, zaman 

içerisinde glukoz ve lipid metabolizmasında çeşitli değişiklikler gelişmektedir. En erken 

görülen olay, bir hafta sonra hepatik TG içeriğindeki artıştır; bu aşamada açlık 

hormonu, substrat düzeyleri ve vücut bileşimi değişmemektedir. Ancak, hepatik insulin 

direncine işaret eden endojen glukoz üretiminin baskılanmasında bozulma olmaktadır 

(38, 96, 104, 105).  

 

2.13.4.2. Fruktoz İçeren Şekerler ve İnsulin Direnci 

 

Glukoz ve fruktoz tüketiminin kıyaslandığı daha önceki bir çalışmada, iki hafta 

fruktoz tüketiminden sonra glukoz ve insulin düzeylerinde artış ve on hafta sonrasında 

insulin duyarlılığında %17 azalma görülmüştür (106). Stanhope ve ark. (107)nın yaptığı 

bir çalışmada ise iki hafta enerjinin %25’i HFCS, fruktoz ya da glukozdan olacak 

şekilde tüketildiğinde insulin direnci gelişimi olmadığı gözlenmemiştir. Bu sonuç, daha 

önceki çalışma grubunun (52,3±8,7 yaş; 29,3±2,6 kg/m
2
), bu çalışma grubuna göre daha 

genç ve zayıf (28±7 yaş; 25,5±4,0 kg/m
2
) olmasıyla ve çalışmanın süresiyle 

ilişkilendirilmiştir. Altı haftalık çapraz bir çalışmada, enerjinin %30’u kadar sukroz 

içeren diyet ile eş miktarda kalori içeren buğday nişastası diyeti kıyaslandığında, hem 

sukroz diyetinin etkisi hem de zamanın etkisi nedeniyle açlık glukoz ve insulin 

düzeylerinde artma görülmüştür. Bireyler, sukroz müdahalesi esnasında, oral sukroz 

yüküne yüksek insulin yanıtı göstermişlerdir (12). 
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2.13.5. Fruktozun Pürin Metabolizması Üzerine Etkileri 

 

2.13.5.1. Fruktozun Hiperürisemik Etkisi 

 

Karaciğerde, fruktoz yükünün fruktoz 1-fosfata hızlı fosforilasyonu adenozin 

monofosfat (AMP)da artışa yol açar ve ATP hidrolizini uyarır. Bu da sırasıyla ürik asit 

yapımında artışa neden olur. Plazma ürik asit düzeylerinin yüksek fruktozlu diyet alımı 

ile arttığı görülmüştür. NHANES III raporu, şekerle tatlandırılmış içeceklerin 

tüketiminin, plazma ürik asit düzeyleri ile anlamlı düzeyde ilişkili olduğuna işaret 

etmektedir (108). Ayrıca, fruktoz tüketimi doğrudan ürik asit metabolizmasıyla ilişkili 

hastalıklarla (örneğin; gut ve böbrek taşları) bağlantılıdır (38, 109, 110). 

MS’lu hastalarda hiperürisemiye sıklıkla karşılaşılmaktadır ve MS tanısı için bir 

kriterdir. İnsulin direnci ve hiperürisemi arasındaki ilişkinin altında yatan 

mekanizmaların yetersiz tanımlanmasına rağmen, serum ürik asit düzeyinin tip 2 DM 

gelişimi için bir risk faktörü olduğu bildirilmektedir (38). 

Hem normal çocuklara hem de herediter fruktoz intoleransı olan çocuklara 

intravenöz olarak fruktoz uygulandığında, serum ve idrarda ürik asit düzeyinde artış 

görülmektedir. Hiperürisemik etkinin doza bağlı olduğu görülmektedir ve fruktoz 

infüzyonu 0,5 g/kg vücut ağırlığı/saat’den fazla olduğunda belirgin hiperürisemiye yol 

açmaktadır. Bu etki, fruktoza özgüdür çünkü ne glukoz ne de galaktoz infüzyonu, 

plazma ürik asit düzeyini artırmamaktadır. Enerji alımının yaklaşık %18’inden fazlasını 

sukroz (%9’u fruktoz) olarak tüketen bireylerde, serum ürik asitte anlamlı artış 

olmuştur. Bu sonuçlar, karışık bir diyette ortalama fruktoz veya sukroz alımının normal 

bireylerde hiperürisemiye sebep olması için sınırdadır. Gut hastalarının, düşük fruktoz 

içeren diyetle beslendiğinde daha düşük serum ürik asit düzeylerine sahip olacağına 

dikkat çekilmektedir ve sağlıklı bireyler, yüksek fruktoz içeren diyet tükettiğinde 

hiperürisemi riski altındadırlar (39). 
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2.13.5.2. Fruktozun Hiperürisemik Etkisinin Altında Yatan Mekanizma 

 

Fruktoz uygulamasının ürik asit oluşumunu artırma nedeni, fruktoz alımı 

sonrasında fruktoz 1-fosfat birikimi ve organik fosfat düzeyinin azalmasıyla, hem 

hepatik ATP düzeylerinde hem de toplam adenin nükleotidlerde belirgin bir düşüşün 

gözlemlenmesidir. Bu nedenle fruktoz uygulaması sonrasında fruktokinazın yüksek 

aktivitesi nedeniyle şekerin, fruktoz–1-fosfata hızlı fosforilasyonu olur. Fruktoz 1-

fosfattan ayrılan Pi’ın eksikliği nedeniyle, ADP’nin oksidatif fosforilasyonunu 

baskılanır ve ATP’nin tükenmesine yol açar. Toplam adenin nükleotid havuzunun 

tükenmesi ile birlikte ürik asit oluşumu artar (39).  

 

2.13.6. Fruktoz ve Hipertansiyon 

 

20 yaş ve üzeri 76,4 milyon Amerikalı, yetişkinlerin %33,5'inin, HT’u vardır 

(82). HT; KVH, felç, konjestif kalp yetersizliği ve böbrek hastalığının en önemli risk 

faktörüdür. Aşırı sodyum ve yetersiz potasyum alımı, aşırı tartı, obezite ve aşırı alkol 

tüketimi kan basıncını artıran diyetsel faktörlerdir. Amerikalı yetişkinlerin %36'si pre-

HT’a sahiptir, kan basınçları normalden yüksektir ancak henüz HT aralığında değildir 

(9, 111). 

Eklenmiş şekerlerin alımında artışın, kan basıncını yükseltebileceği yönünde 

çalışmalar bulunmaktadır. Yüksek fruktoz ile beslenen sıçanlarla yapılan çalışmalar, 

farklı doz şekerlerle beslenen insanlardaki akut emilim çalışmaları ve en son olarak da 

Framingham Çalışması gibi epidemiyolojik çalışmalar günlük ≥1 alkolsüz içecek 

tüketiminin yüksek kan basıncına yol açtığını göstermektedir (8, 112).  

NHANES çalışmasında (113), fruktoz alımı ile kan basıncı arasındaki ilişki 

düzeyini tanımlanmıştır. HT öyküsü olmayan 18 yaş ve üzeri 4528 yetişkinde eklenmiş 

şeker olarak fruktoz tüketimi ile kan basıncı arasındaki ilişki incelenmiştir. Fruktoz 

alımının hesaplanmasında meyve suları, alkolsüz içecekler, pastane ürünleri ve 

şekerlemeler dahil edilmiştir. Çalışma sonucunda, yüksek fruktoz alımı ile yüksek kan 

basıncı düzeyinin ilişkili olduğu görülmüştür (ortalama fruktoz alımı 74 gram/gün veya 

günde 2,5 şekerli alkolsüz içecek). Bu miktarda fruktoz tüketimi kan basıncını 1,33 kat 
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arttırmaktadır (p=0.005). Bunun yanı sıra, demografik özellikler, fiziksel etkinlik, 

toplam kalori, tuz ve C vitamini alımları değerlendirildiğinde, aynı miktarda fruktoz 

tüketimi 135/85, 140/90 ve 160/100 mmHg arteriyel kan basıncında sırasıyla %28, %36 

ve %87 artış görülmüştür. Bu sonuçlar; obezite ve diyetteki tuzun yanı sıra, Batı 

diyetlerindeki yüksek fruktoz alımının da daha önceden normotansif olan yetişkinlerde 

arteriyel HT gelişiminde bağımsız bir risk faktörü olabileceğini göstermektedir (114).   

Alkolsüz içecekler, HFCS, %55 fruktoz, %45 glukoz içerir. Saf sukroz 

çözeltileriyle kıyaslandığında, HFCS içeren alkolsüz içecekler, aynı miktarda şekere 

göre iki kat daha fazla osmotik olarak etkin molekül içermektedir. Diyet olmayan 

alkolsüz içeceklerin şeker içeriği 100–125 g/L olarak bildirilmiştir. Eğer bu içeceklerde 

sadece sukroz (molar kütlesi 342,3 g/mol) kullanılırsa, osmolarite ortalaması 292–365 

mosm/L olarak hipertonik sukroz çözeltisi oluşmaktadır. Aynı miktarda şeker (100–125 

g/L) monosakkarit olarak (örneğin HFCS, molar kütle 180,16 g/mol) eklenirse, 

hesaplanan osmolarite 2 kat kadar 555–694 mosm/L hesaplanmaktadır (114, 115, 116). 

HFCS içeren alkolsüz içecek önemli bir osmotik yüke sahiptir. Yarım litre 800 mosm/L 

hipertonik HFCS içeceği, 1 L izotonik içerikli sıvıdan daha fazla yük yaratmaktadır. 

İnce bağırsakta şekerin emilimine kadar su, geçici olarak vücut sıvı 

kompartmanlarından çekilir. HFCS içeren içeceklerden kaynaklanan hipertansiyondan 

kaçınmak için en iyi yol, alım öncesi su ile seyreltilmesi veya HFCS içeceğinden hemen 

sonra yeterli miktarda su tüketilmesidir (114). 

 

2.13.7. Fruktoz ve Alkolik Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığı 

 

Alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD, nonalcoholic fatty liver 

disease), yetişkinlerin yaklaşık %20-30'unu etkileyen, obezitenin en sık hepatik 

göstergelerindendir (117). İsrail'de yapılmış bir çalışma (118), meşrubat tüketiminin, 

MS, obezite, DM ve hiperlipidemiyi de içeren risk faktörlerinin yokluğunda da NAFLD 

ile ilişkili olduğunu bildirmiştir. Kanıtlar, diyetteki fruktozun kendisinin NAFLD'e yol 

açtığına işaret etmektedir. Bir çalışmaya göre (118), 5 hafta süreyle yüksek miktarda 

fruktoz içeren diyet (enerjinin %70'i) tüketen sıçanlarda lobuler inflamasyon 

bildirilmiştir. Bu bulgu insandaki alkolik olmayan steatohepatit (NASH, nonalcoholic 

steatohepatitits) bulguları ile uyumludur. Geniş ölçekli birçok epidemiyolojik çalışmada 
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da fruktoz tüketimi ve NAFLD arasında olumlu ilişki bildirilmektedir (117). Ayrıca, 

Abdelmalek ve ark. (119)’nın 427 kişiyle yaptığı çalışmada, yaş, cinsiyet, BKİ ve 

toplam kalori alımı düzenlendikten sonra yüksek fruktoz tüketiminin ileri fibrozis evresi 

ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (117). 

NAFLD, karaciğer disfonksiyonunun iyi huylu yapısı olmasına rağmen, daha 

ciddi bir hastalık olan NASH'e ilerleyebilir. NASH, yetişkinlerin %2-3'ünü etkileyen 

nekroinflamatuvar bir durumdur ve ilerleyen süreçte karaciğer hastalığı ile siroza 

dönüşebilir ve hepatoselüler karsinom riskini artırır (117). 

Jin ve ark. (121), dokuz NAFLD’si olan ve on sağlıklı çocukta fruktozla veya 

glukozla tatlandırılmış içeceklerin metabolik etkilerini değerlendirmiştir. Fruktozla 

tatlandırılmış içecek sonrasında, hem NAFLD’si olan (p=0,011) hem de olmayan 

(p=0,027) çocukların TG eğrisinin altında kalan alan, glukozla tatlandırılmış içecek 

tüketenlerden fazla saptanmıştır. Ancak, NAFLD’si olan çocuklarda bu yanıtın 

NAFLD’si olmayanlara göre daha yüksek olduğu bildirilmiştir (p=0,019). Fruktozla 

tatlandırılmış içecek tüketenlerde, öğün sonrası ve gece saatlerinde HDL düzeyi 

düşerken, glukozla tatlandırılmış içecek tüketenlerde bu etki görülmemiştir (p=0,0006). 

Fruktozun hem NAFLD’si olan hem de sağlıklı çocuklarda dislipidemik etkisinin 

olduğu ancak, NAFLD’li çocukların fruktozun etkisine karşı artmış duyarlılık gösterdiği 

sonucuna varmışlardır (121).  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

3.1. Araştırma Yeri, Zamanı ve Örneklem Seçimi 

 

Bu araştırma, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı arşivine kayıtlı, 

yenidoğan tarama ile tanı konulmuş 333 fenilketonüri (PKU) hastasının dosyaları 

değerlendirilerek düzenlenmiştir. 10–18 yaş grubu PKU hastalarından (n:190), aynı yaş 

grubundaki sağlıklı kardeşi olan 20 vaka belirlenmiş ve aileleriyle (n:19 aile, n:22 

kardeş) birlikte 2012 yılının Ocak ayında davet edilmiştir. 3 aile çalışmaya katılmayı 

kabul etmemiştir. Çalışma, 17 PKU’lu birey (PKU grubu) ile 19 sağlıklı kardeş (Kardeş 

grubu)ten oluşmuştur. Aynı dönemde kontrol grubu oluşturmak amacıyla 10–18 yaş 

grubunda, kronik hastalığı ve ailesinde PKU hastalığı olmayan, 40 farklı aileden 40 

sağlıklı birey rastgele seçilerek araştırmaya dahil edilmiştir. Katılımcılardan ve 

ailelerinden çalışmaya gönüllü olarak katıldıklarına ilişkin yazılı gönüllü bilgilendirme 

ve onay formu alınmıştır (Ek 1). PKU grubunu, tanı yaşı ortalama 21,9±16 gün ve 

başvuru fenilalanin (Phe) düzeyi ortalama 1644,1±988,3 µmol/L olan 7 Hafif PKU 

(HPKU), 10 Klasik PKU (KPKU) vakası oluşturmaktadır. Bu çalışma, İ.Ü. İstanbul Tıp 

Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nun 30.11.2011 tarihli 06 sayılı toplantısında 

2011/1903–822 dosya numaralı çalışma olarak onaylanmıştır. 

 

3.2. Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi 

 

Bireylerin kişisel özelliklerini belirlemek için Hasta İzlem Anket Formu 

tasarlanmıştır (Ek 2). Bu anket formuyla yaş, cinsiyet, doğum bilgisi, sosyal güvence, 

anne ve babaya ilişkin genel bilgi, demografik özellikler, beslenme alışkanlıkları 

(günlük ana ve ara öğün sayıları, öğün atlama durumu, televizyon karşısında öğün 

tüketme sıklığı vb.), vitamin ve mineral desteği alma durumu, uyku düzeni, günlük 

alınan sebze ve meyve porsiyonu hakkında sorular yöneltilmiştir. Ayrıca PKU’lu 

bireylerin tanı ve tedavi bilgileri de bu forma kaydedilmiştir. Veriler, bireyler ve 

aileleriyle birlikte yapılan karşılıklı görüşme ile elde edilmiştir. 
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3.2.1. PKU hastalarının izlem ve tedavi başarılarının hesaplanması 

 

 PKU hastalarının izlem ve tedavi başarılarını hesaplamak için yaş gruplarına 

göre önerilen kan Phe düzeyinin kontrol sıklığı kullanılmıştır. PKU hastasının Phe 

değerlendirmesi için yıllık getirdiği kuru kan örneği sayısının, yıllık getirmesi gereken 

kan sayısına oranı izlem başarısı olarak değerlendirilmiştir. Hastanın yıl içinde 

değerlendirilen Phe düzeyinin ne kadarının yaş grubuna göre önerilen tedavi sınırı 

içerisinde olduğunun oranı ise tedavi başarısı olarak hesaplanmıştır. 

 

3.2.3. Antropometrik Ölçümler 

 

Araştırmaya katılan tüm bireylerin vücut ağırlığı, boy uzunluğu, bel ve kalça 

çevresi, boyun çevresi, üst orta kol çevresi ile triseps ve subskapular deri kıvrım 

kalınlıkları araştırmacı tarafından ölçülmüş ve Hasta İzlem Anket Formu’na 

kaydedilmiştir (Ek 2 ).  

 

Vücut ağırlığı ve boy uzunluğu. Bireylerin vücut ağırlıkları 0,1 kg hassasiyetli 

dijital tartı, boy uzunlukları ise boy ölçer ile ölçülmüştür. Boy ölçümü esnasında bireyin 

ayaklarının birleşik, dik pozisyonda, olmasına dikkat edilmiştir.  

 

Beden Kitle İndeksi (BKİ) ve Yaşa Göre Boy. Bireylerin vücut ağırlıkları ve 

boy uzunlukları kullanılarak BKİ hesaplanmıştır. Bunun için kullanılan formül: 

BKİ = { Vücut ağırlığı (kg) / [Boy uzunluğunun (m)]
2
 } 

 

Katılımcıların BKİ ve Yaşa Göre Boy Z-skorlarının hesaplanması için Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ) ‘Anthro Plus’ programı kullanılmıştır (122). 

Grupların BKİ sınıflaması, USDA’nın yayınladığı Amerikalılar İçin Beslenme 

Rehberi’nden yararlanılmıştır (9). Buna göre BKİ ≤5. persentil olanlar düşük tartılı, 5.-

85. persentil arasında olanlar normal tartılı, 85.-95. persentil arasında olanlar aşırı tartılı 

ve  ≥95. persentil olanlar da obez olarak değerlendirilmiştir.  
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Bel çevresi ölçümü. DSÖ tanımlamasına uygun yapılmıştır (123). Bireyin 

ayakları kapalı, eller yanda durur pozisyonda, alt kaburga kemiğinin en alt ucu ile iliak 

kemiğinin üst noktası arasındaki mesafenin orta noktası bulunarak, esnek olmayan 

mezura ile ölçülmüştür. Bel çevresi ölçümleri, 7–17 yaş Türk çocuk ve ergenleri için 

geliştirilen standartlara göre (Tablo 3.1) değerlendirilmiştir (124).  

 

Bel/kalça oranı: DSÖ tanımlamasına uygun olarak kalça çevresi ölçümü 

yapılmıştır (123). Kalçanın en geniş olduğu bölgeden, yere paralel olarak ölçüm 

yapılmıştır. Bel çevresi ölçümünün kalça çevresi ölçümüne bölümüyle, bel/kalça oranı 

hesaplanmıştır. Bel/kalça oranının değerlendirmesi için ergenlik dönemine uygun bir 

kriter belirlenmemiştir. DSÖ, bel/kalça oranının yetişkin erkeklerde ≥0,9 cm, kadınlarda  

≥0,85 cm’i metabolik hastalıklar açısından risk taşıdığını bildirmektedir (123). 

 

Tablo 3–1: Yaşa göre bel çevresi persentil değerleri (124).  

Yaş 3. p 5. p 10. p 25. p 50. p 75. p 85. p 90. p 95. p 97. p 

Erkek  

10 50,4 51,5 53,2 56,4 60,5 65,1 67,9 69,9 73,2 75,5 

11 51,9 53,0 54,9 58,3 62,5 67,4 70,3 72,5 75,9 78,3 

12 53,6 54,7 56,7 60,2 64,6 69,7 72,7 74,9 78,5 80,9 

13 55,3 56,6 58,6 62,3 66,8 72,0 75,1 77,3 80,8 83,2 

14 57,1 58,4 60,5 64,3 68,9 74,1 77,2 79,5 82,9 85,3 

15 58,5 59,9 62,0 65,9 70,6 75,8 78,9 81,1 84,5 86,8 

16 59,7 61,0 63,2 67,1 71,8 77,1 80,1 82,3 85,6 87,9 

17 60,8 62,2 64,3 68,3 73,0 78,2 81,3 83,4 86,7 88,9 

Kız 

10 49,2 50,2 51,8 54,6 58,2 62,2 64,6 66,3 69 70,9 

11 50,8 51,8 53,4 56,3 59,9 64,1 66,6 68,4 71,2 73,1 

12 52,4 53,4 55,0 58,0 61,7 65,9 68,5 70,3 73,2 75,2 

13 54,1 55,1 56,7 59,7 63,4 67,6 70,1 71,9 74,9 76,9 

14 55,6 56,6 58,2 61,1 64,7 68,9 71,5 73,3 76,3 78,4 

15 56,7 57,7 59,2 62,7 65,7 69,8 72,3 74,1 77,1 79,2 

16 57,5 58,4 59,9 62,7 66,2 70,2 72,7 74,5 77,4 79,5 

17 58,1 59,0 60,5 63,2 66,5 70,5 72,9 74,7 77,6 79,6 

 

Üst orta kol çevresi. Bireylerin üst orta kol çevresi ölçümleri esnek olmayan 

mezura ile ölçülmüştür. Bireyler ayakta dik dururken, sol kol dirsekten 90
o
 açı yapacak 

şekilde bükülür, skapulanın akromion çıkıntısının posterior kısmı ile dirsekte olekranon 
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çıkıntısının ucunun posterior yüzeyi arasını oluşturan üst kol uzunluğunun orta noktası 

bulunmuştur. Üst orta kol çevresi, bu noktada ölçülmüş, mezuranın sıkmamasına dikkat 

edilmiştir. Üst orta kol çevresi ölçümleri, uluslararası standartlardan (Tablo 3.2) 

yararlanılarak değerlendirilmiştir (125).  

 

Tablo 3–2: Yaşa göre üst orta kol çevresi persentil değerleri (125).  

Yaş 5. p 10. p 15. p 25. p 50. p 75. p 85. p 90. p 95. p 

Erkek  

10 - 19,1 19,7 20,5 22,2 26,1 28,1 29,4 - 

11 - 19,5 20,3 21,3 23,3 27,6 29,7 31,3 - 

12 19,4 20,3 20,9 22,0 24,2 28,2 30,0 32,6 34,3 

13 20,3 21,5 22,4 23,5 26,1 29,5 31,8 32,6 34,3 

14 21,1 22,9 23,2 24,2 27,2 30,0 31,8 33,7 36,1 

15 24,0 24,6 25,1 26,3 28,3 32,2 33,4 34,5 36,2 

16 24,5 25,6 26,0 26,8 29,8 33,6 36,8 38,3 39,7 

17 24,9 26,1 26,6 27,3 29,6 33,1 35,0 37,1 38,8 

18 24,7 26,2 27,0 28,3 30,2 34,4 36,2 37,8 39,8 

Kız 

10 - 18,9 19,8 20,8 23,3 26,2 28,3 30,0 - 

11 - 20,1 20,7 21,7 24,8 28,1 29,6 30,8 - 

12 - 20,8 21,5 22,6 24,5 27,2 29,9 32,0 - 

13 19,9 21,6 22,5 23,8 25,7 29,5 31,7 32,7 35,8 

14 - 22,2 22,6 23,4 26,1 29,4 32,0 33,2 - 

15 - 22,9 23,6 24,7 26,7 30,5 32,1 33,2 - 

16 - 23,3 23,9 24,9 26,8 29,5 32,0 33,4 - 

17 - 23,4 24,4 25,3 28,1 31,4 33,0 35,5 - 

18 - 23,3 24,1 25,6 28,3 32,1 34,6 36,5 - 

 

Triseps ve subskapular deri kıvrım kalınlıkları. Bireylerin triseps ve 

subskapular deri kıvrım kalınlıkları, 1 mm’ye duyarlı kaliper ile bireyin sırtı ve kolu 

çıplakken ikişer kez ölçülerek ortalamaları alınmıştır. Triseps deri kıvrım kalınlığı, 

birey ayakta dik dururken, sol kol dirsekten 90
o
 açı yapacak şekilde bükülerek üst orta 

kol çevresinin ölçüldüğü arka orta noktada kas kitlesi sıvazlanarak üzerindeki yağ 

dokusu kıvrımı tutulup kaliper dik olacak şekilde ölçülmüştür. Subskapular deri kıvrım 

“kalınlığının ölçümü, birey belirtilen pozisyonda dururken, sol skapulanın alt uç noktası 

üzerindeki deri kıvrımı baş ve işaret parmakları arasında tutularak kaliper dik olacak 
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şekilde yapılmıştır (126). Triseps ve subskapular deri kıvrım kalınlığı ölçümleri için 

uluslararası standartlardan yararlanılmıştır (Tablo 3.3 ve Tablo 3.4) (127).  

 

Tablo 3–3: Yaşa göre triseps deri kıvrım kalınlığı persentil değerleri (127).  

Yaş 3. p 5. p 10. p 25. p 50. p 75. p 85. p 90. p 95. p 97. p 

 

Erkek  

10–10,5 4,6 4,9 5,6 7,1 9,3 12,5 14,9 16,8 20,4 23,2 

10,5–11 4,6 5,0 5,7 7,2 9,5 12,9 15,4 17,5 21,3 24,4 

11–11,5 4,6 5,0 5,7 7,2 9,6 13,2 15,9 18,1 22,2 25,5 

11,5–12 4,6 5,0 5,7 7,2 9,7 13,4 16,1 18,5 22,8 26,3 

12–12,5 4,5 4,9 5,6 7,2 9,7 13,4 16,3 18,7 23,2 26,9 

12,5–13 4,4 4,8 5,5 7,1 9,5 13,3 16,2 18,7 23,3 27,1 

13–13,5 4,3 4,7 5,4 6,9 9,3 13,1 16,0 18,5 23,2 27,1 

13,5–14 4,2 4,5 5,2 6,7 9,1 12,8 15,7 18,2 22,9 26,9 

14–14,5 4,1 4,4 5,1 6,5 8,9 12,5 15,4 17,8 22,6 26,6 

14,5–15 3,9 4,3 4,9 6,3 8,6 12,2 15,1 17,5 22,2 26,2 

15–15,5 3,8 4,1 4,8 6,2 8,4 12,0 14,8 17,2 21,8 25,8 

15,5–16 3,8 4,1 4,7 6,0 8,3 11,8 14,5 16,9 21,5 25,5 

16–16,5 3,7 4,0 4,6 5,9 8,1 11,6 14,3 16,7 21,3 25,3 

16,5–17 3,6 4,0 4,6 5,9 8,1 11,5 14,3 16,6 21,2 25,2 

17–17,5 3,6 3,9 4,6 5,9 8,1 11,6 14,3 16,7 21,3 25,3 

17,5–18 3,7 4,0 4,6 5,9 8,2 11,7 14,5 16,8 21,5 25,5 

 

Kız  

10–10,5 5,8 6,3 7,2 9,1 11,9 15,6 18,1 20,0 23,2 25,6 

10,5–11 5,8 6,4 7,4 9,3 12,2 16,1 18,6 20,6 24,0 26,5 

11–11,5 5,9 6,5 7,5 9,5 12,5 16,5 19,2 21,3 24,8 27,4 

11,5–12 6,0 6,6 7,6 9,7 12,8 16,9 19,7 21,9 25,5 28,2 

12–12,5 6,0 6,7 7,7 9,9 13,1 17,4 20,2 22,4 26,2 28,9 

12,5–13 6,2 6,8 7,9 10,1 13,4 17,8 20,7 23,0 26,8 29,7 

13–13,5 6,3 6,9 8,0 10,4 13,7 18,2 21,3 23,6 27,5 30,4 

13,5–14 6,4 7,1 8,2 10,6 14,1 18,7 21,8 24,2 28,2 31,1 

14–14,5 6,6 7,3 8,5 10,9 14,5 19,2 22,4 24,8 28,8 31,8 

14,5–15 6,8 7,5 8,7 11,2 14,9 19,7 22,9 25,4 29,5 32,5 

15–15,5 6,9 7,7 8,9 11,5 15,3 20,2 23,4 25,9 30,1 33,1 

15,5–16 7,2 7,9 9,2 11,9 15,7 20,7 24,0 26,5 30,6 33,7 

16–16,5 7,4 8,2 9,5 12,2 16,1 21,1 24,5 27,0 31,2 34,3 

16,5–17 7,6 8,4 9,8 12,5 16,5 21,6 24,9 27,5 31,7 34,8 

17–17,5 7,8 8,6 10,0 12,8 16,9 22,0 25,4 28,0 32,2 35,2 

17,5–18 8,0 8,8 10,3 13,1 17,2 22,5 25,9 28,4 32,6 35,7 
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Tablo 3–4: Yaşa göre subskapular deri kıvrım kalınlığı persentil değerleri (127).  

Yaş 3. p 5. p 10. p 25. p 50. p 75. p 85. p 90. p 95. p 97. p 

 

Erkek  

10–10,5 3,2 3,3 3,6 4,3 5,4 7,1 8,7 10,1 13,4 17,1 

10,5–11 3,2 3,4 3,7 4,4 5,5 7,4 9,1 10,7 14,5 18,8 

11–11,5 3,3 3,4 3,8 4,5 5,7 7,7 9,5 11,2 15,5 20,5 

11,5–12 3,3 3,5 3,8 4,6 5,8 7,9 9,8 11,7 16,4 21,9 

12–12,5 3,3 3,5 3,9 4,7 5,9 8,1 10,1 12,1 17,0 23,0 

12,5–13 3,4 3,6 4,0 4,7 6,1 8,3 10,4 12,4 17,5 23,8 

13–13,5 3,5  3,7 4,0 4,8 6,2 8,5 10,6 12,7 17,9 24,2 

13,5–14 3,5 3,8 4,1 5,0 6,4 8,7 10,9 13,0 18,2 24,3 

14–14,5 3,7 3,9 4,3 5,1 6,5 9,0 11,2 13,3 18,4 24,4 

14,5–15 3,8 4,0 4,4 5,3 6,8 9,3 11,5 13,6 18,7 24,4 

15–15,5 3,9 4,3 4,6 5,5 7,0 9,6 11,8 14,0 18,9 24,3 

15,5–16 4,1 4,3 4,8 5,7 7,3 9,9 12,2 14,3 19,2 24,3 

16–16,5 4,2 4,5 5,0 5,9 7,6 10,3 12,6 14,7 19,5 24,5 

16,5–17 4,4 4,7 5,2 6,2 7,9 10,7 13,0 15,2 19,9 24,7 

17–17,5 4,6 4,9 5,4 6,5 8,2 11,1 13,5 15,7 20,4 25,0 

17,5–18 4,8 5,0 5,6 6,7 8,6 11,6 14,0 16,3 21,0 25,5 

 

Kız  

10–10,5 3,5 3,8 4,2 5,2 6,8 9,5 11,9 14,1 19,0 24,1 

10,5–11 3,6 3,9 4,4 5,4 7,1 10,0 12,6 15,0 20,4 26,0 

11–11,5 3,7 4,0 4,5 5,6 7,4 10,6 13,3 15,9 21,7 27,7 

11,5–12 3,9 4,1 4,7 5,8 7,8 11,1 14,0 16,7 22,9 29,1 

12–12,5 4,0 4,3 4,8 6,1 8,1 11,6 14,7 17,5 23,9 30,3 

12,5–13 4,1 4,4 5,0 6,3 8,5 12,2 15,3 18,3 24,8 31,3 

13–13,5 4,3 4,6 5,2 6,6 8,8 12,7 16,0 19,0 25,6 32,0 

13,5–14 4,4 4,8 5,4 6,8 9,2 13,2 16,6 19,7 26,3 32,6 

14–14,5 4,6 5,0 5,6 7,1 9,6 13,7 17,1 20,2 26,8 33,0 

14,5–15 4,8 5,2 5,9 7,4 10,0 14,2 17,6 20,8 27,3 33,4 

15–15,5 5,0 5,4 6,1 7,7 10,3 14,6 18,1 21,3 27,8 33,7 

15,5–16 5,1 5,5 6,3 8,0 10,7 15,1 18,6 21,8 28,2  34,0 

16–16,5 5,3 5,7 6,5 8,2 11,0 15,5 19,2 22,4 28,8 34,5 

16,5–17 5,4 5,9 6,7 8,4 11,4 16,0 19,7 22,9 29,4 35,1 

17–17,5 5,5 6,0 6,8 8,7 11,7 16,4 20,2 23,5 30,0 35,8 

17,5–18 5,6 6,1 7,0 8,9 12,0 16,9 20,7 24,1 30,7 36,4 

 

Boyun çevresi. Birey, araştırmacı ile karşılıklı dururken dik konumda olmasına 

dikkat edilerek orta servikal omurga ile boyun ön orta noktası arası esnek olmayan 

mezura ile ölçülmüştür.   
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3.2.4. Üç Günlük Besin Tüketim Kaydı 

 

Bir günü hafta sonu, iki günü de hafta içi olacak şekilde toplam üç günlük besin 

tüketim kaydı alınmıştır (Ek 3). Besin tüketim kayıtlarına göre günlük alınan enerji, 

protein, yağ ve karbonhidrat, toplam şeker, fruktoz, Phe miktarı Amerikan Tarım 

Bakanlığı’nın (USDA) Besin Ögesi Veritabanı incelenerek belirlenmiştir (128). 

Yiyecek ve içeceklerin eklenmiş şeker miktarı, USDA’nın Eklenmiş Şeker Ek 

Rehberine göre hesaplanmıştır (129). Hesaplanan enerji ve besin ögesi miktarının, 

gereksinimleri karşılama durumu, yaş, cins, ağırlık ve boya göre belirlenmiş Önerilen 

Günlük Miktar (RDA, Recommended Daily Allowances) (Tablo 3.5) ve Diyetle 

Referans Alım (DRI, Dietary Reference Intake) (Tablo 3.6) değerleri ile 

karşılaştırılmıştır (130, 131).  

 

Tablo 3–5: Önerilen günlük enerji alımı (RDA) ortanca değerleri (130). 

 
Yaş Ağırlık Boy REE 

Ortalama Enerji 

Alımı (kkal) 

(yıl) (kg) (cm) (kkal) 
Kg 

başına 
Günlük 

7–10 28 132 1130 70 2000 

Erkek 11–14 45 157 1440 55 2500 

15–18 66 176 1760 45 3000 

Kız 11–14 46 157 1310 47 2200 

15–18 55 163 1370 40 2200 

REE (Dinlenme Hali Enerji Harcaması, Resting Energy Expenditure): Termal 

ısı normal olduğunda bir kişinin harcadığı enerjidir ve fiziksel aktivite fazla 

olmadığında toplam enerji harcamasının büyük bir kısmını oluşturur.  

 

Tablo 3–6: Makrobesin ögelerinin Diyetle Referans Alım (DRI) miktarı  (130). 

 
Yaş 

KH 

(g/gün) 

Toplam lif 

(g/gün) 

Yağ 

(g/gün) 

Protein 

(g/gün) 

Erkek 9–13 130* 31** ND*** 34* 

14–18 130* 38** ND*** 52* 

Kız 9–13 130* 26** ND*** 34* 

14–18 130* 26** ND*** 46* 

* Önerilen Günlük Miktar (RDA) önerilerini göstermektedir. 

** Yeterli Alım (AI) önerilerini göstermektedir. 

*** Tanımlanmamıştır. 



 

 

57 

 

Sebze ve meyve porsiyonu alım miktarı ayrıca değerlendirilmiştir. Sebzenin bir 

porsiyonu; bir orta boy (100 g) havuç, bir orta boy (100 g) domates, 3–4 yemek kaşığı 

(150–200) g pişmiş sebze, bir kase (240 g) çiğ sebze, meyvenin bir porsiyonu; bir küçük 

boy veya büyük boyun yarısı (100 g) elma, muz, portakal, vb, bir su bardağı veya bir 

kase (80–100 g) çilek, kiraz, kayısı, erik, vb. olarak değerlendirilmiştir (132). 

 

3.2.5. Fiziksel Etkinlik Kaydı 

 

Araştırmaya katılan bireylerin fiziksel etkinlik durumlarını saptayabilmek için 

Türkler için geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmış ‘Fiziksel Etkinlik 

Değerlendirme Anketi’ uygulanmıştır (Ek 4) (133, 134). Anketi yorumlama 

tekniklerindeki temel sorun, fiziksel etkinlik üzerinde niteleyici bilginin enerji 

kullanımına çevrilmesidir. Bu çevrimde özel etkinlikler için metabolik eşdeğerler 

(METs, metabolic equivalents) diye adlandırılan etkinlik veya yoğunluk etkenleri 

kullanılmıştır (134, 135). 

 

3.3. Verilerin İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi 

  

 Çalışma gruplarının verilerinin değerlendirilmesi için SPSS (Statistical Package 

for Social Sciences) versiyon 15 programı kullanılmıştır. Nicel değişkenlerin ortalama 

ve standart sapma (ort.±ss) değerleri hesaplanmıştır. Nitel değişkenlerin ise sıklık ve 

yüzde değerleri belirlenmiştir. Nicel verilerin normal dağıldıklarının belirlenmesinde 

öncelikle parametrik test uygulanabilirliği incelenmiştir. Normal dağılan veriler için iki 

grubun karşılaştırılmasında ‘Bağımsız-Örnek Testi’, üç grubun karşılaştırılması için ise 

‘Tek Yönlü Varyans Analizi’ (ANOVA) uygulanmıştır. Tüm veriler için istatistiksel 

olarak anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Besin tüketim kayıtlarının 

değerlendirilmesinde ikişer gruplar arasında anlamlı farklılığı incelemek için öncelikle 

‘Tek-Örnek Kolmogorov Testi’ ile dağılımların normal olduğu görülüp daha sonra 

‘Bağımsız-Örnek Testi’ yapılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkinin değerlendirmesi 

için iki yönlü korelasyon testi (Pearson) uygulanmıştır. Tüm veriler için istatistiksel 

olarak anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. 
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4. BULGULAR 

 

4.1. Demografik Özellikler 

 

Çalışmaya, 10–18 yaş grubunda 17 fenilketonüri (PKU)’li birey [6 erkek (%35) 

ve 11 kız (%65); 7 Hafif PKU ve 10 Klasik PKU; PKU grubu], bu vakaların aynı yaş 

grubundaki 19 sağlıklı kardeşi [5 erkek (%26) ve 14 kız (%74); kardeş grubu] ile 

ailesinde PKU hastası olmayan, benzer yaş grubundaki 40 sağlıklı birey [21 erkek 

(%53) ve 19 kız (%47); kontrol grubu] katılmıştır. 

Cinsiyete göre çalışma gruplarının yaş ortalama (ort) ve standart sapma (ss) 

değerleri Tablo 4.1’de verilmiştir ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

yoktur (p=0,047). 

 

Tablo 4–1: Çalışma gruplarının cinsiyete göre yaş ortalamaları. 

 Erkek Kız Toplam 

n 
Ortalama 

(yıl) 
SS n Ortalama (yıl) SS n Ortalama (yıl) SS 

PKU 6 12,4 1,8 11 13 2,3 17 12,8 2,1 

Kardeş 5 14,5 3,0 14 14 3,6 19 14,1 3,4 

Sağlıklı 21 16,5 1,0 19 16,3 1,1 40 16,4 1,0 

 

 

Ailede toplam kişi ve çocuk sayısı. PKU ailelerinde (n: 16) ort±ss 4,6±0,6 kişi, 

sağlıklı grubun ailelerinde (n: 40) ise ort±ss 5,3±1,3 kişi yaşamaktadır ve gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur (p=0,32). PKU ailelerinde toplam çocuk 

sayısı ort±ss 2,5±0,6 kişi, sağlıklı grubun ailelerinde ise ort±ss 3,1±1,3 kişidir ve 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark belirlenmemiştir (p=0,379). Üç PKU 

ailesinde ikişer PKU’lu çocuk bulunmaktadır. PKU ailelerindeki PKU’lu çocuk sayısı 

ort±ss 1,3±0,6 kişi, sağlıklı çocuk sayısı ort±ss 1,2±0,4 kişidir.  
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Sosyal güvence. PKU ve kardeş grubunun tamamı Sosyal Güvenlik Kurumu 

(SGK)’na kayıtlıdır. Sağlıklı grup aileleri SGK %87,5 (n=35),  Emekli Sandığı %2,5 

(n=1) olacak şekilde dağılım göstermektedir. Birer aile Yeşilkart ve özel sigortaya 

kayıtlıyken, 2 ailenin (5%) sağlık güvencesi yoktur. 

 

Sosyo-ekonomik durum. Ev sahibi olma. PKU ve kardeş grubundan 6 aile 

(%35,3) kirada, 11 aile (%64,7) ise kendi evlerinde yaşarken, sağlıklı gruptan 15 aile 

(%37,5) kirada, 23 aile (%57,5) kendi evlerinde, 2 aile (%5) ise akrabalarının evinde 

oturmaktadır. 

 

Anne ve babalarının eğitim durumları. PKU ailelerinde annelerin toplam 

eğitim süresi ort±ss 6,9±2,7 yıl, babalarının ise 10,3±4,1 yıldır. Annelerin eğitim 

durumları incelendiğinde, 11’i (%64,7) ilkokul, 2’si (%11,8) ortaokul, 4’ü (%23,5) lise 

mezunu; babaların ise 4’ü (%23,5) ilkokul, 2’si (%11,8) ortaokul, 5’i (%29,4) lise, 6’sı 

(%35,3) üniversite mezunudur.  

Sağlıklı grubunun annelerinin toplam eğitim süresi ort±ss 5,7±1,8 yıl, babaların 

ki ise 6,9±2,2 yıldır. Bu grubun annelerinden 1’inin (%2,5) okuma-yazma bilmediği, 

28’i (%70) ilkokul, 10’u (%25) ortaokul, 1’i (%2,5) lise mezunu; babalarının ise 20’si 

(%50) ilkokul; 13’ü (%32,5) ortaokul; 7’si (%17,5) lise mezunudur. PKU aileleri ile 

sağlıklı grup karşılaştırıldığında, PKU ailelerinin anne ve babalarının eğitim süresi 

istatistiksel olarak daha fazla bulunmuştur (sırasıyla, p=0,037 ve p=0). 

 

PKU grubunun izlem ve tedavi başarıları. PKU’lu çocukların 2010 ve 2011 

yıllarında izlem ve tedavi başarıları Tablo 4.2’de gösterilmektedir. Hafif PKU (HPKU) 

ve Klasik PKU (KPKU) vakaları arasında izlem ve tedavi başarıları açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (Tablo 4.2).  
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Tablo 4–2: PKU hastalarının hastalık tipine göre 2010 ve 2011 yılları takip ve 

tedavi başarıları.  

   

HPKU 

(n=7) 

KPKU 

(n=10) 

Genel 

(n=17) 
p* 

2010 izlem 

başarısı 

Ortalama (%) 80,9 72,5 75,9 
0,437 

SS 17,2 23,9 21,2 

2010 tedavi 

başarısı 

Ortalama (%) 69,0 52,7 59,4 
0,204 

SS 17,8 28,6 25,5 

2011 izlem 

başarısı 

Ortalama (%) 69,0 63,2 65,6 
0,604 

SS 12,5 26,4 21,4 

2011 tedavi 

başarısı 

Ortalama (%) 64,2 44,1 52,4 
0,128 

SS 15,0 30,4 26,6 

 p*: HPKU ve KPKU vakaları arasında 

 

4.2. Beslenme Durumunu Etkileyen Alışkanlıklar 

 

Günlük öğün sayısı. Tüm çalışma grubunun günlük toplam öğün sayısı ort±ss 

4,8±1 olarak belirlenmiştir. PKU grubunun günlük öğün sayısı ort±ss 4,8±0,8, kardeş 

grubunun 4,6±1,1, sağlıklı grubun ise 4,9±1,2’dir ve gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark yoktur (p=0,671). Tüm grupların günlük ara öğün sayısı ort±ss 2±1’dir ve 

PKU grubu 2±0,8, kardeş grubu 1,7±1,1 sağlıklı grup ise 2,1±1 ara öğün tüketmiştir ve 

gruplar arasında anlamlı fark yoktur (p=0,279). Cinsiyete göre ana öğün sayısı erkek 

(ort±ss 2,9±0,3) ve kızlar (2,8±0,4) arasında anlamlı fark göstermemektedir (p=0.11). 

Cinsiyete göre ara öğün tüketme sayısı erkeklerde ort±ss 2±0,8, kızlarda 2±1’dir. 

Toplam öğün sayısı erkeklerde 4,9±0,9, kızlarda 4,8±1,2 olarak belirlenmiştir ve gruplar 

arasında anlamlı fark yoktur (p=0,174 ve p=0,278). Genel olarak gruplar içerisinde 

kızların daha fazla öğün atladığı belirlenmiştir. En sık atlanan öğün kahvaltıdır (toplam 

%50); PKU grubunun %52,9’u, kardeş grubunun %26,3’ü, sağlıklı grubunun ise %60’ı 

kahvaltı öğününü atlamaktadır. Tüm çalışma grubunun %50’si kahvaltı öğününü 

atladığını bildirmiştir. Erkeklere göre kızların kahvaltı öğününü atlaması daha fazladır 

(Tablo 4–3). PKU grubunda kızların %70’i, kardeş grubunda %57,1’i, sağlıklı grubunda 

ise %81,3’ü kahvaltı öğününü atlarken, erkeklerde kahvaltı öğününü atlama oranı 

sırasıyla %66,7; %33,3 ve %68,8’dir. 
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Tablo 4–3: Cinsiyete göre öğün atlama durumları.  

    Erkek Kız Toplam (n=76) 

    Sayı % Sayı % Sayı % 

Öğün atlama durumu 

PKU 
Öğün atlayan 3 50,0 10 90,9 13 76,4 

Öğün 

atlamayan 
3 50,0 1 9,1 4 23,6 

Kardeş 

Öğün atlayan 3 60,0 7 50,0 10 52,6 

Öğün 

atlamayan 
2 40,0 7 50,0 9 47,4 

Sağlıklı 

Öğün atlayan 16 76,2 16 84,2 32 80,0 

Öğün 

atlamayan 
5 23,8 3 15,8 8 20,0 

En sık atlanan öğün 

PKU (n=17 ) 

Kahvaltı 2 66,7 7 70 9 52,9 

Öğle 1 33,3 2 30 3 17,6 

Akşam 0 0 0 0 0 0 

Kardeş (n=19) 

Kahvaltı 1 33,3 4 57,1 5 26,3 

Öğle 1 33,3 3 42,9 4 21,0 

Akşam 1 33,3 0 0 1 5,2 

Sağlıklı (n=40) 

Kahvaltı 11 68,8 13 81,3 24 60,0 

Öğle 1 6,3 0 0 1 2,5 

Akşam 2 12,5 1 6,3 3 7,5 

Ara öğün 2 12,5 2 12,5 4 10 

 

Deneklerin odasında televizyon ve bilgisayar bulunma durumu. Tüm 

deneklerin %36,8’inin (n=28) odasında televizyon, %55,3’ünün (n=42) odasında 

bilgisayar bulunmaktadır. PKU grubu (n=17)’ndan 6 kişinin (%35,3); kardeş grubu 

(n=19)’ndan 6 kişinin (%31,6) ve sağlıklı grup (n=40)’tan ise 16 kişinin (%40) odasında 

televizyon bulunmaktayken (p=0,819);  PKU grubundan 9’unun (%52,9), kardeş 

grubundan 10’unun (%52,6) ve sağlıklı grubun ise 23’ünün (%57,5) odasında bilgisayar 

mevcuttur (p=0,921).  

  

Televizyon karşısındaki haftalık öğün sayısı. Son bir hafta içerisinde tüm 

gruplar için televizyon karşısında öğün tüketme sayısı ort±ss 10,5±7,6’dır ve gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur (p=0,746). Son bir hafta içerisinde PKU 

grubu kahvaltı öğününü ort±ss 3,2±3,1 kez, kardeş grubu 2,8±3,4 kez, sağlıklı grup ise 
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1,1±2,1 kez televizyon karşısında tüketmiştir. PKU grubunda bu sayı, kardeş grubu ve 

sağlıklı gruba göre anlamlı yüksektir (sırasıyla, p=0.05 ve p=0,019). Son bir hafta içinde 

öğle ve akşam yemeğini televizyon karşısında yeme sıklığı açısından gruplar arasında 

anlamlı fark bulunmamıştır (p=0,82 ve p=0,075). Son bir haftada televizyon karşısında 

ara öğün tüketme sıklığı PKU grubu için ort±ss 4,4±4,1; kardeş grubu için 2,9±3,0 ve 

sağlıklı grubu için ise 2,9±2,7’dir. PKU grubunun televizyon karşısında ara öğün 

tüketme sıklığının fazla olduğu gözlemlenmesine rağmen, anlamlı fark saptanmamıştır 

(p=0,259). 

 

Uyku süresi. Tüm çalışma grubunun günlük uyku süresi ort±ss 8,1±1,4 saattir. 

PKU grubundaki bireylerin günde ort±ss 8,8±1,1 saat, kardeş grubunun 8,9±1,0 saat, 

sağlıklı grubun ise 7,4±1,4 saat uyuduğu belirlenmiştir. Sağlıklı gruptaki bireylerin 

günlük uyku süresi, hem PKU hem de kardeş grubunun sürelerinden anlamlı olarak 

kısadır (sırasıyla, p=0 ve p=0). PKU ve kardeş grubunun günlük ortalama uyku süreleri 

arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p=0,82). 

 

Vitamin ve mineral desteği kullanımı. Tüm katılımcıların %6,5’i (n=5) 

vitamin veya mineral desteği kullanmaktadır. PKU hastalarından 4’ü (%23,5) vitamin-

mineral desteği almaktadır. 2 kişi D vitamini, 1 kişi demir, 2 kişi B12 vitamini tedavisi 

ve 2 kişi ise omega–3 desteği kullanmaktadır. Kardeş grubundan hiç kimse vitamin ve 

mineral desteği almazken; sağlıklı katılımcılardan sadece 1 kişi (%2,5) B12 vitamini 

tedavisi almaktadır. 

 

4.3. Üç Günlük Besin Tüketim Kayıtlarının Değerlendirilmesi  

 

Çalışma gruplarının üç günlük besin tüketim kayıtları, USDA Besin Ögesi 

Veritabanı Programı (128)’na göre değerlendirildiğinde günlük ortalama enerji, protein, 

Phe, yağ, karbonhidrat (KH), lif, toplam şeker, fruktoz alımları, enerjinin protein, yağ 

ve KH’dan gelen yüzdesi, KH’ın fruktozdan gelen yüzdesi ve günlük ortalama enerji 

harcaması Tablo 4.4’de verilmiştir. PKU grubunun Phe içermeyen tıbbi formuladan 
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aldığı günlük ortalama elzem amino asit miktarı 0,4±0,1 g/kg/gün’dür ve grubun günlük 

ortalama protein alımının %50’sini oluşturmaktadır. 

PKU grubunun protein, Phe ve yağ alımı, kardeş ve sağlıklı gruba göre 

istatistiksel olarak anlamlı daha azdır (p<0,05). Kardeş grubu ile sağlıklı grup arasında 

fark gözlemlenmemiştir. Ayrıca, enerji alımları açısından PKU grubu, sağlıklı gruba 

göre daha düşük enerji alırken (p=0,038), diğer ikili grup karşılaştırmalarında anlamlı 

fark yoktur. Buna karşı, enerjinin protein, yağ ve KH’dan gelen yüzdelerinin 

değerlendirmesinde gruplar arasında fark gözlenmektedir. PKU grubunun enerji 

alımının proteinden gelen yüzdesi hem kardeş (p=0,001) hem de sağlıklı gruptan (p=0), 

yağdan gelen yüzdesi ise sağlıklı gruptan anlamlı olarak daha azdır (p=0,008). Enerjinin 

KH’dan gelen yüzdesi değerlendirildiğinde, gruplar arasında KH alımları açısından 

anlamlı fark olmamasına rağmen, PKU grubunun enerji alımının KH’dan gelen yüzdesi 

hem kardeş hem de sağlıklı gruptan anlamlı ölçüde daha fazla bulunmuştur (p=0). PKU 

grubunun lif alımının, hem kardeş hem de sağlıklı gruptan anlamlı düzeyde daha az 

olduğu belirlenmiştir (p=0,006 ve p=0,001). Grupların toplam şeker alımları arasında 

fark gözlenmemiştir (p>0,005). PKU grubunun fruktoz alımı, sağlıklı gruba göre 

anlamlı yüksek (p=0,001), PKU grubunun enerjinin ve KH’ın fruktozdan gelen yüzdesi, 

hem kardeş hem de sağlıklı gruptan daha fazladır (p<0,005) ancak kardeş grubu ve 

sağlıklı grup arasında anlamlı fark yoktur (sırasıyla, p=0,219, p=0,607 ve p=0,512) 

(Tablo 4.4).  

Grupların günlük enerji harcamaları değerlendirildiğinde, hem PKU hem de 

kardeş grubunun sağlıklı gruptan anlamlı ölçüde daha az enerji harcadığı görülmektedir 

(p=0 ve p=0,032) (Tablo 4.4). 
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Tablo 4–4: Üç günlük besin tüketim kayıtlarının ve günlük enerji harcamasının değerlendirilmesi.  

 
PKU (n=17) Kardeş (n=19) Sağlıklı (n=40) Toplam (n=76) 

PKU/ 

Kardeş 

PKU/ 

Sağlıklı 

Kardeş/ 

Sağlıklı 

Ortalama SS Ortalama SS Ortalama SS Ortalama SS p p p 

Enerji (kkal/gün) 1607,9 438,8 2141,7 624,5 1988,1 675,5 1941,5 639,1 0,105 0,038* 0,407 

Protein (g/kg/gün)** 0,8 0,3 1,4 0,5 1,2 0,7 1,2 0,6 0,0* 0,008* 0,213 

Protein (g/gün)** 36,3 11,0 72,5 24,4 69,1 30,1 62,6 29,0 0,0* 0,0* 0,677 

Enerjinin proteinden gelen 

% 
9,6 3,5 13,6 3,0 13,7 2,9 12,7 3,5 0,001* 0,0* 0,958 

Phe (mg/gün) 713,1 320,8 2857,6 766,3 2508,1 833,3 2194,0 551,3 0,0* 0,0* 0,128 

Yağ (g/gün) 49,3 22,9 71,3 26,7 70,0 25,8 65,7 26,6 0,013* 0,006* 0,867 

Enerjinin yağdan gelen % 26,5 6,4 30,0 6,3 32,0 7,1 30,3 7,0 0,111 0,008* 0,303 

KH (g/gün) 264,5 62,8 310,7 96,7 277,6 99,1 282,9 92,0 0,103 0,617 0,232 

Enerjinin KH’dan gelen % 66,4 5,1 57,8 5,0 55,8 5,4 58,7 6,7 0,0* 0,0* 0,178 

Lif (g/gün) 17,2 9,3 33,4 21,1 32,7 25,1 29,4 22,3 0,006* 0,001* 0,915 

Toplam şeker (g/gün) 74,4 23,3 88,8 41,5 79,0 29,7 80,4 31,9 0,214 0,577 0,3 

Enerjinin toplam şekerden 

gelen % 
18,9 4,6 16,6 4,6 16,3 5,1 17,0 4,9 0,146 0,078 0,841 

Fruktoz (g/gün) 18,0 7,2 14,1 9,6 11,0 7,2 13,3 8,2 0,186 0,001* 0,219 

Enerjinin fruktozdan gelen 

% 
4,5 1,5 2,5 1,5 2,3 1,4 2,9 1,7 0,0* 0,0* 0,607 

KH tüketimi içinde fruktoz 

% 
6,8 2,4 4,5 2,6 4,1 2,3 4,8 2,6 0,009* 0,0* 0,512 

Enerji harcaması (kkal/gün) 1242,5 270,0 1376,6 427,8 1723,2 620,0 1529,0 551,3 0,265 0,0* 0,032* 

** PKU hastalarının kullandığı phe içermeyen tıbbi formulalardan gelen protein alımı hesaba dahil edilmiştir. 
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Eklenmiş şeker alımı. Çalışmamızda; toplam şeker alımı, enerjinin toplam şekerden 

gelen yüzdesi ve fruktoz alımı, Amerikan Tarım Bakanlığı (USDA) Besin Ögesi Veritabanı 

Programına göre değerlendirilmiştir (Tablo 4.4) (128). Bu programda, yeni tanımlanan 

eklenmiş şeker değerlendirmesi yer almamaktadır. Eklenmiş şekerler; sofra şekeri, mono- ve 

disakkaritler (fruktoz, laktoz, maltoz, glukoz (dekstroz)), şuruplar (mısır şurupları, yüksek 

fruktozlu mısır şurupları, akçaağaç, malt, darı), melas ve bal olarak tanımlanmaktadır (129). 

Amerikan Tarım Bakanlığı’nın eklenmiş şeker değerlendirmesi için 2006 yılında yayınladığı 

ek kitapçık (129), ayrıca etiket değerlendirmesi sonucu çalışmamızın verileri Tablo 4.5’de 

verilmiştir. Üç günlük besin tüketim kayıtlarına göre günlük eklenmiş şeker alımı (ort ve SS) 

ile enerjinin eklenmiş şekerden gelen yüzdesi değerlendirildiğinde, gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır (p=0,521 ve p=0,84).  

 

Tablo 4–5: Çalışma gruplarının eklenmiş şeker alımları ve enerjinin eklenmiş şekerden 

gelen yüzdesi.  

 PKU (n=17) Kardeş (n=19) Sağlıklı (n=40) p 

Ortalama SS Ortalama SS Ortalama SS  

Eklenmiş şeker (g/gün) 37,5 17,4 44,3 18,1 42,3 18,8 0,521 

Enerjinin eklenmiş 

şekerden gelen % 
9,2 2,7 8,5 3,2 8,8 3,6 0,84 

 

Grupların üç günlük besin tüketiminde eklenmiş şeker kaynaklarının gruplar içerisinde 

kaç kişinin kullandığı (kullanım oranı) Tablo 4.6’da verilmiştir. Çalışma gruplarının eklenmiş 

şekerleri hangi kaynaktan aldığı değerlendirildiğinde, PKU grubunun bal, pekmez, hazır 

meyve suları tüketimi diğer kaynaklara göre daha fazladır. PKU grubu, kek, bisküvi, çikolata 

gibi hazır ürünleri düşük proteinli olarak yaygın bulamamaları ve temin etmede sorun 

yaşamaları nedeniyle daha az tüketmektedir. Sağlıklı grubun ise normal kola, bisküvi, 

çikolata, profiterol, puding tüketimi diğer gruplara göre yüksektir. Ayrıca trans yağ içeriği 

yüksek olan cipsin kullanımı, PKU grubunda diğer gruplara göre fazladır ve hem PKU grubu 

hem de sağlıklı grup patates kızartmasını, kardeş grubuna göre daha fazla tercih etmiştir. 
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Tablo 4–6: Üç günlük besin tüketiminde eklenmiş şeker ve bazı yiyecek kaynakları 

kullanımı. 

Eklenmiş şeker 

kaynakları 

PKU (n=17) 

% 

Kardeş (n=19) 

% 

Sağlıklı (n=40) 

% 

Bal  53,3 22,2 18,9 

Pekmez 33,3 11,1 2,7 

Reçel 40,0 38,9 29,7 

Çay şekeri 80,0 55,5 86,4 

Hazır meyve suları 80,0 44,4 45,9 

Sütlü tatlılar 13,3 5,5 5,4 

Pasta 0 27,7 10,8 

Kolalı içecek 33,3 22,2 56,7 

Hazır buzlu çay 0 11,8 0 

Maden suyu 6,6 0 2,7 

Bisküvi* 6,6 29,4 45,9 

Şerbetli tatlı 6,6 11,1 13,5 

Çikolata 6,6 38,9 43,2 

Kahvaltılık tahıl 6,6 11,1 0 

Çikolatalı gofret 0 33,3 16,2 

Profiterol, puding 0 5,5 18,9 

Kurabiye 0 5,5 24,3 

Hazır çikolatalı süt 0 22,2 13,5 

Aşure 0 16,7 24,3 

Kek* 20,0 22,2 29,7 

Poğaça 13,3 27,7 27,0 

Cips 53,3 11,1 21,6 

Patates kızartması 53,3 38,9 54,0 

Çubuk kraker* 6,6 27,8 40,5 

* PKU grubu düşük proteinli olarak tüketmiştir. 

 

Sebze ve meyve kullanımı. Grupların günlük sebze ve meyve alımı porsiyon sayısı 

(ortalama ve SS) olarak Tablo 4.7’da verilmiştir. Gruplar arasında sebze tüketimi açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark yokken (p=0,29), PKU ve kardeş grubunun meyve alımı, 
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sağlıklı gruptan anlamlı olarak fazladır (sırasıyla, p=0,027 ve p=0,045). PKU ve kardeş grubu 

arasında anlamlı fark yoktur (p=0,879). 

 

Tablo 4–7: Günlük sebze ve meyve porsiyonları. 

 
PKU (n=17) Kardeş (n=19) Sağlıklı (n=40) 

PKU/ 

Kardeş 

PKU/ 

Sağlıklı 

Kardeş/ 

Sağlıklı 

Ortalama SS Ortalama SS Ortalama SS p p p 

Sebze alımı 1,0 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 0,36 0,131 0,638 

Meyve alımı 1,9 1,0 1,8 1,4 1,2 0,9 0,879 0,027* 0,045* 

 

4.4. Antropometrik Değerlendirmeler 

 

 

Antropometrik ölçümler. PKU sınıflamasına göre vücut ağırlığı, boy uzunluğu, yaşa 

göre boy Z-skoru, BKİ, yaşa göre BKİ Z-skoru, bel çevresi, kalça çevresi, bel/kalça oranı, 

triseps ve subskapular deri kıvrım kalınlıkları, üst orta kol çevresi ve boyun çevresi 

ölçümlerinin ortalama ve ss verileri ile istatistiksel değerlendirmeleri Tablo 4.8’de verilmiştir.  

PKU grubu hem kardeş hem de sağlıklı gruba göre, kardeş grubu da sağlıklı gruba 

göre anlamlı olarak daha az vücut ağırlığına sahiptir (p<0,005) (Tablo 4.8). Kardeş grubunun 

boy uzunluğu, PKU grubuna göre daha fazladır (p=0,008) ancak, diğer gruplar arasında 

anlamlı fark yoktur (p>0,005). Kardeş grubunun yaşa göre boy Z-skoru, sağlıklı gruba göre 

yüksek saptanmıştır (p=0,048). Ayrıca, sağlıklı grubun BKİ’i hem PKU (p=0,001) hem de 

kardeş grubundan (p=0,041) daha fazladır. Yaşa göre BKİ Z-skorları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark gözlenmemiştir (p>0,05). Sağlıklı grubun bel çevresi ölçümü, PKU 

grubundan (p=0,001), kalça çevresi ölçümü ise hem PKU grubu (p=0) hem de kardeş 

grubundan (p=0,024) anlamı olarak daha fazladır. Grupların bel/kalça oranları arasında 

anlamlı fark yoktur (p>0,05). Triseps ve subskapular deri kıvrım kalınlığı ve üst orta kol 

çevresi değerlendirmelerinde, sağlıklı grubun ölçümleri hem PKU hem de kardeş grubundan 

anlamlı fazladır (p<0,05). Ayrıca sağlıklı grubun boyun çevresi ölçümü, PKU grubundan 

fazla bulunmuştur (p=0,018) (Tablo 4.8). 
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Tablo 4–8: Grupların antropometrik verilerinin değerlendirilmesi. 

 

 
PKU (n=17) Kardeş (n=19) Sağlıklı (n=40) Toplam (n=76) 

PKU/ 

Kardeş 

PKU/ 

Sağlıklı 

Kardeş/ 

Sağlıklı 

 Ortalama SS Ortalama SS Ortalama SS Ortalama SS p p p 

Vücut ağırlığı 

(kg) 
45,4 8,4 53,1 13,4 61,5 13,4 55,8 14,0 0,049* 0* 0,028* 

Boy (cm) 152,5 9,8 156,9 13,7 159,8 5,9 155,6 19,0 0,154 0,008* 0,251 

Yaşa göre 

ağırlık Z-skoru 
0,13 0,5 0,44 0,9 0,65 0,82 0,48 0,8 0,219 0,006* 0,344 

Yaşa göre boy 

Z-skoru 
-0,1 0,9 0,07 0,7 -0,4 0,9 -0,2 0,9 0,576 0,207 0,048* 

BKI (kg/m
2
) 19,5 2,9 21 3,9 24,0 5,1 22,3 4,7 0,124 0,001* 0,041* 

Yaşa göre BKİ 

Z-skoru 
0,3 0,9 0,6 1,2 0,7 1,3 0,6 1,2 0,426 0,259 0,79 

Bel çevresi (cm) 74,3 9,8 78,5 12,3 83,6 9,4 80,3 10,8 0,262 0,001* 0,083 

Kalça çevresi 

(cm) 
85,1 7,8 91,0 12,7 98,5 11,0 93,6 12,1 0,107 0* 0,024* 

Bel/kalça oranı 0,9 0,06 0,9 0,07 0,9 0,06 0,9 0,07 0,442 0,301 0,891 

Triseps DKK 

(mm) 
12,7 3,8 15,9 7,8 21,6 7,5 18,1 7,8 0,134 0* 0,01* 

Subskapular 

DKK (mm) 
12,9 5,7 15,2 7,7 22,0 10,1 18,3 9,5 0,32 0,001* 0,013* 

Üst orta kol 

çevresi (cm) 
23,7 3,0 25,1 3,6 27,6 4,6 25,9 4,9 0,783 0,002* 0,014* 

Boyun çevresi 

(cm) 
29,9 1,9 31,1 2,7 31,4 2,2 31,0 2,3 0,141 0,018* 0,632 

 
BKİ; Beden kitle indeksi, DKK; Deri kıvrım kalınlığı
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PKU grubunda, HPKU ve KPKU vakaları antropometrik veriler açısından 

kıyaslandığında aralarında anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05) (Tablo 4.9). 

 

Tablo 4–9: PKU sınıflamasına göre antropometrik verilerin değerlendirilmesi. 

 HPKU (n=7) KPKU (n=10) 
p 

Ortalama SS Ortalama SS 

Ağırlık (kg) 44,5 7,3 46 9,4 0,726 

Boy (cm) 132,7 52,9 152,3 11,5 0,27 

Yaşa göre ağırlık Z-skoru 0,24 0,65 0,06 0,46 0,527 

Yaşa göre boy Z-skoru -0,4 0,8 0,1 0,9 0,272 

BKI (kg/m
2
) 18,9 2,5 19,9 3,2 0,511 

Yaşa göre BKİ Z-skoru 0,1 0,9 0,4 1,0 0,58 

Bel çevresi (cm) 73,7 11,6 74,7 9,0 0,85 

Kalça çevresi (cm) 84,1 6,1 85,8 9,0 0,677 

Bel/kalça oranı 0,9 0,1 0,9 0,1 0,968 

Triseps DKK (mm) 12,1 4,3 13,1 3,6 0,61 

Subskapular DKK (mm) 13,3 8,5 12,7 3,1 0,817 

Üst orta kol çevresi (cm) 22,8 2,0 24,3 3,4 0,298 

Boyun çevresi (cm) 29,9 1,3 30,0 2,3 0,894 

 

 

Grupların BKİ’nin cinsiyete göre sınıflaması Tablo 4.10’da gösterilmiştir. PKU 

grubundaki bireylerin %82,4’ü (n:14; 5 erkek, 9 kız) normal ağırlıkta, %17,6’sı (n:3; 1 erkek, 

2 kız) ise aşırı tartılıdır. BKİ’e göre düşük tartılı ve obez PKU’lu bireye rastlanmamıştır. 

PKU’lu bireylerin sağlıklı kardeşlerinin oluşturduğu grupta ise 2 kişi (1 erkek, 1 kız) düşük 

tartılı (%10,5), 11 kişi (3 erkek, 8 kız) sağlıklı ağırlıkta (%57,9), 5 kişi (1 erkek, 4 kız) aşırı 

tartılı (%26,3), 1 kız ise obez (%5,3) dir. Ailesinde PKU hastası olmayan sağlıklı bireylerden 

1 kız (%2,5) normalin altı, 22 kişi (%55) (12 erkek, 10 kız) sağlıklı ağırlık, 10 kişi (%25) (4 

erkek, 6 kız) aşırı tartı, 7 kişi (%17,5) (5 erkek, 2 kız) ise obez grubunda yer almaktadır. 
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Tablo 4–10: Beden kitle indeksinin cinsiyete göre sınıflaması. 

 Erkek Kız Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

PKU 

Düşük tartılı 0 0 0 0 0 0 

Normal tartılı 5 35,7 9 64,3 14 82,4 

Aşırı tartılı 1 33,3 2 66,7 3 17,6 

Obez 0 0 0 0 0 0 

Kardeş 

Düşük tartılı 1 50 1 50 2 10,5 

Normal tartılı 3 27,3 8 72,7 11 57,9 

Aşırı tartılı 1 20 4 80 5 26,3 

Obez 0 0 1 100 1 5,3 

Sağlıklı 

Düşük tartılı 0 0 1 100 1 2,5 

Normal tartılı 12 54,5 10 45,5 22 55,0 

Aşırı tartılı 4 40 6 60 10 25,0 

Obez 5 71,4 2 28,6 7 17,5 

 

4.5. Antropometrik Ölçümlerle Fruktoz Alımının İlişkisi   

 

BKİ normal sınırlarda ve normal sınırlar dışında olanlara göre oluşturulan grupların üç 

günlük besin tüketim kayıtlarına göre toplam şeker, eklenmiş şeker, fruktoz alımı, enerji 

alımının protein, yağ, KH, toplanmış şeker, eklenmiş şeker, fruktozdan gelen yüzdesi ile KH 

alımının fruktozdan gelen yüzdesi arasındaki ilişkinin istatistiksel değerlendirmesi Tablo 4–16 

da gösterilmiştir.  

BKİ’ne göre değerlendirildiğinde; 67 kişi (-2) SS ile 2 SS arasında (Grup 1), 9 kişi ise 

2 SS’dan büyüktür (%11,8) (Grup 2). BKİ gruplarına göre, üç günlük besin tüketim kayıtları 

değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanamamıştır (p>0,05) (Tablo 4.11).  
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Tablo 4–11: BKİ Z-skoru sınıflamalasına göre ortalama toplam şeker, eklenmiş şeker ve 

fruktoz alımı, enerjinin protein, yağ, KH, toplam şeker, eklenmiş şeker ve KH’ın 

fruktozdan gelen oranı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. 

 (-2 SS) – 2 SS 

(n=67) 
> 2 SS (n=9) 

F p 

BKİ Ortalama SS Ortalama SS 

Enerjinin proteinden gelen % 12,6 3,6 13,4 2,6 0,398 0,53 

Enerjinin yağdan gelen % 29,9 7,1 32,7 6,1 1,285 0,261 

Enerjinin KH’dan gelen % 59,1 6,7 55,1 5,5 2,984 0,088 

Toplam şeker (g/gün) 80,4 32,6 79,8 27,7 0,003 0,956 

Enerjinin toplam şekerden gelen % 16,8 4,7 18,0 6,4 0,46 0,5 

Eklenmiş şeker (g/gün) 42,0 18,4 39,6 17,7 0,13 0,719 

Fruktoz (g/gün) 13,4 8,6 13,1 4,3 0,003 0,954 

Enerjinin fruktozdan gelen % 2,9 1,7 3 1,4 0,062 0,804 

KH tüketimi içinde fruktoz % 4,7 2,6 5,5 2,2 0,712 0,401 

KH tüketimi içinde fruktoz % 4,7 2,6 5,5 2,2 0,712 0,401 

 

 

Bel çevresi. 24 kişi 5–90. Persentil (%31,6), 8 kişi 90–95. Persentil (%10,6), 3 kişi 

95–97. persentil (%3,9) arasındayken, 41 kişinin bel çevresi 97. persentilden büyüktür 

(%53,9). Enerjinin yağdan ve KH’dan gelen oranı, bel çevresi persentil gruplarında farklılık 

göstermektedir (p=0,03 ve p=0,01) ve yapılan diğer değerlendirmelerde gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanamamıştır (p>0,05). Bel çevresi ölçümlerinin 

değerlendirilmesi için Türk çocukları için hesaplanmış veriler kullanılmıştır (124). 

Değerlendirme için uluslarası veriler kullanıldığında (125) da verilerde istatistiksel olarak 

anlamlı bir değişiklik görülmemiştir (Tablo 4.12). 
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Tablo 4–12. Bel çevresi persentil sınıflamalarına göre toplam şeker, eklenmiş şeker ve 

fruktoz alımı, enerjinin protein, yağ, KH, toplam şeker, eklenmiş şeker ve KH’ın 

fruktozdan gelen oranı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. 

 5-90 p 

(n=24) 

90-95 p 

(n=8) 

95-97 p 

(n=3) 

>97 p (n=41) 

F p 

Bel çevresi Ort SS Ort SS Ort SS Ort SS 

Enerjinin proteinden gelen % 12,5 4,0 12,3 2,5 12,4 2,5 12,0 3,6 0,195 0,9 

Enerjinin yağdan gelen % 26,9 6,3 32,2 5,7 32,2 5,8 34,7 9,9 3,152 0,03* 

Enerjinin KH’dan gelen % 62,4 7,1 57,4 6,1 57,4 6,1 55,0 7,0 4,104 0,01* 

Toplam şeker (g/gün) 81,4 44,4 87,2 19,0 65,5 16,5 83,9 28,5 0,174 0,914 

Enerjinin toplam şekerden 

gelen % 
16,8 5,7 19,4 3,2 87,2 19,0 81,4 51,0 1,109 0,351 

Eklenmiş şeker (g/gün) 40,1 21,5 48,9 12,0 48,9 12,1 51,5 31,1 0,814 0,49 

Enerjinin eklenmiş şekerden 

gelen % 
8,4 3,6 11,1 2,5 11,1 2,5 8,7 5,0 1,545 0,21 

Fruktoz (g/gün) 13,4 9,8 16 9,6 8,6 4,6 13,1 7,1 0,626 0,6 

Enerjinin fruktozdan gelen % 2,9 1,9 3,5 2 1,7 1,1 2,8 1,7 0,916 0,438 

KH tüketimi içinde fruktoz % 4,5 2,7 6 3,3 2,9 1,7 4,9 2,4 1,326 0,272 

 

Triseps deri kıvrım kalınlığı. 63 kişi 5–90. Persentil (%82,9), 7 kişi 90–95. Persentil 

(%9,2), 2 kişi 95–97. persentil (%2,6) arasındayken, 4 kişinin triseps deri kıvrım kalınlığı 97. 

persentilden büyüktür (%5,3) .  Enerjinin yağdan ve KH’dan gelen oranı, triseps deri kıvrım 

kalınlığı persentil gruplarında farklılık göstermektedir (p=0,046 ve p=0,041) ve yapılan diğer 

değerlendirmelerde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0,05) 

(Tablo 4.13). 
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Tablo 4–13. Triseps deri kıvrım kalınlığı persentil sınıflamalarına göre toplam şeker, 

eklenmiş şeker ve fruktoz alımı, enerjinin protein, yağ, KH, toplam şeker, eklenmiş 

şeker ve KH’ın fruktozdan gelen oranı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. 

 5-90 p 

(n=24) 

90-95 p 

(n=8) 

95-97 p 

(n=3) 

>97 p   

(n=41) F p 

Triseps DKK Ort SS Ort SS Ort SS Ort SS 

Enerjinin proteinden gelen % 12,8 3,5 12,3 3,8 16,0 2,8 11,5 2,6 0,779 0,509 

Enerjinin yağdan gelen % 29,4 6,9 33,1 6,2 30,0 5,6 38,7 5,7 2,794 0,046* 

Enerjinin KH’dan gelen % 59,6 6,8 56,3 3,9 54,5 2,1 51,0 3,7 2,887 0,041* 

Toplam şeker (g/gün) 80,9 32,4 85,4 22,6 71,3 31,2 67,5 45,1 0,326 0,806 

Enerjinin toplam şekerden 

gelen % 
17,0 4,9 18,4 4,3 14,5 4,9 13,7 6,9 0,941 0,426 

Eklenmiş şeker (g/gün) 41,7 18,4 47,1 12,4 44,6 29,6 30,4 21,3 0,726 0,54 

Enerjinin eklenmiş şekerden 

gelen % 
8,8 3,2 10,4 2,6 9,0 5,6 6,0 3,3 1,575 0,203 

Fruktoz (g/gün) 13 8,3 17,2 9,4 10,2 2,8 12,5 6,0 0,636 0,595 

Enerjinin fruktozdan gelen % 2,8 1,7 3,8 1,4 2,0 0 2,5 1,3 0,65 0,585 

KH tüketimi içinde fruktoz % 4,7 2,6 6,3 2,5 3,8 1,0 5,3 2,6 1,028 0,385 

 

Subskapular deri kıvrım kalınlığı. 48 kişi 5–90. persentil (%63,2), 12 kişi 90–95. 

persentil (%15,8), 9 kişi 95–97. persentil (%11,8) arasındayken, 7 kişinin (%9,2) subskapular 

deri kıvrım kalınlığı 97. persentilden büyüktür. KH’ın fruktozdan gelen yüzdesi, subskapular 

deri kıvrım kalınlığı persentil gruplarında farklılık göstermektedir (p=0,029) ve diğer 

etkenlerde ise gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanamamıştır (p>0,05) 

(Tablo 4.14).   
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Tablo 4–14. Subskapular deri kıvrım kalınlığı persentil sınıflamalarına göre toplam 

şeker, eklenmiş şeker ve fruktoz alımı, enerjinin protein, yağ, KH, toplam şeker, 

eklenmiş şeker ve KH’ın fruktozdan gelen oranı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. 

 5-90 p 

(n=48) 

90-95 p 

(n=12) 

95-97 p 

(n=9) 

>97 p     

(n=7) F p 

Subskapular DKK Ort SS Ort SS Ort SS Ort SS 

Enerjinin proteinden gelen % 12,0 3,8 12,5 2,6 11,2 3,2 13,0 2,5 0,722 0,542 

Enerjinin yağdan gelen % 28,7 7,2 33,8 6,1 33,2 6,4 31,3 5,8 2,462 0,069 

Enerjinin KH’dan gelen % 60,0 6,7 55,0 5,0 57,1 7,5 57,5 5,8 2,138 0,103 

Toplam şeker (g/gün) 81,3 36,3 73,0 22,8 85,6 19,2 80,1 27,6 0,3 0,825 

Enerjinin toplam şekerden 

gelen % 
16,7 4,8 16,6 5,5 17,5 3,5 18,1 6,9 0,219 0,883 

Eklenmiş şeker (g/gün) 41,5 19,0 39,1 15,2 50,4 18,6 36,5 16,3 0,962 0,416 

Enerjinin eklenmiş şekerden 

gelen % 
8,5 3,2 9,0 3,4 10,3 2,6 8,1 3,9 0,837 0,478 

Fruktoz (g/gün) 13 8,6 9,4 5,1 18,4 9,5 15,6 4,0 2,388 0,076 

Enerjinin fruktozdan gelen % 2,8 1,5 2,2 1,5 3,9 2,2 3,4 1,4 2,233 0,092 

KH tüketimi içinde fruktoz % 4,5 2,5 4,0 2,2 6,6 3,1 6,2 2,0 3,191 0,029* 

 

Üst orta kol çevresi. 6 kişi (%7,9) 5. persentilden küçük, 66 kişi (%86,9) 90–95. 

persentil, 2 kişi (%2,6) 95–97. persentil arasındayken, 2 kişinin (%2,6) kol çevresi 97. 

persentilden büyüktür. Üç günlük besin değerlendirmeleri ile üst orta kol çevresi persentil 

grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanamamıştır (p>0,05) (Tablo 4.15). 
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Tablo 4–15. Üst orta kol çevresi persentil sınıflamalarına göre toplam şeker, eklenmiş 

şeker ve fruktoz alımı, enerjinin protein, yağ, KH, toplam şeker, eklenmiş şeker ve 

KH’ın fruktozdan gelen oranı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. 

 <5 p      

(n=6) 

90-95 p 

(n=66) 

95-97 p 

(n=2) 

>97 p     

(n=2) F p 

Üst orta kol çevresi Ort SS Ort SS Ort SS Ort SS 

Enerjinin proteinden gelen % 13,1 2,5 12,5 3,6 13,0 0 17,0 1,4 1,071 0,367 

Enerjinin yağdan geen % 29,5 4,3 30,5 7,4 29,0 4,2 26,0 0 0,307 0,82 

Enerjinin KH’dan gelen % 58,2 3,2 58,7 7,1 58,0 2,8 58,0 2,8 0,029 0,993 

Toplam şeker (g/gün) 99,9 52,0 79,1 30,1 72,9 8,4 71,5 31,5 0,866 0,463 

Enerjinin toplam şekerden 

gelen % 
15,1 5,5 17,2 4,9 15,5 3,5 15,0 5,6 0,473 0,702 

Eklenmiş şeker (g/gün) 56,3 20,6 40,8 17,9 37,5 6,7 32,1 12,0 1,593 0,199 

Enerjinin eklenmiş şekerden 

gelen % 
9,5 4,8 8,8 3,2 8,0 4,2 6,5 2,1 0,448 0,72 

Fruktoz (g/gün) 12,0 16,4 13,6 7,5 10,7 3,5 10,1 2,7 0,236 0,871 

Enerjinin fruktozdan gelen % 2,5 2,6 3,0 1,7 2,0 0 2,0 0 2,015 0,119 

KH tüketimi içinde fruktoz % 2,5 2,5 5,1 2,5 3,7 0,2 3,5 0,6 2,343 0,08 
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5. TARTIŞMA 

 

Fenilketonüri (PKU)li bireylerin yaşam boyu fenilalanin (Phe)den kısıtlı beslenme 

tedavileri sırasında serbest kullandığı başlıca besin ögesi basit şekerler olmaktadır. Son 

yıllarda, PKU hastalarında aşırı tartı ve obezite oranının arttığı bildirilmektedir (3). Scaglioni 

ve ark. (4), İtalya’da yaşayan, 8 yaşındaki hiperfenilalaninemilerde obezite oranını %24,7 

olarak göstermişlerdir. Obezite, günümüzün önemli bir sağlık sorunudur. 2–19 yaş 

grubundaki çocukların yaklaşık %32’si aşırı tartılıdır (9). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

Avrupa Bürosu 2002 raporunda BKİ’e göre yapılan değerlendirmede, 11–15 yaş grubunda 

kızların %5-7’si, erkeklerin %13-14’ünün aşırı tartılı veya obez olduğu bildirilmiştir (6). 

Krassas ve ark. (136), ülkemizde ergenlik döneminde aşırı tartı oranını %10,6, obezite oranını 

ise %1,6 olarak açıklamıştır (6). Güncel beslenme alışkanlıkları sonucu çok sayıda sağlıklı 

çocuk ve ergenin besin ögesi içeriği düşük, enerji içeriği yüksek besin alması ve yeterli 

fiziksel etkinlik yapmaması; aşırı tartı, obezite ve diğer bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar 

için risk yaratmaktadır (9). Son yıllarda fruktoz kullanımı, günlük enerji alımının %15-20’sini 

oluşturacak kadar artış göstermiştir (137). 2–19 yaş grubundaki aşırı tartılı çocuk ve ergenler, 

aşırı tartılı olmayan yaşıtlarına göre, enerjilerinin büyük kısmını meyveli ve gazlı 

içeceklerden almaktadır (138). Çocuk ve ergenlerde içecek tüketimi 1977’den 1994’e kadar 

%100 artış göstermiştir (45). İçeceklerle alınan fruktoz, özellikle son yıllarda içeceklerde 

kullanımı yaygınlaşan yüksek fruktozlu mısır şurubu (HFCS) ile basit şeker alımındaki artış, 

obezite ve diğer bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar açısından önemli risk faktörüdür (66, 

139). Bu çalışmada, 10–18 yaş arası PKU’lu ergenler ve aynı yaş grubundaki sağlıklı 

kardeşleri ile ailelerinde PKU olmayan sağlıklı ergenlerin beslenme alışkanlıkları, eklenmiş 

şeker ve özellikle fruktoz kullanımı ile antropometrik verilerinin ilişkileri değerlendirilerek 

aşırı tartı, obezite gibi bulaşıcı olmayan kronik hastalık risklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

 

PKU’da aşırı tartı ve obezite. Belanger-Quintana ve ark. (140), 18 yaşına kadar 

izlemlerinde olan, beslenme tedavisi uygulanan PKU’ların ağır fenotiplerinde ergenlik 

döneminin sonuna doğru aşırı tartı alımı bildirmişlerdir. Bir başka çalışmada, sağlıklı 

yaşıtlarına göre vücut ağırlığı fazla olan 2–10 yaş arası PKU’lu çocuklar değerlendirildiğinde, 

bu durumun üç yaşında başladığı ve kan Phe düzeyleri ile olumlu ilişkisi bildirilmiş, bu etki 

özellikle kızlarda görülmüştür (141). Çalışmamızda, 10–18 yaş grubu bireylerde aşırı tartı 

%23,6, obezite %10,5 oranındadır. Obez bireylerin %62,5’i erkek, %37,5’i kızdır ve yaş 

ort±SS değeri 16,3±1,3 yıldır. Ayrıca bazı çalışmalarda PKU ve kontrol grubu arasında BKİ 
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açısından anlamlı fark bildirilmemesine rağmen, özellikle vücut yağ yüzdesine dikkat 

çekilmektedir (3).  

Çalışmamızda, 10–18 yaş arası PKU’lu bireyler, sağlıklı kardeşleri ve ailesinde PKU 

olmayan sağlıklı ergenlerin antropometrik verileri değerlendirilmiştir. Vücut ağırlığı 

değerlendirmesinde, çalışma grupları ikişerli olarak gruplandırıldığında, tümünün arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,005). PKU grubu (ort±SS 45,4±84 kg), 

kardeş grubu (ort±SS 53,1±13,4 kg)  ve sağlıklı gruba (ort±SS 61,5±13,4 kg) göre anlamlı 

olarak en düşük ağırlığa sahiptir (p=0,049 ve p=0). Kardeş grubunun da vücut ağırlığı, sağlıklı 

gruba göre düşüktür (p=0,028). Yaşa göre ağırlık Z-skoru değerleri tüm gruplarda normal 

sınırlarda olmasına karşın, PKU grubunun değeri (ort±SS 0,13±0,5), sağlıklı gruptan (ort±SS 

0,65±0,82) anlamlı olarak daha düşüktür (p=0,006). PKU ve kardeş grubu (ort±SS 0,44±0,9) 

ile kardeş ve sağlıklı grup arasında fark gözlemlenmemiştir (p=0,219 ve p=0,344). Bu durum, 

sağlıklı grubun fazla enerji alımıyla ilişkili olabilir. Boy uzunlukları değerlendirildiğinde, 

PKU grubu (ort±SS 152,5±9,8 cm) sağlıklı gruba göre (ort±SS 159,8±5,9 cm) anlamlı olarak 

daha kısadır (p=0,008) ancak PKU ve kardeş grubu (ort±SS 156,9±13,7 cm) arasında anlamlı 

fark yoktur (p=0,154). Yaşa göre boy Z-skoru değerlendirmesinde sadece kardeş grubu 

(ort±SS 0,07±0,7) sağlıklı gruptan (ort±SS -0,4±0,9) anlamlı olarak daha büyüktür (p=0,048) 

(Tablo 4.8). PKU grubunun izlem ve tedavi başarılarının yüksek olmasının, yaşa göre boy Z-

skorlarının diğer gruplardan farklı olmamasını sağladığı düşünülmektedir. 

Beden kitle indeksi (BKİ) değerlendirilmesinde, sağlıklı grubun BKİ’i (ort±SS 

22,3±4,7 kg/m
2
), PKU grubu (ort±SS 19,5±2,9 kg/m

2
) ve kardeş grubundan (ort±SS 21,0±3,9 

kg/m
2
) anlamlı yüksektir (sırasıyla, p=0,001 ve p=0,041) (Tablo 4.8). Grupların BKİ değerleri 

PKU ve kardeş grubunda 50–75 persentile, sağlıklı grupta ise 75–85 persentile denk 

gelmektedir. Bu veri, yaşa göre ağırlık Z-skoru değerlendirmesinde PKU grubu (ort±SS 

0,13±0,5) ve sağlıklı grup (ort±SS 0,65±0,82) arasında olan farkı desteklemektedir (p=0,006).  

BKİ’ne göre durumları değerlendirildiğinde PKU grubunda hiç düşük tartılı ve obez 

bulunmamaktadır. PKU grubunun %82,4’ü (n=14) normal tartılı, sadece %17,6’sı (n=3) aşırı 

tartılıdır. Buna karşın, kardeş grubunun %26,3’ü (n=5), sağlıklı grubun ise %25’i (n= 10) aşırı 

tartılıdır. Obezite sıklığı ise kardeş grubunda %5,3; sağlıklı grupta ise %17,5’dir (Tablo 4.10). 

Aşırı tartı erkeklerde (n=6) (%18,8) göre kızlarda (n=12) (%27,2), obezite ise kızlara (n=3) 

(%6,8) göre erkeklerde (n=6) (%18,8) daha sık rastlanmıştır. PKU grubunda aşırı tartı ve 

obezitenin az görülmesine düzenli doktor ve diyetisyen görüşmeleri, beslenme ve büyüme-

gelişme durumlarının kontrol edilmesi katkıda bulunmuş olabilir.  
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Bel çevresi, sağlıklı grupta (ort±SS 83,6±9,4 cm), PKU grubuna (ort±SS 74,3±9,8 cm) 

göre anlamlı fazladır (p=0,001) ancak diğer ikili karşılaştırmalarda fark bulunmamıştır 

(p>0,005). Kalça çevresi, sağlıklı grupta (ort±SS 98,5±11,0 cm), PKU grubuna (ort±SS 

85,1±7,8 cm) ve kardeş grubuna (ort±SS 91,0±12,7 cm) göre daha yüksek bulunmuştur (p=0 

ve p=0,024). Bel/kalça oranı açısından gruplar arasında anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). 

Sağlıklı grubun ölçümlerinin diğer grupların ölçümlerinden fazla olması, sağlıklı grubun 

kolalı içecek ve trans yağ içeriği yüksek yiyecekleri tercih etmesi ile ilişkilendirilebilir. Bel 

çevresindeki yağlanma, visseral adipoziteyi yansıtmakta ve bulaşıcı olmayan hastalıklar 

açısından riskleri artırmaktadır (123).  

Boyun çevresi ölçümleri için standartlar geliştirilmemiş olmasına rağmen, boyun 

çevresi ile aşırı tartı veya obez olma durumu arasında ilişki olduğunu gösteren güncel 

çalışmalar vardır (142, 143). Grupların boyun çevresi ölçümleri değerlendirildiğinde, yalnız 

sağlıklı grubun (ort±SS 31,4±2,2 cm) boyun çevresinin PKU grubundan (ort±SS 29,9±1,9 

cm) anlamlı fazla olduğu belirlenmiştir (p=0,018). Bu durum sağlıklı grubun üç günlük besin 

tüketim kayıtlarında da belirlenen, eklenmiş şeker ve trans yağ asit içeriği yüksek yiyecek ve 

içecekleri tercih etmesiyle ilişkili olabilir. 

Hem triseps ve subskapular deri kıvrım kalınlıkları hem de üst orta kol çevresi 

ölçümleri değerlendirildiğinde, PKU ve kardeş grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmamakla birlikte (p>0,005), sağlıklı grubunun ölçümleri hem PKU grubunun hem de 

kardeş grubunun ölçümlerinden fazladır (p<0,005).  

HPKU ve KPKU gruplarının antropometrik ölçümleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark görülmemiştir (p>0,05). Bu durum, hastalık şiddetinden bağımsız olarak tüm 

PKU hastalarının izlem ve tedavi kurallarına uygun olarak düzenli beslenme tedavisi 

değerlendirmelerinin yapılması ve tedavilerinin büyüme gelişmelerinde herhangi bir 

olumsuzluk yaratmayacak şekilde sürdürülmesi nedeniyle olabilir. 

Çalışma gruplarının sosyodemografik özellikleri ve beslenme alışkanlıkları aşağıdaki 

gibi tartışılabilir:  

 

Ailede toplam kişi ve çocuk sayısı. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA)–

2008 raporuna göre Türkiye’de doğurganlık hızı 2,16’dır (144). Çalışmamızda, ailelerin 

çocuk sayısı Türkiye ortalamasından fazladır (PKU ailelerinde ort±SS 2,5±0,6, sağlıklı grupta 

ort±SS 3,1±1,3) ve her iki grup arasında anlamlı fark olmamakla birlikte, özellikle sağlıklı 
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grup ailelerindeki çocuk sayısının Türkiye ortalamasından fazla olduğu görülmektedir. 

Sağlıklı grubun ailelerinde yaşayan kişi sayısı (ort±SS 5,3±1,3), PKU ailelerinden (ort±SS 

4,6±0,6) anlamlı fark göstermemesine rağmen sayıca fazla olması, kazancın daha fazla kişiyle 

paylaşılmasına neden olarak yiyecek ve içecek tercihlerini etkileyebilir. Özellikle besin 

çeşitliliği ve kalitesine olumsuz yansıyarak, obezite sayısının yüksekliği ile ilişkili olabilir.  

 

Anne ve babalarının eğitim durumları. TNSA–2008 raporuna göre ülkemizde 

kadınların %33’ü, erkeklerin %20’si hiç eğitim almamış, kadınların dörtte biri, erkeklerin ise 

üçte biri lise ve üzeri eğitime sahiptir (144). Çalışmamızda, sadece bir anne hiç eğitim 

almamıştır. Tüm anneler içerisinde üniversite ve üzerinde eğitim alan yoktur. PKU grubunda 

annelerin %23,5’i lise mezunudur, Türkiye ortalamasına uygundur. PKU grubundaki 

babaların eğitim durumu ise Türkiye ortalamasının üzerindedir (%29,4’ü lise, %35,3’ü 

üniversite mezunu). Sağlıklı grubun ebeveynlerinin eğitim düzeyleri (anne eğitim süresi 

ort±SS 5,7±1,8; baba 6,9±2,2 yıl), PKU ebeveynlerinden (anne eğitim süresi ort±SS 6,9±2,7; 

baba 10,3±4,1 yıl) düşüktür. Ayrıca PKU ebeveynleri, PKU’lu çocuklarının beslenme tedavisi 

için düzenli aralıklarla beslenme uzmanıyla görüşerek eğitim almakta ve sağlıklı beslenme 

ilkeleri üzerine de bilgi edinmektedir. PKU ebeveynlerinin eğitim düzeylerinin yüksek olması 

sayesinde beslenme eğitimiyle edindikleri bilgileri uygulamaya geçirmeleri daha da 

kolaylaşabilir ve bu olumlu tutumlarını hem PKU’lu hem de sağlıklı çocuklarına 

yansıtabilirler. Çalışmamızda, PKU grubunda hiç obez birey görülmemesi, PKU’luların 

sağlıklı kardeşlerinde obezitenin (%5,3), sağlıklı gruba (%17,5) göre daha az olması (Tablo 

4–10), ayrıca yaşa göre ağırlık Z-skoru değerlendirmesinin PKU grubunda (ort±SS 0,13±0,5), 

sağlıklı gruba göre (ort±SS 0,65±0,82) anlamlı olarak düşük olmasının (p=0,006) bu 

sosyodemografik özelliklerle ilişkili olduğu düşünülmüştür.  

 

PKU grubunun izlem ve tedavi başarıları. Walter ve ark. (145), PKU hastalarını 

çalışmamızdaki yöntemle değerlendirerek izlem ve tedavi başarılarını sırasıyla, 10–14 yaş 

grubunda %71 ve %50, 15–19 yaş grubunda %46 ve %79 olarak belirlemişlerdir (Tablo 4.2). 

Bu çalışmanın verileri ile kıyaslandığında, PKU grubunun 2010 ve 2011 yıllarındaki izlem 

(%80,9 ve %69) ve tedavi başarıları (%69 ve %64,2) daha yüksek oranda bulunmuştur. Bu da 

PKU grubumuzun ebeveynlerinin çocuklarına verdiği önemi ve eğitim durumlarını 

yansıtmaktadır.  
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Klasik PKU (KPKU)’nun daha ağır beslenme tedavisi gerektirmesine karşın, KPKU 

ile Hafif PKU (HPKU) vakalarının izlem ve tedavi başarılarında ve antropometrik 

değerlendirmelerinde de fark görülmemiştir (p>0,005) (Tablo 4.2 ve Tablo 4.9). Bu durum, 

PKU grubunun sağlık profesyonellerince yakın izlenmesiyle ilişkili olabilir. Ayrıca, PKU 

grubunda düşük tartı ve obeziteye hiç rastlanmamış olması da bu bulguyu destekleyicidir 

(Tablo 4.10).  

 

Günlük öğün sayısı. Amerikan Pediyatri Akademisi, ergenlerin özellikle kahvaltı ve 

öğle yemeği olmak üzere öğün atlamaya eğilimli bir yapıda olduklarını bildirmektedir (146).  

PKU grubunun günlük öğün sayısı ort±ss 4,8±0,8, kardeş grubunun ort±ss 4,6±1,1, sağlıklı 

grubun ise ort±ss 4,9±1,2 olarak bulunmuştur. Ayrıca, PKU grubu ort±ss 2±0,8, kardeş grubu 

ort±ss 1,7±1,1, sağlıklı grup ise ort±ss 2,1±1 ara öğün tüketmektedir. Çalışma gruplarının 

günlük öğün ve ara öğün sayıları arasında anlamlı fark yoktur ve sağlıklı beslenme önerilerine 

uygundur. İstatistiksel olarak anlamlı fark olmasa bile sağlıklı grup (%80) en fazla öğün 

atladığını bildiren gruptur. Yaşa göre boy Z-skoru değerlendirmesine göre en yüksek 

ortalamaya sahip olan kardeş grubu (ort±ss 0,07±0,7)nun, öğün atlama sıklığı %52,6’dir ve 

kahvaltıyı en az atlayan (%26,3) gruptur (Tablo 4.3). Aşırı tartı ve obezite sıklığı açısından 

gruplar arasında fark olmasına karşın, ana ve ara öğün sayıları arasında fark belirlenmemiştir. 

 Kahvaltı, çalışma grubunun tümünün en sık atladığı öğündür (Tablo 4.3). Kahvaltının 

atlanmasının, aşırı tartı ve obezite riskini artırdığını gösteren çalışmalar mevcuttur (147). 

Ayrıca kahvaltıyı atlama oranı kızlarda daha fazla bildirilmiştir. Kollataj ve ark. (148), 9–13 

yaş arası 1341 çocuk ve ergenle yaptıkları çalışmada, erkeklerin %86,6’sının, kızların ise 

%80,3’ünün düzenli kahvaltı yaptığını bildirmekte ve cinsiyetler arasındaki farklılığı 

istatistiksel olarak anlamlı bulmaktadır (p=0,002). Kahvaltının çocuk ve ergenlerin besin 

ögeleri alımına katkıları, aşırı tartı ve obezitenin önlenmesi ile ilişkili olarak ailelerin bilinç 

düzeyinin artırılmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Bunun için okullarda uygulamalı eğitimler 

verilerek, çocuk ve ergenlerin kahvaltı alışkanlıkları artırılabilir.  

Düşük glisemik indeksli kahvaltının, beyin glukozunu sağlamada yararlı olduğu, 

bunun kahvaltı yapma ile bilişsel ve akademik performans arasındaki olası olumlu ilişkiyi 

açıkladığı bildirilmektedir (147). Çalışmamızda PKU grubunun günde en az üç öğüne 

bölünerek alınması önerilen, Phe içermeyen tıbbi formüllerini kahvaltı saatinde aldıkları, 

ancak bunun dışında kahvaltı yapmadıkları PKU grubu ile görüşmeler sırasında dikkati 

çekmiştir. Bu uygulamanın hatalı olduğu sağlık uzmanlarınca anlatılmalıdır. Tüm çocuk ve 
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ergenlerin kahvaltı öğününde çeşitlilik sağlayarak, farklı renkteki sebzelerden yemeleri ve 

kaliteli yağ kaynağı olarak zeytini tercih etmeleri vurgulanmalıdır. Sağlıklı bireylerde ekmek 

kaynağı olarak, lif ve vitamin-mineral içeriği zengin olan mayalanmış tam buğday veya 

çavdar ekmeklerini tercih etmeleri önerilmelidir. PKU’li bireylerin düşük proteinli undan 

yapılan tüm ürünleri gibi özel ekmekleri de lif açısından fakirdir. Bu durum, öğünlerinin 

glisemik indeksini de arttırmaktadır. Düşük proteinli ürün üreten ekmek fırınları ve fabrikalar, 

ürünlerinin lif içeriğini artırmaları açısından bilinçlendirilmelidir. 

 

Deneklerin odasında televizyon ve bilgisayar bulunma durumu. PKU grubunun 

%35,3’ünün, kardeş grubunun %31,6’sının, sağlıklı grubun ise %40’ının odasında televizyon, 

PKU grubunun %52,9’unun, kardeş grubunun %52,6’sının ve sağlıklı grubunun ise 

%57,5’nin odasında bilgisayar bulunmaktadır. Çalışma gruplarının odasında televizyon ve 

bilgisayar bulunma oranları arasında anlamlı fark yoktur. Bu sonuç, PKU’lu ailelerin hasta ve 

sağlıklı çocukları arasında ayrım yapmadığını gösterebilir. 

 

Televizyon karşısındaki haftalık öğün sayısı. Çalışmaya katılan her üç grupta da 

televizyon karşısında ana ve özellikle de ara öğün tüketimi olduğu gözlemlenmiştir. Daha 

önce yapılmış çalışmalara göre çocukların günlük enerji alımlarının önemli bir kısmı 

televizyon izlerken olmaktadır (149). 11–13 yaş arası çocuklarla yapılan bir çalışmada, 

televizyon karşısında geçirilen süre ve meşrubat tüketim miktarı ile obezite arasında anlamlı 

ilişki saptanmıştır (150). PKU grubunun son bir hafta içerisinde televizyon karşısında kahvaltı 

yapma sayısı ort±ss 3,2±3,1 olup kardeş (ort±ss 2,8±3,4 kez) ve sağlıklı (ort±ss 1,1±2,1 kez) 

gruptan anlamlı yüksektir (sırasyla, p=0,005 ve p=0,019). Anlamlılık bulunmasa da son bir 

hafta içerisinde televizyon karşısında ara öğün tüketme sayısı da PKU grubunda daha fazla 

bulunmuştur (ort±ss 4,4±4,1). Televizyon karşısında geçirilen süre ile obezite arasında 

anlamlı ilişkinin olduğu bildirilmesine rağmen (151), bu çalışmada ilişki kurulamamıştır.   

 

Uyku süresi. 10–17 yaş grubu ergenler için önerilen günlük uyku süresi 8,5–9,25 

saattir (152). Aşırı tartı ve obezitenin daha fazla olduğu sağlıklı grupta günlük uyku süresi 

(ort±SS 7,4±1,4 saat), PKU grubu (ort±SS 8,8±1,1 saat) ve kardeş grubundan (ort±SS 8,9±1,0 

saat) anlamlı olarak daha kısa saptanmıştır (sırasıyla, p=0 ve p=0). PKU grubu, kardeş ve 

sağlıklı gruba göre uyku saatlerinin daha düzenli olduğunu bildirmiştir. Ergenlerde uyku 
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alışkanlıklarının yaşam biçimi alışkanlıklarını etkilediğini gösteren çalışmalar mevcuttur 

(153). Ayrıca, uyku süresinin kısa olmasının ergenlerde yeme modelinde oluşacak 

değişiklikler nedeniyle obezite riskini artırdığını, obez olma riski ile %58–89 oranında ilişkili 

olduğunu ve uyku süresinin kısa olmasının yetişkin dönem obezitesini artırabileceğini 

gösteren çalışmalar da mevcuttur (154, 155).  

 

Vitamin ve mineral desteği kullanımı. PKU’lular için özellikle ergenlik döneminde 

vitamin ve mineral desteği, özellikle demir ve omega–3 kullanımı koruyucu olarak 

önerilmesine karşın (13), çalışmamızda düşük kullanım oranı saptanmıştır. PKU grubundan 

sadece bir kız demir desteğini tedavi amaçlı almaktadır. Kardeş ve sağlıklı grupta ise hiç 

kimse destek almamakta, sadece sağlıklı gruptan bir kişi tedavi amaçlı B12 vitamini desteği 

almaktadır.   

PKU hastaları, beslenme tedavilerinde hayvansal ürün kullanamadıklarından B12 

vitamin eksikliği riskindedirler. Ayrıca dokosaheksaenoik asit (DHA) eksikliği de PKU'lu 

çocuklarda görülebilecek bir başka risktir ve kan Phe düzeyleriyle açıklanamayan ince 

nörolojik eksiklikler ile ilişkili olabileceği bildirilmiştir (13). 

 

Antropometrik veriler ile üç günlük besin tüketim kayıtlarının değerlendirilmesi. 

Günlük enerji alımı, PKU grubunda (ort±ss 1607±438,8 kkal/gün) kardeş grubuna (ort±ss 

2141,7±624,5 kkal/gün) göre daha az olmasına rağmen, aralarında istatistiksel olarak anlamlı 

fark yoktur (p=0,105) ancak, sağlıklı gruptan (ort±SS 1988,1±675,5 kkal/gün) anlamlı olarak 

daha azdır (p=0,038) (Tablo 4.4). Kardeş grubu ile sağlıklı grup arasında istatistiksel fark 

yoktur (p=0,407). PKU grubuna göre daha fazla enerji alan sağlıklı grupta, aşırı tartı ve obez 

oranı da daha fazladır (Tablo 4.10). PKU’li bireylerin ortalama enerji alımları ‘Önerilen 

Günlük Miktar (RDA, Recommended Dietary Allowances)’a göre, dinlenme halindeki enerji 

harcama miktarını karşılayabilmektedir (130). Ancak bir çocuk veya ergenin aktif olması 

beklendiğinde, PKU grubunun günlük enerji alımının ve buna bağlı olarak da enerji 

harcamasının yetersiz olduğu görülmektedir. Enerji alımındaki bu farklılık, PKU’li bireylerin 

beslenme tedavisinde yer alan düşük proteinli ürünlerin çeşitliliği ve teminindeki sorunlar ile 

açıklanabilir. Düşük proteinli ürünlerin karşılanması için Türkiye’de devlet tarafından ailelere 

belirli bir miktar para desteği verilmektedir ancak bu tip ürünlerin (özellikle düşük proteinli 
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makarna, şehriye gibi)  maliyetinin yüksek olması nedeniyle ürünlere erişimin sınırlı olduğu 

bilinmektedir (156). 

PKU grubunun günlük protein (ort±SS 36,3±11 g), Phe alımı (ort±SS 713,1±320,8 

mg) ve enerjinin proteinden gelen yüzdesi (ort±SS 9,6±3,5) hem kardeş grubundan hem de 

sağlıklı gruptan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşüktür (p<0,05) (Tablo 4.4). PKU 

hastalarının günlük protein alımları ‘Diyetle Referans Alım (DRI, Dietary Reference Intake)’ 

önerilerinin alt sınırını karşılamaktadır (131). Günlük protein alımı açısından kardeş ve 

sağlıklı grup arasında fark görülmemesi, her iki grubun beslenme alışkanlıklarının birbirinden 

farklı olmadığına işaret etmektedir. PKU grubunda protein alımının %50’si Phe içermeyen 

tıbbi formül ile sağlanmaktadır; bu da doğal protein alımlarının günlük toplam protein 

alımlarının %50 daha azı olduğu anlamına gelmektedir. PKU vakalarının beslenme 

tedavisinde hayvansal protein ve lif kaynağı olan tahıl, kurubaklagil gibi bitkisel proteinleri de 

kullanamaması, düşük proteinli tokluk hissi yaratacak besinlerin ve çeşitlerinin yetersiz oluşu 

nedeniyle, üç günlük diyet incelemelerinde bu bireylerin sağlıksız KH ve yağ türlerinin 

kullanımı dikkat çekmiştir.  

PKU grubunun günlük yağ kullanımı (ort±SS 49,3±22,9 g), kardeş grubunun günlük 

yağ alımından (ort±SS 71,3±26,7 g) anlamlı olarak daha az olmasına rağmen (p=0,013), iki 

grup arasında enerjinin yağdan gelen oranı açısından fark gözlemlenmemiştir (p=0,111). 

Ancak sağlıklı grupla kıyaslandığında, PKU grubunun hem günlük ortalama yağ alımı hem de 

enerjinin yağdan gelen oranı daha düşüktür (p=0,006 ve p=0,008) (Tablo 4.4).  

KH alımı değerlendirildiğinde, gruplar arasında anlamlı fark olmamasına (p>0,005) 

karşın, PKU grubunun günlük enerjilerinin KH’dan gelen yüzdesi (ort±SS 66,4±5,1), hem 

kardeş grubundan (ort±SS 57,8±5,0) hem de sağlıklı gruptan (ort±SS 55,8±5,4) daha 

yüksektir (sırasıyla, p=0 ve p=0). Makro-besin ögelerinin günlük enerji alımına katkıları 

değerlendirildiğinde, diğer gruplara göre daha az protein ve yağ alımı olan PKU grubunun, 

enerjinin proteinden ve yağdan gelen yüzdeleri diğer gruplara göre düşük (p<0,005), buna 

karşın enerjinin KH’dan gelen yüzdesi diğer gruplara göre yüksektir (p=0 ve p=0) (Tablo 

4.4). Makro-besin ögelerinin enerji alımına katkıları açısından görülen bu durum, PKU’luların 

doğal besinlerden protein alımlarının az olmasıyla ilişkilidir. Ayrıca PKU vakalarının, diğer 

düşük proteinli ürünlere göre daha rahat temin edilebilen düşük proteinli un ve özellikle şeker 

kullanarak hamur işlerini tercih ettiği görüşmeler sırasında gözlemlenmiştir. Ancak, bu tip 

hamur işlerinin tüketimi, enerji alımlarını artırmaya yetmemiştir.  
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Son yıllarda, özellikle küçük çocuklarda yapılmış çalışmalarda, yaşamın erken 

döneminde yüksek miktarda protein alımının, insülin benzeri büyüme faktörü-I ve insulin 

salınmasını etkileyerek daha hızlı ağırlık artışı ve yağlanmaya yol açtığını, bu mekanizmanın 

ileri dönem obezite riski ile bağlantılı olabileceği bildirilmiştir (106, 157). PKU grubunun 

yenidoğan döneminden itibaren beslenme tedavisi alması nedeniyle, günlük protein 

alımlarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve DRI önerilerinin üzerine çıkılmamasının 

ergenlik döneminde görülebilecek aşırı tartı veya obezite riskini azaltabileceği 

düşünülmektedir. Bu çalışmada da protein alımı ve enerjinin proteinden gelen oranı PKU 

grubuna göre daha fazla olan sağlıklı grupta aşırı tartı ve obezite oranı daha yüksektir (Tablo 

4.10). Sağlıklı grup ile kardeş grubu arasında protein alımı açısından anlamlı fark olmamasına 

rağmen, kardeş grubunda obezite sıklığı daha azdır. Enerjinin KH’dan gelen oranının en 

yüksek ve yağdan gelen oranının en düşük olduğu PKU grubunda ise aşırı tartı oranı diğer 

gruplara göre daha azdır, obeziteye ise rastlanmamıştır. İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla 

birlikte, sağlıklı gruptan (ort±SS 1,2±0,7 g/kg/gün) vücut ağırlığına göre daha fazla protein 

alan kardeş grubunun (ort±SS 1,4±0,5 g/kg/gün), yaşa göre boy Z-skoru (ort±SS 007±0,7), 

sağlıklı gruba (ort±SS -0,4±0,9) göre daha yüksektir. Ancak yine istatistiksel olarak anlamlı 

olmamasına rağmen, kardeş grubunun (ort±SS 0,44±0,9) yaşa göre ağırlık Z-skoru, sağlıklı 

gruba (ort±SS 0,65±0,82) göre daha düşüktür. Enerjinin yağdan gelen yüzdesi ile yaşa göre 

ağırlık Z-skorları arasında olumlu ilişki saptanmıştır (r=0,333, p=0,003). Günlük KH alımı ile 

yaşa göre ağırlık ve BKİ Z-skorları arasında ise negatif bir ilişki belirlenmiştir (sırasıyla; r=-

0,314, p=0,006 ve r=-0,296, p=0,01). Benzer şekilde, enerjinin KH’dan gelen yüzdesi ile yaşa 

göre ağırlık ve BKİ Z-skorları arasında da negatif ilişki saptanmıştır (sırasıyla; r=-0,362, 

p=0,001 ve r=-0,228, p=0,049). 

Enerjinin ve KH’ın fruktozdan gelen yüzdesinin PKU grubunda (sırasıyla, ort±SS 

4,5±1,5 ve 6,8±2,4) kardeş grubuna (sırasıyla, ort±SS 2,5±1,5 ve 4,5±2,6) göre daha yüksek 

olmasına rağmen, aşırı tartı ve obezite sıklığının kardeş grubunda fazla olması, kardeş 

grubunun protein alımının ve enerjinin proteinden gelen yüzdesinin PKU grubundan daha 

fazla alımıyla bağlantılı olabilir. 11 yaş üzerinde, özellikle kızlarda, vücut yağ yüzdesinin, 

BKİ’nde farklılık olmamasına rağmen artış gösterdiği belirtilmektedir (3). Fruktozun, bulaşıcı 

olmayan hastalıklara neden olan etkilerinin, mutlaka tartıya yansıması beklenmemektedir 

(12). 

Kardeş ve sağlıklı grubunun günlük lif alımları DRI önerilerini karşılarken, PKU 

grubu karşılayamamaktadır. PKU grubu (ort±SS 17,2±9,3 g/gün); kardeş (ort±SS 33,4±21,1 
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g/gün) ve sağlıklı grup (ort±SS 32,7±25,1 g/gün) ile kıyaslandığında anlamlı olarak daha az 

lif almaktadır (sırasıyla, p=0,006 ve p=0,001) (Tablo 4.4). PKU grubunun düşük lif alımının, 

beslenme tedavisinde doğal protein kaynağı olarak sebze ve meyve kullanımına rağmen, lif 

kaynağı olan tahıl ve kurubaklagilleri tüketememelerinden ve özellikle düşük proteinli unlu 

gıdaların liften yoksun olmasından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte sağlıklı grup; lif 

alımı DRI önerilerini karşılamasına rağmen, obezite sıklığının en yüksek görüldüğü gruptur. 

Grupların günlük sebze tüketim porsiyonlarında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmazken (p>0,05), hem PKU grubunun (ort±SS 1,9±1 porsiyon) hem de kardeş grubunun 

(ort±SS 1,8±1,4 porsiyon) meyve tüketimi, sağlıklı gruptan (ort±SS 1,2±0,9) anlamlı fazladır 

(sırasıyla, p=0,027 ve p=0,045).  

Günlük toplam şeker, eklenmiş şeker ve fruktoz alımı ile enerjinin makro-besin 

ögeleri, toplam şeker, eklenmiş şeker ve fruktozdan ve KH’ın fruktozdan gelen yüzdesi 

açısından BKİ -2 SS ile 2 SS arasında olan bireyler ile 2 SS’dan büyük olan bireyler 

karşılaştırıldığında, gruplar arasında anlamlı fark görülmemiştir (p>0,05) (Tablo 4.11). Aynı 

değerlendirmeler bel çevresi persentil gruplarına göre yapıldığında, enerjinin yağdan ve 

KH’dan gelen yüzdesi açısından anlamlı fark ortaya çıkmaktadır (sırasıyla, p=0,03 ve p=0,01) 

(Tablo 4.12). Triseps deri kıvrım kalınlığı persentil gruplarının enerjinin yağdan ve KH’dan 

gelen yüzdeleri incelendiğinde, gruplar arasında istatistiksel fark saptanmıştır (sırasıyla, 

p=0,046 ve p=0,041), persentil değerleri arttıkça enerjinin yağdan ve KH’dan gelen yüzdeleri 

artmaktadır (Tablo 4.13). Ayrıca triseps deri kıvrım kalınlığı ile enerjinin yağdan gelen 

yüzdesi arasında olumlu  ilişki (r=0,297; p=0,009), enerjinin KH’dan gelen yüzdesi arasında 

ise olumsuz ilişki (r=-0,327; p=0,004) saptanmıştır. Subskapular deri kıvrım kalınlığı 

persentillerine göre oluşturulan grupların fruktoz tüketim ortalamaları karşılaştırıldığında, 

gruplar arasında sadece KH alımının fruktoz yüzdesi için anlamlı fark ortaya çıkmaktadır 

(p=0,029) (Tablo 4.14) ve subskapular deri kıvrım kalınlığı ile KH alımının fruktoz yüzdesi 

arasında pozitif bir ilişki vardır (r=0,268; p=0,019). Üst orta kol çevresi persentillerine göre 

oluşturulan grupların değerlendirmelerinde, hiçbir değişken açısından anlamlı fark 

bulunmamıştır (p>0,005) (Tablo 4.15).  

 

Bulaşıcı olmayan hastalık riski: Sağlıklı beslenme ilkeleri içerisinde, ergenlerin 

günlük en az 3 porsiyon sebze ve 2 porsiyon meyve tüketmesi önerilmektedir (158). Çalışma 

gruplarının hiçbirinin sebze alımı bu önerileri karşılayamamakta, PKU ve kardeş grubunun ise 

meyve alımı önerilenin alt sınırını sağlayabilmektedir. Grupların günlük enerji alımının sebze 
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porsiyonlarından gelen yüzdesi ort±SS 2,6±2,1; meyve porsiyonlarından gelen yüzdesi ise 

ort±SS 4,1±2,9 olacak şekilde oldukça düşüktür. Ergenin aktif olması beklendiğinden, günlük 

porsiyon alımları yetersizdir. Bunun sonucu, ergenin günlük vitamin, mineral ve özellikle 

bulaşıcı olmayan kronik hastalıklardan koruyucu antioksidan ve fitokimyasalların yetersiz 

alımı, bulaşıcı olmayan hastalık riskini artıracaktır. Çalışmamızda, özellikle sağlıklı grubun 

%62’sinin okul dönemindeki öğle yemeklerini okul dışında, trans yağ asitlerini yüksek 

miktarda içeren ‘fast-food’ ürünleri tercih etmesi, bu grupta görülen obesite oranının 

yüksekliği ile ilişkili olabileceğini desteklemektedir.  

Enerji harcamaları değerlendirildiğinde, sağlıklı grup (ort±SS 1723,3±620,0 

kkal/gün), PKU grubu (ort±SS 1242,5±270,0 kkal/gün) ve kardeş grubuna (ort±SS 

1376,6±427,8) göre daha fazla fiziksel etkinlik göstermektedir (sırasıyla, p=0 ve p=0,032). 

PKU grubu ile kardeş grubu arasında ise fark gözlenmemiştir (p=0,265). Grupların enerji 

alımları ile enerji harcamaları arasındaki oran değerlendirildiğinde, PKU grubu enerji 

harcamasına göre 1,29, kardeş grubu 1,55 ve sağlıklı grup da 1,15 kat fazla enerji almaktadır 

ve PKU grubu ile sağlıklı grup arasında anlamlı fark yokken (p=0,584), kardeş grubunda bu 

oran hem PKU hem de sağlıklı gruba göre yüksektir (p=0,042 ve p=0,023). Kardeş grubunun 

enerji alımına göre daha az enerji harcaması, ailedeki kronik hastalık sonucu ebeveynlerin 

tutumlarıyla ilişkili olabilir.  

Yaşa göre ağırlık Z-skoru değerlendirmesinde, kardeş grubu (ort±SS 0,44±0,9) ile 

sağlıklı grup (ort±SS 0,65±0,82) arasında istatistiksel fark olmamasına rağmen, üç günlük 

besin tüketimleri değerlendirildiğinde çay şekeri, bisküvi, çikolata, profiterol, puding, 

kurabiye, kek, cips, patates kızartması sağlıklı grupta kardeş grubuna göre daha fazla 

tüketilmektedir. Ayrıca, özellikle kolalı içecek kullanımının sağlıklı grupta (%56,7) kardeş 

grubuna göre (%22,2) fazla olması dikkat çekicidir. Bu veriler, sağlıklı grupdaki aşırı tarı ve 

obezite sıklığını desteklemektedir. Bu grubun, bulaşıcı olmayan hastalık riskinin yüksek 

olduğuna işaret etmektedir. 

Amerikan Pediyatri Akademisi, ergenlerin atıştırmalık, özellikle de şekerleme alımına 

yatkın olduğunu bildirmiştir (146). Her üç grubun günlük toplam şeker alımı ile enerjinin 

toplam şekerden gelen oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır 

(p>0,005). PKU grubunun günlük fruktoz alımı (ort±SS 18,0±7,2 g/gün), sağlıklı gruba göre 

yüksek (ort±SS 11,0±7,2 g/gün) saptanmıştır (p=0,01). Ayrıca PKU grubunun enerjinin 

fruktozdan gelen yüzdesi ve KH tüketimi içinde fruktoz yüzdesi, hem kardeş hem de sağlıklı 

gruptan daha yüksektir (p<0,005). Bu açıdan kardeş ile sağlıklı grup arasında anlamlı fark 
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yoktur (p=0,607 ve p=0,512) (Tablo 4.4). Bunun nedeni, PKU grubunun beslenme 

tedavisinde büyük yer tutan meyve tüketimi ile düşük proteinli hazırlanan özel tariflerin 

içerisinde yüksek miktarda şeker kullanımı ile açıklanabilir. Hazır yiyecek ve içeceklerde 

sukroz veya HFCS kullanımı, besin etiketlerinde içeriklerin ayrıntılı açıklanmaması, fruktoz 

alımının temel kaynağının belirlenmesinde güçlük yaratmaktadır. 

Gençlerde, herhangi bir yaş grubuna göre toplam enerjinin eklenmiş şekerlerden gelen 

oranı daha yüksektir. Kız ve erkek ergenler için eklenmiş şekerlerin alımı toplam enerjinin 

ortalama %20'si kadardır. 6–17 yaş arası Amerikalı çocukların diyetlerinde en temel eklenmiş 

şeker kaynakları; diyet olmayan meşrubatlar, meyveli içecekler, oraletler, şekerler ve tatlılar, 

tatlandırılmış tahıllar, tatlandırılmış süt ve süt ürünleri ve tatlandırılmış tahıllardır. Bütün 

bunlar birlikte, çocuk ve ergenlerin %90'ının toplam eklenmiş şeker alımına katkıda 

bulunmaktadır. Diyet olmayan meşrubat tüketimi, 6–11 yaş arası çocuklar için %22; 

ergenlerde kızlar için %37 ve erkekler için ise %41 oranında diyetlerinde yer almaktadır (47, 

159). 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), enerjinin basit şekerlerden gelen oranının %10’u 

geçmemesini önermektedir (160). Tüm grupların günlük enerjilerinin basit şekerden gelen 

yüzdesi bu sınırın üzerindedir (Tablo 4.4). Eklenmiş şeker alımı ve enerjinin eklenmiş 

şekerden gelen yüzdesi açısından ise gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05) 

(Tablo 4.5). Amerikan Kalp Birliği, eklenmiş şekerden alınan enerjinin erkeklerde 150 

kkal/gün, kadınlarda ise 100 kkal/gün’ü aşmaması gerektiğini belirtmektedir (8). Tüm çalışma 

grupları, bu önerinin üzerinde eklenmiş şeker tüketmişlerdir (Tablo 4.5). Fruktoz ve eklenmiş 

şekerin önerilerin üzerinde kullanılması nedeniyle tüm gruplar bulaşıcı olmayan kronik 

hastalık riskindedir. 

Katılımcıların toplam ve eklenmiş şeker alımları çoğunlukla hazır yiyecek ve 

içeceklerin kullanımından kaynaklanmaktadır. Ülkemize ait besin ögesi veri tabanının 

olmaması, hazır yiyecek ve içeceklerin etiket bilgilerinin yetersizliği nedeniyle, bu çalışmada 

besin tüketim kayıtlarının incelenmesi Amerikan Tarım Bakanlığı (USDA) verilerinden 

uyarlanılarak yapılmıştır. USDA, güncel verilerinde toplam şeker ve eklenmiş şeker 

kavramınını birbirinden ayrı tutmaktadır. Eklenmiş şeker kavramında sofra şekeri, mono- ve 

disakkaritler [fruktoz, laktoz, maltoz, glukoz (dekstroz)], şuruplar (mısır şurubu, yüksek 

fruktozlu mısır şurubu, akçaağaç şurubu, malt), melas ve bal yer almaktadır. Yiyecek ve 

içeceklerin eklenmiş şeker miktarları, USDA Besin Ögesi Veritabanı Programında yer 

almamaktadır, bu değerlendirme için 2006 yılında ek liste yayınlanmıştır (129). Bu 
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kaynaktaki özellikle ticari ürünler Amerikan toplumuna uygundur ve katılımcıların besin 

tüketim kayıtlarında yer alan bazı hazır ürünlerin incelenmesi, bu kitapçıktaki benzer 

markaların ticari ürünlerine uyarlanarak yapılmıştır. Besin etiketlerinin içerikleri açısından 

bazı ülkelerde ciddi uygulamalar vardır. Brezilya’da 15 g/100 g veya 7,5 g/100 ml’den fazla 

toplam şeker içeren ürünlerin etiketlerinde uyarılar bulunmaktadır. Kore Cumhuriyeti’nde 

çocukların sevdiği atıştırmalıkların 2 gram protein içeren porsiyonlarının 17 gramdan fazla 

şeker içermesi yasaklanmıştır (161). Ülkemizde, besin etiketlerinde eklenmiş şeker 

miktarlarının değerlendirilmesi için yeni düzenlemeler gerekmektedir. 

Bir çalışmada, herhangi bir karbonatlı içecek (normal veya düşük kalorili) tüketen 

gençlerin oranının 1977-1978'de %37'den, 1994-1998'de %56'ya çıktığı bildirilmiştir (162). 

Başka bir çalışma da yetişkinler arasında karbonatlı içecek (normal veya düşük kalorili) ve 

meyveli içeceklerin (%100 meyve suyu olmayanların) tüketiminin 1977–1978 ve 1994–1995 

yılları arasında en az %100 arttığını rapor etmiştir (45). 1996 yılında, Amerika'da 2 yaş ve 

üzeri çocuklar, 1977 yılına göre günde 83 kkal daha fazla eklenmiş şeker almaktadır. Bu ek 

enerjinin 54 kkal'si karbonatlı alkolsüz içeceklerden (normal veya düşük kalorili) ve 13'ü ise 

şekerli meyveli içeceklerden gelmektedir (163). 

1994 Bireylerin Besin Tüketimi Sürekli Araştırması'nın (CSFII, Continuing Survey of 

Food Intakes by Individuals) incelemesinde; kalori alımının, diyet olmayan karbonatlı 

alkolsüz içeceklerin tüketimi ile olumlu ilişkisi bildirilmiştir (62). 2007–2008 Ulusal Sağlık 

ve Beslenme Araştırması (NHANES, National Health and Nutrition Examination Survey) III 

verilerine göre, Troiano ve ark. (138), 2–19 yaş grubundaki aşırı tartılı bireylerin, aşırı tartılı 

olmayan yaşıtlarına göre, tükettikleri enerjinin büyük kısmını (normal veya düşük kalorili) 

karbonatlı alkolsüz içeceklerden aldıklarını belirlemiştir. 

Çalışma gruplarının eklenmiş şekerleri hangi kaynaklardan aldığı değerlendirildiğinde; 

PKU grubu kek, bisküvi, çikolata gibi hazır ürünleri düşük proteinli olarak temin etmede 

sorun yaşaması nedeniyle daha az tüketmektedir. Buna karşın bal (%53,3), pekmez (%33,3), 

ve özellikle hazır meyve suları (%80) tüketimi diğer kaynaklara göre daha fazladır. Sağlıklı 

grubun ise kolalı içecek (%56,7), bisküvi (%45,9), çikolata (%43,2), profiterol, puding 

(%18,9) tüketimi, diğer gruplara göre yüksektir (Tablo 4.6). Kardeş grubu ise en az kolalı 

içecek kullanan gruptur (%22,2). Yaşa göre boy Z-skoru değerlendirmesinde, kardeş grubu 

(ort±SS 0,07±0,7) sağlıklı gruptan (ort±SS -0,4±0,9) yüksek Z-skoruna sahiptir (p=0,048). Bu 

durum, sağlıklı grubun yüksek miktarda kola tüketimi açısından irdelenmelidir. Ayrıca, 

çalışmamızda özellikle lise dönemindeki sağlıklı grup bireylerinin okul saatleri içerisinde 
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kalan öğle yemeklerini okul yemekhanesi dışında, ‘fast-food’ restoranlarında yedikleri ve bu 

nedenle de hem eklenmiş şeker hem de trans yağ içeriği yüksek öğünler tükettikleri 

gözlemlenmiştir. ‘Fast-food’ menüleri, kola gibi gazlı içeceklerle oluşturulmaktadır. Deneysel 

ve gözlemsel çalışmalar, trans yağ asitlerinin abdominal obeziteyi artırdığı, bulaşıcı olmayan 

kronik hastalıklar için zemin oluşturduğunu göstermektedir (6, 143, 164). 

Amerikan Tarım Bakanlığı 2012 yılı Mayıs ayı verilerine göre; dünyadaki toplam 

HFCS ihracatı (HFCS–42, kristalize fruktoz, HFCS–55) 1966 yılında hiç yapılmazken, 2004 

yılında yaklaşık 145.308 tondan, 2011 yılında 1.279.166 tona artış göstermiştir (53). Buna 

karşın ABD’de alınan önlemlerle son 10 yılda kullanım oranı giderek azalmaktadır. 

Eklenmiş şekerle tatlandırılmış içecek alımı ile vücut ağırlığında artış, istenmeyen 

lipid düzeyleri,  insulin direnci, karaciğer yağlanması, tip 2 diyabet, kalp-damar hastalıkları ve 

metabolik sendrom arasında kanıta dayalı ilişki bildirilmektedir (12, 117).  

Fruktozun metabolik etkilerini glukozun etkileriyle karşılaştırmak için Stanhope ve 

ark. (79), enerji gereksiniminin %25’i fruktoz veya glukoz ile tatlandırılmış içecek 

kullanımında yetişkin aşırı tartılı/obez kadın ve erkeklerde fruktoz tüketiminin visseral yağ 

depolanması ve de novo lipogenezisi artırdığını, dislipidemi oluşturduğunu ve glukoz 

toleransı/insulin duyarlılığını azalttığını ancak, glukoz tüketiminde bu etkilerin oluşmadığını 

belirlemişlerdir. PKU grubunun fruktoz tüketiminin fazla olmasına rağmen, sağlıklı grupta 

yağlanmanın göstergesi olan bel çevresi, triseps ve subskapular deri kıvrım kalınlıkları ve üst 

orta kol çevresi ölçümlerinin fazla olması, sağlıklı grubun hem eklenmiş şeker hem de aynı 

zamanda doymuş yağ ve trans yağ asidi kaynaklarını tüketmesi, lif ve besin ögesi düşük 

yiyecek kullanımının fazla olmasından kaynaklandığı düşünülmüştür. 

Amerikalılar İçin Beslenme Rehberi’ne göre, 2 yaş ve üzerindeki Amerikalıların 

eklenmiş şeker alımlarının %35,7’sini gazlı içecekler, enerji içecekleri ve sporcu içeceklerinin 

oluşturduğu bildirilmiştir (9). Ayrıca, ABD’de içeceklerde kullanılan en temel tatlandırıcının 

HFCS olduğu belirtilmektedir (10). Sağlıklı grubun özellikle öğle öğününü ‘fast-food’ 

restoranlarda yediği ve bu tip yiyeceklerin genel olarak gazlı içecekler ile birlikte tüketildiği 

göz önüne alınırsa, bu tip beslenme şekli sağlıklı grupta yüksek çıkan antropometrik verilere 

ışık tutabilir. 

2010 yılının Mayıs ayında Dünya Sağlık Örgütü, çocuklara yiyecek ve meşrubatların 

pazarlanmasıyla ilgili bir dizi öneriyi onaylamıştır (165). Bu önerilerin temel amacı, bu 

konuyla ilgili olan yeni politikaların tasarlanması veya mevcut olan politikaların 
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güçlendirilmesi, yüksek miktarda doymuş yağ, trans yağ asidi, serbest şeker veya tuz içeren 

yiyeceklerin pazarlanmasının çocuklar üzerindeki etkilerini azaltmaktır. 2012 yılının Ocak 

ayında ise bu öneriler Diyet, Fiziksel Aktivite ve Sağlık Üzerine Küresel Stratejiler ve 2008–

2013 Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü İçin Küresel Stratejiler İçin 

Eylem Planı kapsamında tekrar değerlendirilerek güncellenmiştir. Bu kapsamda, pazarlama 

iletişimi uygulayan çeşitli oyuncular belirlenmiştir. Bu grup arasında yiyecek ve meşrubat 

üreticileri, perakendeciler (süpermarketler, marketler, büfeler), yiyecek servisi sağlayıcıları 

(çabuk servis restoranları, normal restoranlar, yiyecek sağlayan her türlü kuruluş) ve ticaret 

birliği ve temsilciliği olan her türlü kuruluş yer almaktadır (161).  

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın başkanlığında oluşturulacak devlet destekli çalışma grupları, 

bu sürece katkıda bulunmalıdır ve çalışmaları çocuk, genci koruma, eğitim, tüketici ilişkileri, 

yiyecek arzı, medya ve iletişim, tarım, ticaret, finans ve ekonomik gelişim, yatırımlar gibi 

konularla ilişkili olmalıdır. Sivil toplum örgütleri, akademisyenler, kanun yapıcılar, özel 

sektör, reklam ve medya endüstrisi bu gruba destek vermeli, çıkar çatışmasına izin verilmeden 

toplum sağlığı göz önünde bulundurulmalıdır (161).  

Yapılacak düzenlemeler, ticari kuruluşlar yerine çocukların aileleri, okulları ve sağlık 

uzmanlarına yönelik sağlıklı yeme hakkında bilgi sağlamalı ve ticari kaygının olmadığı bir 

çevre yaratmalıdır. Şu ana kadar bu konuda en geniş uygulama, Kanada’nın Quebec 

eyaletinde yapılmış ve çocuklara yönelik her türlü ticari reklam yasaklanmıştır. Norveç ve 

İsveç’de de medyada çocuklara ticari ürünlerin pazarlanması engellenmiştir (161). 

Uygulamalar, sadece kreş, okul, okul sahaları ile sınırlı kalmamalı, okul öncesi 

merkezler, oyun alanları, aile ve çocuk klinikleri, sportif ve kültürel etkinliklerin yapıldığı ve 

çocukların zaman geçirdiği tüm alanları kapsamalıdır (161). 

Okulda pazarlamaya özel bir yer verilmelidir. Bu bağlamda yiyecek ve içecek 

otomatlarının kullanımı, okul yiyecek menülerinin etiketlenmesi, eğitimsel ödüller olarak 

fişlerin kullanılması, etiketli okul veya jimnastik ekipmanlarının bağışlanması, yıllık gibi 

yayınlar veya sosyal etkinliklerde alınan sponsorluklar, okul servis araçları 

değerlendirilmelidir (161). 

TV’lardaki “Çocuk ve Ergen Programları” değerlendirilerek uygun düzenlemeler 

yapılmalıdır (161). 

Özellikle çabuk servis restoranlarında çocuklara yönelik verilen bedava oyuncaklar ve 

bu oyuncakların dahil olduğu özel menüler değerlendirilmelidir. Amerika Federal Ticaret 
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Komisyonu’nun raporuna göre 2006 yılında bu tip restoran zincirleri, çocuk menüleri 

içerisinde verdikleri oyuncaklar için 360 milyon Dolar harcamışlardır. San Francisco, 

Kaliforniya gibi eyaletlerde bu tip oyuncaklar 600 kkal’nin altındaki, 0,64 mg’dan az sodyum, 

enerjinin yağdan gelen oranının %35’den az ve enerjinin eklenmiş şekerler ve doymuş yağdan 

gelen oranının da %10’dan az olduğu ürünler ile birlikte verilebilmektedir (161). 

Önlemlerin uygulanabilir ve uygulanabilirliğinin sürdürülebilir olması için en başta 

çocuklar, ergenler ve ailelerinin eğitimi gerekmektedir. Sağlıklı yaşam için uygulamalar 

hakkında bilinçlenmiş bir toplumun bireyleri, alacakları kararlarda kendi toplumlarının 

sağlıklarını ön planda tutacaklardır. 

 

Sonuç olarak, PKU ailelerinin eğitim düzeyinin sağlıklı grup ailelerine göre daha 

yüksek olması, bu altyapı ve düzenli olarak sağlıklı beslenme eğitimi almalarının 

uygulamalarına yansımasıyla PKU ve kardeş grubunun, sağlıklı gruba göre daha düşük aşırı 

tartı ve obez oranına sahip olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, başta sağlıklı grup olmak üzere, 

ergenler arasında eklenmiş şeker ve trans yağ içeriği yüksek yiyecek ve içecek alımının fazla 

olduğu dikkati çekmektedir. Bu tip ürünlerin tüketiminin, yetişkin döneminde ortaya 

çıkabilecek bulaşıcı olmayan kronik hastalık riskini artıracağı unutulmamalıdır.  

Beslenme, kontrol edilebilen ve bu nedenle de doğrudan sağlığa etki edebilen bir 

yaşam biçimi bileşenidir (59). Bu nedenle, bulaşıcı olmayan kronik hastalık risklerini 

azaltmaya yönelik koruyucu beslenme önerileri uygulanmalı ve ağırlık kontrolü 

sağlanmalıdır. Fruktoz alımının obezite ve metabolik etkileri üzerinde güncel tartışmaların 

giderek artmasına, fruktoz alımıyla obezite arasında ilişki görülmese dahi, yağlanmayı 

artırarak bulaşıcı olmayan kronik hastalık riskini artıracağı göz önünde bulundurulmalıdır. 
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FORMLAR 

EK 1 

 

 

GÖNÜLLÜ OLUR FORMU  

 

ÇALIŞMA BAŞLIĞI: Fenilketonürili Bireyler ve Sağlıklı Kardeşlerinde Fruktoz 

Tüketimi ve Obezite İlişkisi  
ÇALIŞMA NUMARASI:                                                  
KURUM: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 

 

Katılımcı Adı-Soyadı:                                                                                Tarih: 

 

 

Sayın Katılımcı, 

 

     “Fenilketonürili Bireyler ve Sağlıklı Kardeşlerinde Fruktoz Tüketimi ve 

Obezite İlişkisi” başlıklı bir çalışma yürütmekteyiz. Bu çalışma açık 

(kontrolsüz) bir araştırmadır. Bu çalışmanın amacı; fenilketonürili bireylerin 

beslenme alışkanlıkları ile sağlıklı kardeşlerinin ve fenilketonüri kardeşi 

olmayan sağlıklı bireylerin beslenme alışkanlıklarını, özellikle de bir şeker 

yapısı olan fruktoz tüketimini kıyaslayarak şişmanlık yönünden 

değerlendirmektir. Bu çalışmayı yapmak için sizden 3 gün boyunca hem 

fenilketonürili hem de sağlıklı çocuklarınızın tüm yediklerini detaylı bir şekilde 

kaydetmeniz istenecektir. Ayrıca çocuklarınızın boy ve kilo ve diğer vücut 

ölçümleri belirlenecektir. Fiziksel aktivite durumlarının ve beslenme 

alışkanlıklarının değerlendirmesi için anket uygulanacaktır. Çalışma esnasında 

uygulanacak yöntemler herhangi bir sağlık riski taşımamaktadır. Bu çalışmanın 

gerçekleşmesi sayesinde fenilketonürili bireylerin beslenme tedavisiyle ilgili 

olarak bilime ve tıbba katkıda bulunmuş olacaksınız. Bu çalışma yaklaşık olarak 

20 fenilketonürili birey ve sağlıklı kardeşi ile 20 fenilketonüri hastası kardeşi 

olmayan sağlıklı bireylere uygulanacak ve tahmini olarak 2012 yılının Ocak 

ayında sonuçlanacaktır. 

 

     Çalışmaya katılmanız tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır ve 

katılmayı reddetme hakkına sahipsinizdir. İstediğiniz anda araştırmacıya 

bildirerek çalışmadan çekilebilirsiniz ya da araştırmacı tarafından gerek 

görüldüğü takdirde araştırma dışı bırakılabilirsiniz. Araştırmayı kabul 

etmemeniz durumunda veya herhangi bir nedenle çalışma programından 

çıkarılması veya çıkması halinde, hastalığınız ile ilgili tedavinizde bir aksama 

olmayacaktır. Araştırma için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmeyecektir ve 

ayrıca size de bir ödeme yapılmayacaktır.  



 

 

109 

 

     Gönüllülerden alınacak kan örnekleri sadece bu çalışma için kullanılacaktır. 

Kimlik bilgileriniz ve diğer verileriniz kesinlikle çok gizli tutulacaktır.  

    Gösterdiğiniz işbirliğine teşekkür ederiz. Herhangi bir konuda, ihtiyacınız 

olduğunda bize danışabilirsiniz. 
 

İkinci bölüm: (Katılımcının/Hastanın Beyanı) (bu bölüm hazırlanan gönüllü 

olur formunun sonuna eklenmelidir) 

     Sayın Dyt. Nihan Çakır tarafından İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı’nda tıbbi bir 

araştırma yapılacağı belirtilerek bu araştırma ile ilgili yukarıdaki bilgiler bana ve 

çocuklarıma aktarıldı. Bu bilgilerden sonra böyle bir araştırmaya “katılımcı” 

(denek) olarak davet edildik. 

     Eğer bu araştırmaya katılırsam hekim ile aramda kalması gereken 

çocuklarıma ait bilgilerin gizliliğine bu araştırma sırasında da büyük özen ve 

saygı ile yaklaşılacağına inanıyorum. Araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel 

amaçlarla kullanımı sırasında kişisel bilgilerimin ihtimamla korunacağı 

konusunda bana yeterli güven verildi.  

     Projenin yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araştırmadan 

çekilebiliriz. (Ancak araştırmacıları zor durumda bırakmamak için araştırmadan 

çekileceğimi önceden bildirmemim uygun olacağının bilincindeyim.) Ayrıca 

çocuklarımın tıbbi durumlarına herhangi bir zarar verilmemesi koşuluyla 

araştırmacı tarafından araştırma dışı da tutulabiliriz.  

     Araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk 

altına girmiyorum. Bana ya da çocuklarıma bir ödeme yapılmayacaktır.  

İster doğrudan, ister dolaylı olsun araştırma uygulamasından kaynaklanan 

nedenlerle çocuklarımda meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununun 

ortaya çıkması halinde, her türlü tıbbi müdahalenin sağlanacağı konusunda 

gerekli güvence verildi. (Bu tıbbi müdahalelerle ilgili olarak da parasal bir yük 

altına girmeyeceğim). 

     Araştırma sırasında bir sağlık sorunu ile karşılaştığımda; herhangi bir saatte, 

Dyt. Nihan Çakır, 05367185172 telefonundan ve İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Beslenme ve Metabolizma Bilim 

Dalı’ndan arayabileceğimi biliyorum.  

     Bu araştırmaya katılmak zorunda değilim ve katılmayabilirim. Araştırmaya 

katılmam konusunda zorlayıcı bir davranışla karşılaşmış değilim. Eğer katılmayı 

reddedersem, bu durumun tıbbi bakımıma ve hekim ile olan ilişkime herhangi 

bir zarar getirmeyeceğini de biliyorum.  

     Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Kendi 

başıma belli bir düşünme süresi sonunda adı geçen bu araştırma projesinde 

çocuklarımın “katılımcı” (denek) olarak yer almaları kararını aldım. Bu konuda 

yapılan daveti büyük bir memnuniyet ve gönüllülük içerisinde kabul ediyorum. 

İmzalı bu form kâğıdının bir kopyası bana verilecektir. 
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GÖNÜLLÜ ONAY FORMU 

 

     Yukarıda gönüllüye araştırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren 

metni okudum. Bunlar hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu 

koşullarla söz konusu klinik araştırmaya çocuklarımın katılmasını kendi rızamla 

hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul ediyorum. 
 

 

Gönüllü:                                                                 
Adı Soyadı :             

Tarih  :      

İmza  :    

 

İletişim Bilgisi: 

 Adres:  

 Telefon:                                                                                

 

 

Açıklamaları yapan araştırıcı 

 

Adı Soyadı : Nihan Çakır          

Tarih  :             

İmza  :              

 

İletişim Bilgisi:                                                                     

Adres: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Anabilim Dalı Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı 

34093  Fatih/Çapa İstanbul                                                                                

 

Telefon: 05367185172                   

 

                                                             

Rıza alma işlemine başından sonuna kadar tanıklık eden kuruluş görevlisi:                                          
Adı-soyadı:                                       İmzası:                                      Görevi: 
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Katılımcı Adı-Soyadı:                                                Tarih: 
 
 
 
Sevgili Genç, 
 
     “Fenilketonürili Bireyler ve Sağlıklı Kardeşlerinde Fruktoz Tüketimi ve Obezite 
İlişkisi” başlıklı bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Bu çalışmada fenilketonürili 
gençler ile sağlıklı kardeşlerinin beslenme alışkanlıklarını, meyve şekeri olarak 
adlandırılan “fruktoz” tüketimini ve şişmanlık durumunu değerlendirmek 
istiyoruz. 
 
Bu çalışmayı yapmak için senden 3 gün boyunca tüm yediklerini ayrıntılı olarak 
yazmanı istiyoruz. Çalışma sırasında vücut ağırlığını, boyunu ve diğer vücut 
ölçümlerini belirleyeceğiz. Ayrıca, bu çalışma değerlendirmeyi yapabilmemiz 
için sana ve ailene fiziksel aktivite durumun ve beslenme alışkanlıkların ile ilgili 
bilgi alabilmek için sorular soracağız. Bu çalışma sırasında senin sağlığını riske 
atacak bir şey yapılmayacaktır. 
 
Bu çalışma sizin gibi fenilketonürili gençler ve sağlıklı kardeşlerine 
uygulanacaktır. Çalışmaya katılarak fenilketonüri hastalığının beslenme 
tedavisinin gelişmesine katkıda bulunmuş olacaksın. 
 
Bu çalışmaya tamamen kendi isteğinle katılabilirsin ve istediğin zaman da 
çalışmadan ayrılabilirsin. Bu konuda istediğin kararı almakta özgürsün. Bu 
çalışmada alınacak bilgiler ve kan örnekleri tamamen araştırmacı tarafından 
gizli tutulacak ve başka bir kimseyle paylaşılmayacaktır. 
 
Yardımların ve işbirliğin için teşekkür ederiz. 
 
 
 

Fenilketonürili Bireyler ve Sağlıklı Kardeşlerinde 

Fruktoz Tüketimi ve Obezite İlişkisi 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 
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İkinci bölüm: (Katılımcının/Hastanın Beyanı) (bu bölüm hazırlanan gönüllü olur 
formunun sonuna eklenmelidir) 
 
Diyetisyen Nihan Çakır, beni İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı’na davet ederek, çalışmaları 
hakkında bana bilgi verdi.  
 
Çalışmaya katılırsam tüm bilgilerimin gizli kalacağını biliyorum. Bu çalışmaya 
kendi isteğimle katılıyorum ve istediğim zaman çalışmadan ayrılabileceğimi 
biliyorum.  
 
Sormak istediğim bir şey olduğunda Diyetisyen Nihan Çakır’a 05367185172 
numaralı telefondan ulaşabileceğimi biliyorum. 
 
Bu çalışmaya katılmayı kabul ediyorum. 
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GÖNÜLLÜ ONAY FORMU  

 
Yukarıdaki çalışma ile ilgili bilgileri okudum ve bana bu konuda yazılı ve sözlü 
olarak açıklama yapıldı. Ben de kendi isteğimle bu çalışmaya katılmayı kabul 
ediyorum. 
 
Gönüllü:                                                                 
Adı Soyadı :             
Tarih  :      
İmza  : 
    
 
İletişim Bilgisi: 
 Adres:  
 Telefon:                                                                                

 
 

Açıklamaları yapan araştırıcı 
 

Adı Soyadı : Nihan Çakır          
Tarih  :             
İmza  :              
 
İletişim Bilgisi:                                                                     
 Adres: İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı                                                                                   
 Telefon: 05367185172                   
 
                                                             
Rıza alma işlemine başından sonuna kadar tanıklık eden kuruluş görevlisi:                                          
Adı-soyadı:                                       İmzası:                                      Görevi: 
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EK 2 

 

 

Fenilketonürili (PKU) Bireyler ve Sağlıklı Kardeşlerinde Fruktoz Tüketimi ve Obezite İlişkisi 
Çalışması Anket Formu 

Hasta Takip Formu 
 
Fenilketonüri birey için anket formu 
 
Anket no:         Tarih: 
Adı soyadı:        Telefon: 
Cinsiyet:  1. Erkek 2.  Kız 
 
 
Doğum tarihi: 
Doğum ağırlığı: ………… gram   (......... p)    
Doğum boy uzunluğu: ………… cm   (……… p) 
Doğum baş çevresi: ………… cm   (……… p) 
Doğum haftası: ………… gestasyon haftası 
 
 
 
Antropometrik veriler 
 
Vücut ağırlığı: ………… kg   (……… p) 
Boy uzunluğu: ………… cm   (……… p) 
BKI: ………… kg/m2   (……… p) 
Bel çevresi: ………… cm 
Kalça çevresi: ………… cm 
Bel/kalça oranı: ………… 
Triceps deri kıvrım kalınlığı: ………… 
Subscapular deri kıvrım kalınlığı: ………… 
Üst orta kol uzunluğu: ………… cm 
Üst orta kol çevresi: ………… cm 
Boyun çevresi: ………… cm 
 
 
 
Ailede yaşayan kişi sayısı: …………. 
Kardeş sayısı: ………… sağlıklı ………… PKU 
Ailenin yapısı: …… Çekirdek aile …… Geniş aile 
 
Sosyal güvence 
1. Emekli sandığı 2. SGK 3. Yeşilkart 4. Özel sigorta 
5. Yurt dışı sigorta 6. Diğer …………   
 
Yaşadığı ev: …… Kira  …… Kendi evleri  …… Diğer 
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Aile bilgileri 
 

 Anne Baba 

Adı:   

Doğum tarihi:   

Mesleği:   

Eğitim durumu: 1. Okur-yazar değil 
2. Okur-yazar 
3. İlkokul 
4. Ortaokul 
5. Lise 
6. Üniversite 
7. Yüksek lisans ve üzeri 

1. Okur-yazar değil 
2. Okur-yazar 
3. İlkokul 
4. Ortaokul 
5. Lise 
6. Üniversite 
7. Yüksek lisans ve üzeri 

Eğitim süresi:   

Tartı (kg):   

Boy (cm) :   

BKI (kg/m2) :   

 
 
Anne-babanın hastalık durumu (doktor tarafından tanısı konmuş hastalıklar) 
 

 Anne Baba  Anne Baba 

1. Yok   14. İdrar yolu hastalıkları   

2. Kalp – damar hastalıkları   15. Karaciğer hastalığı   

3. Hipertansiyon   16 Göz hastalıkları   

4. Kanser   17. Felç   

5. Şeker hastalığı   18. Akciğer hastalıkları   

6. Şişmanlık   19. Deri hastalıkları   

7. Sindirim sistemi 
hastalıkları 

  20 Eklem ve kemik 
hastalıkları 

  

8. Guatr   21. Bağırsak hastalıkları   

9. Kansızlık   22. Zihinsel özürlülük   

10. Ruhsal hastalıklar   23. Alerji   

11. Nörolojik hastalıklar   24. Solunum yolu 
hastalıkları 

  

12. Kadın hastalıkları   25. Diğer (…………)   

13. Böbrek hastalıkları      
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Beslenme alışkanlıkları 
 
Günde yediği ana öğün sayısı: ………… 
Günde yediği ara öğün sayısı: ………… 
Öğün atlama durumu:   1. Evet 2. Hayır 
En sık atladığı öğün:   1. Kahvaltı 2. Öğle  3. Akşam 4. Ara öğünler 
 
Odasında televizyon var mı?   1. Evet 2. Hayır 
Odasında bilgisayar var mı?   1. Evet  2. Hayır 
Son 1 hafta içerisinde sabah öğününü televizyon karşısında yeme sayısı: ………… 
Son 1 hafta içerisinde öğle öğününü televizyon karşısında yeme sayısı: ………… 
Son 1 hafta içerisinde akşam öğününü televizyon karşısında yeme sayısı: ………… 
Son 1 hafta içerisinde ara öğünlerini televizyon karşısında yeme sayısı: ………… 
 
 
 
Vitamin/mineral kullanma durumu:   1. Evet 2. Hayır 
Vitamin/mineral kullanıyorsa: Adı: ………… 
      Ne kadar süredir kullanıyor? ………… ay 
      Günlük kullanım dozu: ………… 
       
 
 
Uyku saatleri düzenli midir?:   1. Evet 2. Hayır 
1 gün içerisinde toplam uyku süresi: ………… saat 
 
 
Günlük meyve porsiyonu tüketim sayısı: ………. 
Günlük sebze porsiyonu tüketim sayısı: ………. 
 
 
PKU tanısı ile ilgili bilgiler 
 
Tanı tarihi: …………     Tanı yaşı: ………… gün 
Başvuru fenilalanin (phe) düzeyi: ………… (µmol/l) 
Başvuru tirozin (tyr) düzeyi:  ………… (µmol/l) 
Başvuru phe/tyr oranı: …………  
 
Yenidoğan döneminde BH4 yükleme testi yapılmış mı?:   1. Evet     2. Hayır 
Yenidoğan döneminde BH4 yükleme testi yapıldıysa yanıtı: ………… 
 
2010 takip başarısı: % ............ 
2010 tedavi başarısı: % ............ 
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EK 3 

 

Fenilketonürili (PKU) Bireyler ve Sağlıklı Kardeşlerinde Fruktoz Tüketimi ve Obezite İlişkisi 
Çalışması Besin Tüketim Sıklığı Formu 

 
                           Tarih: ………… 
 

SAAT TÜKETİLEN YİYECEK/İÇECEK ADI MİKTAR MARKASI 

    

    

    

    

    

    

 
NOT: 
Lütfen yediğiniz veya içtiğiniz besinlerin adlarını ve tüketilen miktarı açıkça belirtiniz. 
Miktar belirtmek için besinleri tartabilirsiniz. Eğer tartı kullanamıyorsanız lütfen kaşık veya 
bardak ölçüsü kullanınız. 
Eğer varsa lütfen tüketilen besinlerin, özel ürünlerin markalarını yazınız. 
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EK 4 

 

FİZİKSEL AKTİVİTE DEĞERLENDİRME ANKETİ (FADA) 

 

Sayın Katılımcı, 

 

Bu anketin amacı, biteylerin fiziksel aktivite düzeylerinin saptanmasıdır. Elde edilen verilerle 

1 hafta ya da 1 günde harcanan kilokalori miktarı hesaplanacaktır. Her türlü bedensel 

aktivitenin (oturmak, yatmak, koşmak, merdiven çıkmak v. b.) MET (kilokalori/kg/saat) 

olarak karşılığı vardır. Verdiğiniz bilgilerin doğruluğu, gerçekte harcadığınız kilokalori 

miktarına en yakın değeri elde edebilmemiz açısından önemlidir. Fiziksel aktivite her gün 

farklılık gösterebilir. Bu nedenle sorulara cevap verirken “GENEL OLARAK NE KADAR” 

sorusuna cevap aramanız yeterli olacaktır. Haftada en az 1 kez olmak üzere, düzenli olarak 

yapmakta olduğunuz aktiviteleri ve bu aktiviteleri ne zamandan beri yaptığınızı belirtmeniz, 

fiziksel aktivite alışkanlığınızı belirlememizi sağlayacaktır. Zaman ayırıp katıldığınız için 

teşekkür ederiz. 

 

Adınız Soyadınız: …………………………………………………… 

Cinsiyet: � K� E 

Yaşınız: 

Boyunuz: 

Kilonuz: 

Eğitim Durumunuz: � İlkokul � Ortaokul � Lise � Üniversite 

Medeni durumunuz: � Evli � Bekar � …… 

Çocuğunuz var mı?: � Evet � Hayır Var ise kaç tane?. . . . . . . . . . . . . . . 

 

İŞ İLE AKTİVİTELER 

 

Eğer herhangi bir işte çalışmıyorsanız bu bölümü doldurmayınız. 

1. İşiniz:……………………………. 

2. Haftada kaç gün çalışıyorsunuz?………… gün 

3. Günde kaç saat çalışıyorsunuz?…………. saat 

4. günlük çalışma sürenizin kaç saatinde oturuyorsunuz? (çalışırken ve dinlenirken oturulan 

süreler toplanarak yazılacak)…………. Saat.    Hiç oturmuyorum � 

*** Eğer iş saatleriniz 2, 3, 4. sorularda açıklanamıyorsa detaylı olarak açıklayınız. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

OKUL İLE İLGİLİ AKTİVİTELER 

 

Eğer öğrenci değilseniz bu bölümü doldurmayınız. 

5. Hangi bölümde okuyorsunuz?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kaçıncı yılınız? 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

6. Haftada kaç gün okula gidiyorsunuz? ………. . gün 

7. Günde kaç saat okula gidiyorsunuz? ………. . saat 

8. Bir günde okulda bulunduğunuz süre içinde kaç saat oturuyorsunuz? (Ders ve 

dinlenirken oturulan süreler toplanarak yazılacak)………saat Hiç oturmuyorum � 

*** Eğer iş saatleriniz 2, 3, 4. sorularda tanımlanamıyorsa detaylı olarak açıklayınız. 

……………………………………………………………………………………………… 
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ULAŞIM İLE İLGİLİ AKTİVİTELER 

 

Bu bölümde iş, ev, okul, alışveriş vb. yerlere ulaşım şeklinizi belirtirken gidiş dönüş toplamını 

yazınız? 

9.  

Ulaşım şekli Haftada kaç gün Günde kaç dakika Kaç aydan beri 

Yürüyerek    

Araba kullanarak    

Oturarak    

Ayakta    

Diğer (belirtiniz) 

(………………..) 

   

 

EVDE GEÇİRİLEN ZAMAN İÇERİSİNDEKİ AKTİVİTELER 

 

UYKU 

 

11. Hafta içi bir günde kaç saat uyuyorsunuz? …………………saat 

12. Hafta sonu bir günde kaç saat uyuyorsunuz? …………………. saat 

13. Evde, uyku dışında geçirdiğiniz süre içinde yaptığınız ev işlerini, Hafta içi kaç gün ve 1 

günde kaç dakika, hafta sonu kaç gün ve 1 günde kaç dakika yaptığınızı belirtin. 

 

 HAFTA İÇİ HAFTA SONU 

Diğer aktiviteler Haftada 

kaç gün 

Günde kaç 

dakika 

Haftada 

kaç gün 

Günde kaç 

dakika 

Ev işleri     

Temizlik yapma     

Yemek yapma, masa hazırlama ve 

toplama 
    

Bulaşık(makineye dizme, çıkarma veya 

elde) 
    

Çamaşır (makineye koyma, çıkarıp 

asma, katlama) 
    

Yemek yapma, masa hazırlama ve 

toplama 
    

Ütü yapma     

Alışveriş     

Çocuk bakımı     

Tamirat     

Diğer (belirtiniz) (………………..)     

Diğer (belirtiniz) (………………..)     

Evde oturularak yapılan aktiviteler     

Ders çalışma     

Bilgisayar kullanma     

Kitap okuma vb.     

Televizyon izleme     

Diğer (belirtiniz) (………………..)     

Diğer (belirtiniz) (………………..)     
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HOBİ OLARAK YAPILAN AKTİVİTELER 

 

Evde ya da ev dışında düzenli olarak haftada en az bir kez yaptığınız hobileriniz ile ilgili 

sorulara cevap verirken hafta içi kaç gün ve 1 günde kaç dakika, hafta sonu kaç gün ve 

1 günde kaç dakika olduğunu belirtiniz. 

 

 

 HAFTA İÇİ HAFTA SONU 

Diğer aktiviteler Haftada kaç gün Günde kaç 

dakika 

Haftada kaç gün Günde kaç 

dakika 

Resim yapmak     

Müzik aleti çalmak     

Diğer (belirtiniz) 

(………………..) 
    

 

 

SPOR AKTİVİTELERİ 

 

Halen düzenli olarak haftada en az bir kere yaptığınız spor aktivitelerini haftada kaç 

gün, günde kaç dakika ve kaç aydan beri yaptığınızı yazınız ve zorlanma düzeyinizi 

işaretleyiniz. 

 

 

Spor Dalı     Zorlanma Düzeyi 

 
Haftada 

kaç gün 

Günde 

kaç 

dakika 

Kaç 

aydan 

beri 

 Hiç Az Orta Çok 
Çok 

Fazla 

Yürüyüş          

Koşu          

Bisiklet          

Aerobik-

step 
         

Futbol          

Tenis          

Masa tenisi          

Diğer 

(……..) 
         

Diğer 

(……..) 
         

Diğer 

(……..) 
         

 

MERDİVEN ÇIKMA 

 

1 kat merdiven=20 basamak, 

Örn. 5. katta oturuyor ve günde iki kez çıkıyorsanız, (5 katX2 kez) 1 günde 10 kat 

merdiven çıkıyorsunuz anlamına gelmektedir. NOT: Sadece çıktığınız kat sayısını 

yazınız. (indiğiniziyazmayınız). 

 

10-Bir günde kaç kat merdiven çıkıyorsunuz? ……………………………kat 
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DİĞER AKTİVİTELER 

Bu bölümde; düzenli olarak haftada en az bir kez yaptığınız ve herhangi bir bölümde 

belirtmediğiniz fiziksel aktivite düzeyinizin belirlenmesinde sonucu etkileyecek 

aktivitelerinizi yazınız. 

 

 HAFTA İÇİ HAFTA SONU 

Diğer aktiviteler Haftada kaç gün Günde kaç 

dakika 

Haftada kaç gün Günde kaç 

dakika 

Diğer (belirtiniz) 

(………………..) 
    

Diğer (belirtiniz) 

(………………..) 
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ETİK KURUL KARARI 
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ÖZGEÇMİŞ 

Kişisel Bilgiler 

Adı  Nihan Soyadı  Çakır 

Doğ.Yeri  İzmit Doğ.Tar.  26.11.1985 

Uyruğu  T.C. TC Kim 

No 

18329436714 

Email nihancakir@gmail.com Tel 05367185172 

Eğitim Düzeyi 

 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Lisans Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

2008 

Lise  Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi 2003 

İş Deneyimi (Sondan geçmişe doğru sıralayın) 

 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - 

Yıl) 

1

. 

Diyetisyen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 

Fakültesi Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı 

Beslenme ve Metabolizma Bilim 

Dalı 

2010 - Halen 

2

. 

Diyetisyen Başkent Üniversitesi İstanbul 

Sağlık Uygulama ve Araştırma 

Hastanesi 

2008 - 2009 

 

Yabancı 

Dilleri 

Okuduğunu 

Anlama* 

Konuşma

* 

Yazma* KPDS/Ü

DS 

Puanı 

(Diğer) 

                  Puanı 

İngilizce İyi İyi İyi 70  

*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 

 Sayısal Eşit Ağırlık Sözel 

ALES Puanı  78,9 77,0 79,6 

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

Office programları İyi 

Beslenme Bilgi Sistemi (BeBİS) Çok iyi 
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Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri  

Prof. Dr. Ayşe Baysal Beslenme Eğitimi ve Araştırma Vakfı (BESVAK) 2008 İkincilik 

Ödülü - Ergenlerde Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu, Gece Yeme Sendromu ve Besin 

Arzulama Arasındaki İlişkiler 

Prof. Dr. Ayşe Baysal Beslenme Eğitimi ve Araştırma Vakfı (BESVAK) 2006 Özendirme 

Ödülü - Adolesanlarda (10–18 yaş) Beslenme ve Yaşam Tarzı Alışkanlıklarının Saptanması 

Aksoydan E, Çakır N. Adolesanların beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite düzeyleri ve 

vücut kitle indekslerinin değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi, 2011; 53: 264–270. 

Baş M, Çakır N. Ergenlerde Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu, Gece Yeme Sendromu ve Besin 

Arzulama. VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Antalya, 2–6 Nisan 2008 (sözel 

bildiri). 

Baş M, Çakır N. Nar ve Sağlık. 1. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kongresi, Kayseri 

2007. (sözel sunum) 

Çakır N, Aksoydan E. Adolesanlarda obezite risk faktörleri olarak beslenme alışkanlıkları ve 

fiziksel aktivite düzeyleri. XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli, 23–26 Ekim 2007 

(poster sunumu). 

 

Özel İlgi Alanları (Hobileri):  

Kitap okuma, tiyatro, sinema, müzik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


