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ÖNSÖZ 

 

 

Kronik hastalıklar (kalp-damar hastalıkları, kanser, diyabet, 

hipertansiyon, kolesterol, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, 

böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları, obezite vb.) hem 

mortalite hem morbidite yönünden önemli hastalıklardır. 

Zamanla gelişen ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kronik 

hastalıkların semptomlarını, komplikasyonlarını en hafif 

düzeyde tutmak ve ilerlemesini önlemek için kişiye ve hastalığa 

uygun beslenme planı hazırlanmalıdır. 

 

Son yıllarda yürütülmüş araştırmalarda bazı diyet modellerinin 

kronik hastalıkların tedavisine yardımcı olduğu veya kronik 

hastalıkların komplikasyonlarının azalmasını sağladığı ya da 

kronik hastalıkların ilerlemesini engellediği yönünde görüşler 

mevcuttur. Bu diyet modellerinden en önemlilerinin Akdeniz 

diyeti, DASH diyeti, vejetaryen diyeti, düşük karbonhidratlı ve 

düşük yağlı diyetler, glütensiz diyet, ketojenik diyet, alkali diyet, 

çiğ beslenme, aralıklı açlık diyeti, FODMAP diyeti ve MIND 

diyeti olduğu ifade edilmektedir. 
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Bu kitabın birinci bölümünde toplumda sık görülen kronik 

hastalıklar ve bazı çeşitleri, ikinci bölümünde bahsedilen kronik 

hastalıklarda beslenme ve üçüncü bölümünde kronik 

hastalıklarda etkin olduğu ileri sürülen diyet modelleri hakkında 

bilgiler verilmeye çalışılmıştır.
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BÖLÜM 1 

KRONİK HASTALIKLAR 

 

GİRİŞ 
 

Hastalığın ortaya çıkması için bir bekleme dönemi olan, birçok 

nedene bağlı olarak gelişen ve kesin tedavi edilemeyen uzun 

süreli hastalıklara kronik hastalık denir. Kronik hastalık tanımı 

ABD’de Kronik Hastalık Komisyonu tarafından; “genellikle 

tam iyileşmesi mümkün olmayan, sürekli, yavaş ilerleyen, çoğu 

kez kalıcı sakatlığa yol açan, oluşmasında sosyo-ekonomik, 

kişisel ve genetik etkenlerin rol oynadığı çoğunlukla non-

enfeksiyöz karakterde hastalıklar” olarak tanımlanmaktadır 

(Bilir, 2006). 

 

Dünya Sağlık Örgütü kronik hastalığı uzun süreli ve yavaş 

ilerleme gösteren hastalıklar olarak tanımlar. Kronik hastalıklar 

bulaşmayan, iyileşme göstermeyen ve tam olarak tedavi 

edilemeyen uzamış hastalık durumlarıdır (Şanlıer, 2020). 

 

İlerleyen teknoloji ile toplum ömrü uzamakta ve yaşlı nüfus 

artmaktadır. Yaşlı nüfus kronik hastalık görülme oranı yüksek 
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yaş topluluğudur. Bunun sonucunda da kronik hastalık görülme 

sıklığı artmıştır (Bilir, 2006). 

 

Kronik hastalıklar hem mortalite hem morbidite yönünden 

önemli hastalıklardır. Bugün dünya genelinde görülen ölümlerin 

%66’sının sebebi kronik hastalıklardır. Kanser, kalp-damar 

hastalıkları, diyabet ve kronik solunum hastalıkları tüm kronik 

hastalıkların %80’ini oluşturmaktadır (Bilir, 2006). 

 

Dünya Sağlık Raporu’na göre kronik hastalıkların dünya 

genelindeki hastalık yükünün %43’ünü ve ölümlerin %60’ını 

oluşturduğu bildirilmiştir. Önümüzdeki yıllar içinde kronik 

hastalıklarının ölüme etkisinin %73’e çıkacağı öngörülmektedir 

(Şanlıer, 2020). 

 

Bu bölümde dünya genelindeki toplumların çoğunda en sık 

görülen ve hastaların günlük hayatını ve yaşam kalitesini 

oldukça olumsuz etkileyen kronik hastalıkların en 

önemlilerinden olan kalp-damar hastalıkları, kanser, diyabet, 

hipertansiyon, kolesterol, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, 

böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları ve obezite hakkında 

genel bilgi verilmiştir. 
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1. KALP-DAMAR HASTALIKLARI 
 

Koroner kalp hastalığı, aterosklerozis ve kalp yetmezliği kalp-

damar hastalıklarından bazılarıdır (Şanlıer, 2020).  

1.1. Aterosklerozis  

 

Damar içinde meydana gelen birikim ve arterin sertleşmesidir. 

Damar içinde; lipid, kanda taşınan çeşitli ürünler, kolesterol 

birikerek kan akışının yavaşlamasına neden olur. Şeker, 

tansiyon gibi çeşitli hastalıklar, yanlış beslenme düzeni, yaş ve 

genetik faktörler neden olabilir. Aterosklerozis, damarın iç 

katmanında (endotel) hasar oluşmasıyla bu hasara yanıt olarak 

üretilen lökosit, trombosit gibi maddelerin damar duvarına 

yapışması ve birikmesiyle; LDL (low density lipoprotein-düşük 

yoğunluklu lipoprotein) kolesterolün artışıyla damarda 

enflamasyona neden olması ve farklı maddelerle beraber damar 

duvarında birikmesiyle oluşabilir. LDL kolesterolün oksitlenmiş 

halinin damar tıkanıklığında büyük etkisi vardır. Aterosklerozis 

hangi damarda meydana gelirse o damarın beslediği organ veya 

dokuda hasar meydana gelir (Okcu ve Keleş, 2009). 
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1.2. Koroner Kalp Hastalığı 

 

Aterosklerosizin kalp arterlerinde oluşması sonucu görülür. 

Arterlerde; kolesterol, lipid, immünolojik ajanlar vs. birikir ve 

damar tıkanıklığına, dolayısıyla kalbe kanın yeteri kadar 

gitmemesine neden olur. Arter iç zarında aterosklerozis 

oluşmasına hipertansiyon, diyabet gibi hastalıklar ve sigara 

neden olabilir. Arter içinde inflamasyon gelişmesiyle birikim 

hızla artar ve tamamen damar tıkanıklığı gerçekleşir. Bu 

durumun önlenmesi sağlıklı beslenme ve doğru yaşam tarzı ile 

mümkündür (Baysal, 2006). 

1.3. Kronik Kalp Yetmezliği 
 

Kronik kalp yetmezliği; kalbin dokuların işlevlerini devam 

ettirebilmek için ihtiyaç duyduğu miktarda kanı yani oksijeni 

pompalayamamasıdır. Farklı kalp sorunlarının kalp kaslarının 

işlevlerini bozmasıyla ortaya çıkar. Performans ve yaşam 

kalitesinin düşüklüğüne ve ortalama ömrün azalmasına neden 

olan çeşitli sebeplerden ve hastalıklardan dolayı ortaya çıkabilen 

bir klinik durumdur. Bu bireyler günlük işlerini zorlukla halleder 

ve psikolojik sorunlarla karşılaşırlar. Sosyal çevresiyle olan 

ilişkileri de zayıftır. Hastalığa sahip bireylerin erken ölüm riski 
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yüksektir. Bu riski önlemek için bireyin kendi bakımına dikkat 

etmesi ve sağlık çalışanları kontrolünde olması gerekir (Akbıyık 

vd., 2016).  

 

2. KANSER  
 

Ülkemizde son yıllarda en çok karşılaşılan sağlık sorunudur. 

Anormal hücre çoğalması ile oluşan kitleye tümör 

denilmektedir. Tümör fizyolojik bir hastalık olarak tanımlanır ve 

vücuttaki bazı hücrelerin kontrol dışı çoğalmasıdır. Tümörün 

meydana geldiği yerde normal işlevler bozulur. Bu tümör 

başladığı bölgede büyürse ve diğer dokulara sıçramazsa benign 

(iyi huylu) tümör, başladığı bölgeden başka dokulara sıçrar ve 

büyürse malign (kötü huylu) tümör, yani kanser denir. Öldürücü 

olabilen malign tümör metastaz oluşturur (Ünsal, 2018). 

 

Bir vücutta kanser hastalığının ortaya çıkma sebepleri tam 

olarak bilinememekle beraber kanser oluşumunda etken 

olabilecek dış ve iç etkenlerin şu şekilde sıralanmaktadır (T.C. 

Sağ. Bak., 2021);  

 

• Genetik yatkınlık, 

• Kötü beslenme alışkanlığı,  

• Sigara ve alkol kullanımı,  
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• Gıdalardaki katkı maddeleri,  

• Radyasyona maruz kalma,  

• Bazı kimyasal maddeler (katran, benzin, boya maddeleri, 

asbest vb.),  

• Bazı virüsler ve bakteriler,  

• Uzun süre güneş ışığına maruz kalma,  

• Hava kirliliği, 

• Aşırı dozda röntgen ışınına maruz kalma. 

Farklı nedenlere bağlı olarak gelişebilir. Sağlıksız beslenme, 

yanlış yaşam tarzı, sedanter yaşam, obezite kanser riskini 

arttırmaktadır. Sağlıksız beslenme düzeni ve zararlı besinlerin 

kansere sebep olduğu görülmüştür. Yanlış beslenme veya 

kansere neden olan besinleri tüketme ya da yeteri kadar 

beslenememe kansere neden olabilir. Özellikle şişman 

bireylerde böbrek, meme, rahim ve kolon kanseri riski 

artmaktadır (Çevik ve Pirinççi, 2017). 

 

Başlıca kanser çeşitleri; mide kanseri, baş ve boyun kanserleri, 

rahim ağzı kanseri, prostat kanseri, safra yolu kanseri, safra 

kesesi kanseri, pankreas kanseri, yemek borusu kanseri, cilt 

kanseri, kan kanseri, karaciğer kanseri, ince bağırsak kanseri, 
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kalın bağırsak kanseri, meme kanseri, rahim kanseri, böbrek 

kanseri, anal kanal kanseri, anüs kanseri, akciğer kanseridir 

(T.C. Sağ. Bak., 2021). 

 

Kanser tedavisi hastanın yaşam kalitesinin düşmesi, kilo kaybı, 

beslenme sorunları, psikolojik sorunlar, sosyolojik sorunlar, ağrı 

kontrolü gibi sorunları da beraberinde getirmektedir. Hastanın 

hastalığı kabul etmeme, tedaviyi reddetme, tedavi süresinde 

zorluk çıkartma gibi sorunlarla karşılaşılır (T.C. Sağ. Bak., 

2021). 

 

Türkiye’de erkeklerde en sık görülen kanser türleri sırasıyla; 

bronş/akciğer, mide, lenfoma, prostat ve gırtlak, kadınlarda en 

sık görülen kanser türleri ise sırasıyla; meme, uterus, 

bronş/akciğer, mide, lenfoma olarak yer almaktadır. Türkiye’de 

sık görülen hastalıklar arasında ikinci sırada kanser 

bulunmaktadır. Birçok sebebi olduğu bilinen kanser hastalığının 

beslenmeyle ilişkisinin çevre koşulları dikkate alınmadığı halde 

%35, çevre koşulları dikkate alındığı takdirde de farklı 

kaynaklara göre %75’e varan oranlarda olduğu ileri 

sürülmektedir (Tunstall-Pedoe, 2006). 
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3. DİYABET 
 

Diabetes Mellitus (DM), insülinin salgılanamaması veya 

salgılanan insülinin etki edememesinden kaynaklanan ve kan 

şekerinin yükselmesine (hiperglisemi) sebep olan metabolik bir 

hastalıktır. Kronik bir hastalıktır ve tedavi edilmezse 

ilerleyicidir. Genetik faktörler ve çevresel faktörler diyabete 

neden olabilir. Kontrolü sağlanamadığında ciddi problemlere 

yol açabilir. Giderek artan bir sağlık sorunudur ve ölümcül 

olabilir. Olumsuz etkilerin yaşanmaması için kan şekeri düzeyi 

sürekli takip edilmeli ve uygun beslenilmelidir. Bu şekilde olası 

komplikasyonlar azaltılabilir (Tanrıverdi vd., 2013). 

 

Diyabet tanısı koymak için Amerika Diyabet Birliği tanı 

kriterlerinden biri bulunmalıdır. Bunlar;  

 

1. Diyabete özgü semptomlarla birlikte plazma glikoz 

düzeyinin 200 mg/dL’den yüksek olması,  

2. Açlık kan glikoz düzeyinin 126 mg/dL’den yüksek olması,  

3. Ağızdan 75 g glikoz verilere yapılan OGTT (oral glikoz 

tolerans testi)’de iki saat sonraki plazma glikozunun 200 

mg/dL’den yüksek olması,  
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4. HbA1C değerinin %6,5’ten yüksek olması (American 

Diabetes Association, 2012). 

 

Diabetes Mellitus; Tip 1 DM, Tip 2 DM, Gestasyonel DM ve 

diğer spesifik türler olarak dörde ayrılır (Tanrıverdi vd., 2013). 

3.1. Tip-1 Diabetes Mellitus 
 

İnsülinin salgılandığı pankreasın beta hücrelerindeki langerhans 

adacıklarındaki hücrelerin kendi kendini yıkmasıyla insülin 

salgılanamaması sonucu kan şekerinde yükselme meydana 

gelmesidir. Çoğunlukla genç yaşlarda görülür ve ilerleyicidir. 

İnsülin ile tedavi edilir (Tanrıverdi vd., 2013). 

3.2. Tip-2 Diabetes Mellitus 
 

Yetersiz insülin salgılanması veya salgılanan insüline karşı 

direnç oluşmasıyla insülinin işlevini yerine getirememesi ve kan 

şekerini düşürmede etkili olamaması sonucu oluşan diyabet 

çeşididir. Başlangıcı fark edilmez ve çoğunlukla ortaya 

çıkmasında genetik faktörler etkilidir. İleriki yaşlarda görülür ve 

diyabetin en sık rastlanan çeşididir. İleriki dönemde çeşitli işlev 

bozukluklarına, hasarlara neden olur (Tanrıverdi vd., 2013). 
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3.3. Gestasyonel Diabetes Mellitus (GDM) 
 

Hamileliğe bağlı olarak insüline karşı direnç oluşmasıdır. Belli 

bir bulgusu yoktur. Hamileliğin 24-28. haftalarında yapılan 

testle belirlenebilir. Bu testte; 50 g glikoz içeceği verilir ve 1 saat 

sonraki plazma glikozuna bakılır. Plazma glikozunun 180 

mg/dL üzerinde olmasıyla GDM tanısı konur. Plazma 

glikozunun 140 mg/dL üzerinde ise kesinlik yoktur ve kesin tanı 

için 100 g glikoz verilerek 3 saatlik plazma glikoz düzeylerine 

bakılır. Açlık plazma glikozu ≥95 mg/dL üzeri, 1. saat plazma 

glikozu ≥180 mg/dL, 2. saat plazma glikozu ≥155 mg/dL üzeri 

ve 3. saat plazma glikozu ≥140 mg/dL değerlerinden en az iki 

değer normal sınırda değilse GDM tanısı konur. GDM gebelik 

sonrasında Tip 2 DM riskini arttırdığından doğumdan sonraki 

dönemde tarama yapılmalıdır (Tanrıverdi vd., 2013). 

3.4. Diğer Spesifik Diyabet Türleri 
 

Beta hücre fonksiyonunda genetik sorunlar, insülin 

fonksiyonunda genetik sorunlar, ekzokrin pankreas hastalıkları, 

enfeksiyonlar, kimyasal maddeler, nadir görülen immün 

formlar, bazen diyabetle birlikte görülen genetik sendromlar 

veya diğer nedenlerle görülen türlerdir (Tanrıverdi vd., 2013).  
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4. HİPERTANSİYON 
 

Kanın damara yaptığı basınca tansiyon denir. Hipertansiyonun 

belirlenmesi iki ölçüme bağlıdır. Bunlar sistolik (büyük 

tansiyon), diastolik (küçük tansiyon) kan basıncıdır. Damarlarda 

oluşan bu sistolik ve diastolik basınçların olması gereken normal 

değerlerden (120 mmHg-80 mmHg) daha fazla (140 mmHg-90 

mmHg) olmasına hipertansiyon denir (Sağlam vd., 2008).  

 

Hipertansiyonun neden oluştuğu çoğunlukla belirsizdir fakat 

önlenebilen bir hastalıktır (Aydoğdu vd., 2019). Ülkemizde; her 

3 kişiden 1’inde ve 40 yaş üstü her iki kişiden birinde 

bulunmaktadır ve toplam 15 milyon hipertansiyon hastası vardır. 

Yaşlı kesimde hipertansiyon oranı %60-80’e kadar 

yükselmektedir, fakat hasta olanların sadece %40 kadarı hasta 

olduğunun farkındadır. Kalp hastalıklarına, böbrek 

hastalıklarına, damar tıkanmalarına ve felce neden olabilir. Baş 

ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk, çınlama, 

bacaklarda şişlik, sık idrara çıkma vb. bulgular görülebilir 

(Sağlam vd., 2008). 

 

Tablo 1.1’de kan basıncı düzeyine göre hipertansiyon 

sınıflandırması gösterilmiştir (Kocabaş vd., 2014). 
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Tablo 1.1. Kan basıncı düzeyine göre hipertansiyon 

sınıflandırması 

 

5. KOLESTEROL 
 

Kolesterol hayvan kaynaklı besinlerde ve tüm hücrelerde 

bulunan mumsu maddelerdir (Eroğlu Samur, 2012). 

Kolesterolün vücutta değişik ve önemli görevleri vardır. Hücre 

zarını yapısında bulunup akışkanlığı ve geçirgenliği 

sağlamasının yanı sıra safra asitleri, steroid hormonları, D 

vitamini gibi önemli moleküllerin sentezi için elzemdir. Ayrıca 

bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde de yardımcıdır. 

Vücudumuz ihtiyaç duyduğu kolesterolün %60’ını 

sentezleyebilmektedir. Geri kalanı ise dışardan diyetle 

almaktadır. Kan dolaşımında bulunan kolesterole kan 

kolesterolü, diyetle sadece hayvansal besinlerden alınan 

kolesterole diyet kolesterolü denir (Sevinç ve Ercoşkun, 2020). 

Kategori 
Sistolik Kan 

Basıncı 

Diastolik Kan 

Basıncı 

Normal <120 <80 

Artmış 120-139 80-89 

Hipertansiyon ≥140 ≥90 

Evre 1 hipertansiyon 140-159 90-99 

Evre 2 hipertansiyon ≥180 ≥110 
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Tablo 1.2’de kolesterol değerleri gösterilmiştir (Yüksel vd., 

2015). 

 

Tablo 1.2. Kolesterol değerleri (mg/dL) 

 
Toplam 

kolesterol 

LDL 

kolesterol 

HDL 

kolesterol 
Trigliserid 

Düşük 

riskli 
- - <40 - 

Optimum <200 <100 ≥60 <50 

Kabul 

edilebilir 
- 100-129 40-59 - 

Yüksek 

sınır 
200-239 130-159 - 150-199 

Yüksek ≥240 160-189 - 200-499 

Çok yüksek - ≥190 - ≥500 

 

Kolesterolün kanda yükselmesi kalp-damar hastalıklarına sebep 

olabilir. Kolesterolü dokulara taşıyan LDL’nin yükselmesi 

damarda birikmeye ve sertleşmeye sebep olurken; kolesterolün 

dışarı atılmasını sağlayan HDL (high density lipoprotein-yüksek 

yoğunluklu lipoprotein)’nin düşük düzeyde olması risk 

belirtecidir (Sevinç ve Ercoşkun, 2020). 
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6. KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI 

(KOAH) 
 

KOAH; zararlı hava parçacıkları ve gazlara maruz kaldıktan 

sonra havayolu ve alveollerde anormalliklerin görüldüğü kalıcı 

solunum yolu problemleri ve hava gidiş gelişte kısıtlılığa sebep 

olan akciğer inflamasyonudur. Hava akışının zorlanmasıyla 

karbondioksit ve oksijen dengesi bozulur. Kanda karbondioksit 

yükselir. En sık görülen solunum yolu problemleri dispne, 

öksürük ve balgamdır. Genellikle ilerlese de önlenebilmekte ve 

tedavi edilebilmektedir. İnflamasyonlar ve komorbiditeler 

(metabolik sendrom, kardiyovasküler hastalık, akciğer kanseri), 

hastalığın şiddetlenmesine neden olur. Yavaş ilerleyen bir 

hastalıktır ve hastalığın KOAH olduğu anlaşılana kadar hastalık 

fazla ilerlemiş olur. Vücutta ağırlık kaybı, kas güçsüzlüğü ve kas 

kaybına neden olabilir. Sigara kullanımı hastalık oluşumunda 

birinci risk etmenidir. Hava kirliliği, kronik bronşit, genetik 

durum gibi etmenler de sebepler arasındadır. Dünya genelinde 

2010 yılında kronik solunum hastalıklarına bağlı 3,8 milyon 

ölüm vakasından 2,9 milyonunun sebebinin KOAH olduğu 

belirtilmiştir (Kocabaş vd., 2014). 
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7. BÖBREK HASTALIKLARI 

7.1. Akut Glomerülonefrit   
 

Akut glomerülonefrit glomerüllerde inflamasyon olmasıdır. Bu 

inflamasyon başlangıç evresindedir ve geri dönüşümlüdür. 

Tedavi edilebilir. İnflamasyon filtrasyon hızının yavaşlamasına 

neden olur. Ödem vardır, hipertansiyon gelişebilir, oligüri ve 

azotemi görülür (Benzer ve Tülpar, 2016). 

7.2. Kronik Glomerülonefrit  
 

Akut glomerülonefritin ilerlemiş halidir. Glomerüllerde olan 

inflamasyon böbrek hasarına neden olur. Filtrasyon hızı düşer. 

İdrarda protein (proteinürü) ve ödem görülür (Baysal vd., 2019). 

7.3. Nefrotik Sendrom  
 

Glomerüler geçirgenliğin artmasıyla karakterizedir. Ödem, 

idrarda protein (proteinürü), kanda düşük protein 

(hipoporoteinemi), kanda albümin düşüklüğü (hipoalbüminemi) 

ve hiperlipidemi durumları görülür. İştahsızlık, köpüklü idrar, 

kolesterol yükselmesi de nefrotik sendrom bulgularındandır. 

İleri derece böbrek hasarına neden olabilir (Köseler Beyaz, 

2018). 
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7.4. Akut Böbrek Yetmezliği  
 

Böbreğin normal olarak yerine getirdiği işlerin zamanla 

bozulmasıdır. Glomerüler filtrasyon hızı zamanla azalır ve 

azotlu atık maddeler birikir. Yaşın ilerlemesiyle daha sık 

görülür. İşlev bozukluğu ilerler fakat erken tanı ve uygun tedavi 

uygulandığında düzelir (Tanrıverdi ve Karadağ, 2010). 

7.5. Kronik Böbrek Yetmezliği  
 

Normal olan böbrek fonksiyonlarının zamanla geri dönüşümü 

olamayacak kadar bozulmasıdır. Akut böbrek yetmezliğinin 

ilerlemiş halidir ve geri dönüşümü yoktur. Böbrek miktarında 

küçülme görülür. Nefronların sayısında azalma görülür. 

Filtrasyon hızı azalır ve sıvı dengesi bozulur. Böbrek kaybına 

kadar ilerleyebilir (Tanrıverdi vd., 2010).  

 

8. KARACİĞER HASTALIKLARI  

8.1. Hepatit  
 

Karaciğerde virüsler, ilaçlar veya immünolojik faktörlerin 

meydana getirdiği hasar sonucu oluşan bir hastalıktır. Kanda, 

dokuda, vücut sıvılarında bilirubin birikir (Baysal vd., 2019). 
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8.1.1. Akut Hepatit  

 

Karaciğer hepatitinin 6 aydan daha kısa sürmesidir. Hasar 

iyileşirse normale dönülebilir (Baysal vd., 2019). 

 

8.1.2. Kronik Hepatit  

 

Karaciğerin hepatitinin 6 aydan daha uzun sürmesidir. Virüslere, 

ilaçlara, alkole bağlı veya nedensiz olabilir. Karaciğerin yapısı 

bozulur. Siroz belirtileri bulunur ve karaciğer yetmezliğine 

kadar ilerler (Yakıcı ve Erol, 2003). Hepatit B ve hepatit C 

virüslerinin kronik hepatite neden olduğu bildirilmiştir (Şanlıer, 

2020). 

8.2. Karaciğer Yağlanması 
 

Karaciğerde normalden fazla yağ birikmesidir. Karaciğer 

hücrelerinde yağlar trigliserid olarak birikmeye başlar. Alkole 

bağlı olmadan (non-alkolik) ve alkole bağlı olarak gelişebilir. 

Farklı nedenleri de vardır. Belirli bir bulgusu yoktur, fakat 

karaciğerde büyüme (hepatomegali) görülür (Sonsuz ve Baysal, 

2011).  
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8.3. Siroz  
 

Karaciğerde sık sık hasar meydana gelmesiyle normal yapının 

bozulması, fibrozis birikmesidir. Karaciğer hastalıklarının 

ilerlemesi sonucu oluşur. Alkol, virüsler, hepatit vb. gibi 

durumlar neden olabilir. Genelde semptomsuz ilerler. Hastalar 

farkında olmadan yıllarca sirozlu yaşarlar. İştah azalması, ishal, 

mide bulantısı, kusma, karın ağrısı gibi belirtiler görülebilir. 

Ascit (karın boşluğunda sıvı birikimi) gelişebilir (Çil vd., 2017). 

 

9. OBEZİTE 
 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre obezite; “Sağlığı bozacak ölçüde 

vücutta anormal veya aşırı miktarda yağ birikmesi” şeklinde 

tanımlanmıştır (Şanlıer, 2020). 

 

Yağlı vücut ağırlığının yağsız vücut ağılığına oranı artmıştır. 

Alınan enerjiye karşı harcanan enerji azaldığında fazlalık 

vücutta yağ olarak birikir ve obezite gelişir. Ciddi bir sağlık 

sorunudur (Altunkaynak ve Özbek, 2006).  

 

Obezite çeşitli komplikasyonları olan bir hastalıktır. Aynı 

zamanda pek çok hastalık için risk oluşturmaktadır. 

Kardiyovasküler hastalıklara, metabolik hastalıklara (diyabet, 
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dislipidemi, metabolik sendrom, kolesterol vb.), kansere, 

hormonal bozukluklara, kemik hastalıklarına, gastrointestinal 

sistem sorunlarına, pulmoiner ve üriner sistem hastalıklarına ve 

çeşitli hastalıklara neden olur (Şanlıer, 2020). 

 

Obezite tanısında temel ölçüt olan Beden Kütle İndeksi (BKİ) 

sınıflandırması Tablo 1.3’te gösterilmiştir (Baltacı, 2012).  

 

Değişen yaşam tarzı ve gelişen teknolojiyle beraber gelen 

sedanter yaşam ve hazır beslenme obezitenin en önemli 

nedenidir. Bununla beraber genetik yatkınlıkta obezite 

gelişiminde rol oynar. BKİ’nin 30 kg/m² değerinin üzerinde 

tespit edilmesi obezite için en önemli kriterdir (Altunkaynak ve 

Özbek, 2006). Obezite tanısı detaylı antropometrik ölçümler, 

BKİ değeri ve vücut bileşiminin değerlendirilmesi ile konabilir 

(Şanlıer, 2020). 
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Tablo 1.3. BKİ sınıflandırması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilo Durumu BKİ (kg/m²) 

Normal altı (zayıf) <18,5 

Normal 18,5-24,9 

Hafif şişman 25-29,9 

Obez ≥30 

1. sınıf obez 30-34,9 

2. sınıf obez 35-39,9 

3. sınıf obez ≥40 
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BÖLÜM 2 

KRONİK HASTALIKLARDA BESLENME 

 

GİRİŞ 
 

Kronik hastalıklar yavaş ilerlediği için hemen fark edilemeyen, 

birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıktığından kesin olarak tedavi 

edilemeyen hastalıklar olduğu için kronik hastalığı olan bireyler 

ne yazık ki sahip olduğu hastalıkla uzun yıllar yaşamlarını 

sürdürmektedir. Kronik hastalıkların ortaya çıkardığı 

olumsuzluklara rağmen kişilerin yaşam kalitelerini 

sürdürebilmeleri için birçok uygulamayı (düzenli ilaç kullanımı, 

fiziksel aktivitenin arttırılması, stresten uzak durmak, kaliteli 

uyumak vb.) bir arada yerine getirmeleri gerekmektedir. 

Beslenme düzeninin planlanması da bu uygulamaların başında 

yer almaktadır. 

 

Bu bölümde birinci bölümde bahsedilen en önemli ve toplumda 

en sık görülen kronik hastalıklardan olan kalp-damar 

hastalıkları, kanser, diyabet, hipertansiyon, kolesterol, kronik 

obstrüktif akciğer hastalığı, böbrek hastalıkları, karaciğer 

hastalıkları ve obezitede beslenme düzeninin ne şekilde 
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planlanması gerektiği ve doğru beslenme düzeninin 

uygulanmasının kronik hastalıkların seyri ve ilerlemesinin 

engellenmesindeki öneminden bahsedilmiştir.   

 

1. KALP-DAMAR HASTALIKLARINDA BESLENME 
 

Kalp hastalıklarından korunma ve hastalıkların önlenmesinde 

çocukluk çağından itibaren sağlıklı beslenme alışkanlıklarının 

kazandırılması gerekmektedir (Pekcan, 1981). 

 

Diyetin toplam yağ miktarı azaltılmalı ve enerjinin %30’unu 

geçmemelidir. Yağ miktarını azaltmak için meyve, sebze, 

tahıllar, derisiz kanatlı hayvan eti, yağsız kırmızı et, balık gibi 

besinler diyette bulunabilir. Süt ve süt ürünlerinin, peynir 

çeşitlerinin yağsız veya az yağlı olanları tercih edilmelidir. Balık 

tüketimi omega 3 kaynağı olduğu için önemlidir, koruyucudur 

ve tüketilmelidir. Et tercih ederken derisiz kanatlı hayvan etleri 

ve yağsız kırmızı etler seçilmelidir. Yağsız ette bile yağ oranı 

yüksekken ekstra yağlı et tüketmek sakıncalıdır. Yemeklerde 

katı yani hayvansal yağ tüketimi azaltılmalı yerine bitkisel 

yağlar tercih edilmelidir. Satın alınan ürünler yağ oranlarına 

dikkat edilerek alınmalıdır. Fazla yağ alımını azaltmak için tam 

tahıllı besinler tüketilebilir (Pekcan, 1981). 



KRONİK HASTALIKLARDA BESLENME VE ETKİN DİYET MODELLERİ | 35 

 
 

 

Enerjinin basit şekerden gelen oranı azaltılmalıdır. Krema, 

mayonez, çikolata, soslar, kaymak, pasta vb. tüketimi 

azaltılmalıdır. Pişirme yöntemlerine uygun ve sağlıklı olanın 

seçilmesi gerekir. Örneğin yağda kızartma yerine haşlama veya 

fırında pişirme tercih edilebilir (Pekcan, 1981). 

 

Kalp sağlığı için günlük kolesterol alımını 300 mg altına 

indirmek gerekir.  Bunun için doymuş yağ (hayvansal yağlar; 

tereyağ, margarin, kuyruk yağı) yerine doymamış yağ (bitkisel 

yağlar; zeytinyağı, soya yağı, kanola yağı, ayçiçek yağı vb.) 

tercih edilmelidir. Ayrıca posadan zengin beslenme kolesterolü 

düşürür. Bunun için haftada 2 kez kurubaklagil günde ise en az 

5 porsiyon sebze-meyve tüketmek faydalı olur (Pekcan, 1981). 

 

Kardiyovasküler hastalık görülme oranının yüksek olduğu 

toplumun diyetinde doymuş yağ asitlerinin fazla (%15) 

tüketildiği, kolesterol alımının yüksek olduğu ve karbonhidratın 

az (%50) tüketildiği toplumlardır. Düşük kardiyovasküler 

hastalık insidansı olan toplumlar ise; doymuş yağ asitlerinin 

%10’dan az, posa ve karbonhidrat alımının yüksek olduğu 

toplumlardır (Yeşildal ve Aslan, 2003). 
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Sonuç olarak kalp-damar hastalıklarına uygun vücut ağırlığı 

sağlanmalı, fazla enerji alımı önlenmelidir. Aynı zamanda 

alınan karbonhidrat, yağ ve posa miktarına dikkat edilmelidir. 

Alkol kullanılmamalıdır (Pekcan, 1981). 

 

2. KANSERDE BESLENME 
 

İnsanlarda kanser oluşmasında beslenmenin rolü olduğu gibi 

beslenmenin kanseri önleyici ve tedavi edici rolü de vardır. 

Beslenmede kanserojen madde olup olmadığı veya kansere karşı 

koruyucu besin olup olmadığı kanser görünme durumunu 

etkiler. Örneğin tropik ülkelerde yiyecek olarak kullanılan cycad 

bitkisindeki cycasin maddesinin kanser yapıcı etkisinin 

bulunduğu ve karaciğer kanserinin sık görülmesine sebep 

olduğu belirlenmiştir. İçme suyu, sebze ve etlerdeki 

nitritlerin/nitratların oluşturduğu N-nitroz bileşikleri kanser 

oluşumunu arttırır (Uzel, 1974). 

Öncelikle bireyin beslenme durumunun saptanması gerekir. 

Sonra bireyin hastalığının özelliklerine, kişisel özelliklerine, 

tedaviye göre uygun beslenme planı oluşturulmalıdır. Kanserli 

hastalarda iştahsızlık ve kilo kaybıyla beraber anoreksi durumu 

görülür. Anoreksiya ilerleyip kaşeksi görülebilir. Hastaya 
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iştahsızlık konusunda yemek yemesi gerektiği anlatılmalıdır 

(Ünsal, 2018). 

 

Öğünler fazla dolu olmamalı, azar azar ve sık sık beslenme 

uygulanmalıdır. Katı besinler önce verilmeli, sıvı besinler 

sonraya bırakılmalıdır. Hacmi az fakat enerji ve protein içeriği 

yüksek besinler seçilmelidir. Süt ve süt ürünleri, kümes 

hayvanları, balık ve yumurta protein yönünden zengin olup 

verilebilecek besinlerdir. Kepek unundan yapılmış ekmek, yulaf 

ezmesi ideal bir seçimdir. Hasta iştahsız ise tüm yiyecekler 

zevkli ve güzel sunulmalı, azar azar ama sık sık yemek yenmeli, 

çok çeşit olmalı, yemekten önce egzersiz yapılmalı, yiyecekler 

iyice çiğnenmeli, sabah vakti iştahın açık olması 

değerlendirilmeli ve iyi bir kahvaltı yapılmalıdır (Ünsal, 2018). 

 

Kemoterapi alan hastalarda görünen mide bulantısı ve kusmayı 

önlemek için tuzlu kraker ve atıştırmalıklar, ekmek yenebilir. 

Elma suyu, limonata, et suyunun olduğu sulu bir rejim 

uygulanabilir. Çok tatlı, yağlı, baharatlı, tuzlu gıdalardan 

kaçınmak gerekir. Patates püresi ve elma püresi bulantı hissini 

azaltır. Soğuk yiyecekler bulantıyı azaltacağından tercih 

edilebilir. İlaç tedavisi süresince çeşitli şekerler yenebilir 

(Ünsal, 2018). 
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Kanser hastalarında Dumping Sendromu çok sık görülür. Bu 

durumda az, sık ve yavaş beslenme uygulanmalıdır. 

Yemeklerden sonra hastanın pozisyonu değiştirilmemelidir 

(min. 30 dk). Diyet yüksek protein ve düşük karbonhidrat 

içermelidir. Aşırı sıcak ve soğuk besin tercih edilmemeli ayrıca 

bal, pekmez gibi yoğunlaştırılmış tatlılardan kaçınılmalıdır. 

Eğer konstipasyon varsa günde 8-10 bardak sıvı verilmelidir. 

Çiğ meyve-sebze, posalı yiyecekler, kurubaklagil, kepekli 

ekmek, kuruyemiş tercih edilmelidir. Eğer ishal varsa kepekli 

besinler, yağlı besinler, çiğ sebzeler, hamur işleri vs. yenmemeli 

yerine yumurta, yağsız peynir, yoğurt, yağsız süt, tavuk, balık, 

muz, elma suyu, kabuksuz elma püresi, , pirinç pilavı, makarna, 

havuç, bezelye ve kabak tercih edilebilir. Laktoz intoleransı 

varsa laktoz içermeyen yiyecekler seçilmeli süt diyetten 

çıkarılmalıdır (Ünsal, 2018). 

 

Komplikasyonlar ortaya çıkmadan önce hastalığın seyrine göre 

uygun bir beslenme planı yapılıp uygulanmalıdır (Ünsal, 2018). 
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3. DİYABETTE BESLENME 
 

Diyabetli bireylerin kilo durumuna göre uygun enerji hesabı 

yapılmalıdır. Obez bireylerde kilo kaybı sağlanması hastalık 

bakımından olumlu sonuç verir. Karbonhidrat kan şekeri üzerine 

büyük etkiye sahiptir. Bu yüzden alınan karbonhidratın türü 

(glikoz, fruktoz, laktoz, sukroz, nişasta) ve miktarına dikkat 

edilmelidir. Karbonhidrat günde %50-60 oranında alınmalıdır. 

Günde 130 gramın altında karbonhidrat alımı önerilmemektedir. 

Düşük karbonhidrat alımının kan şekeri üzerine olumsuz etkileri 

olduğundan önerilmemektedir. Bir günde alınan sukrozun (çay 

şekeri) enerjinin %10’un altı oranında olması gerekir (Tümer ve 

Çolak, 2012).  

 

Fruktoz (meyve şekeri) ise emilme hızı düşük olduğundan kan 

şekeri üzerine etkisi düşüktür. Kolesterolü arttırıcı etkisi 

olduğundan dolayı dislipidemili diyabet hastalarında fruktoz 

alımına dikkat edilmeli ve miktarı enerjinin %15-20’sini 

geçmemelidir. İçerdiği enerji sukroz ile aynıdır ve öğünde enerji 

kaynağı olarak kullanılabilir. Ancak kullanılan fruktozun yapay 

değil, doğal kaynaklardan (sebze, meyve) alınması yararlıdır. 

Yapay fruktozlara karşın doğal fruktoz kaynaklarının 

kısıtlanmasına gerek yoktur (Tümer ve Çolak, 2012). 
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Diyabette insülin alıcılarını arttırma, karaciğerde glikoz 

metabolizma-sını etkileme ve glisemik yanıtı düşük olması 

nedeniyle posa alımı önemlidir. Emilimi ve sindirimi yavaş 

olduğundan kan şekeri üzerine faydalı etkisi vardır. Ayrıca 

kolesterol ve trigliserid üzerinde düşürücü etkisi vardır. Posa 

miktarı yüksek olan besinlerin enerjileri düşük ve midede 

kapladıkları hacim büyüktür. Bu sayede az enerji verip yanı sıra 

doygunluk sağlar. Günlük 25-35 g posa alımı önerilmelidir. 

Kaynakları; kepekli ve tam tahıllı ürünler, kurubaklagiller, sebze 

ve meyvelerdir (Tümer ve Çolak, 2012). 

 

Protein günlük 0,8-1 g/kg alınmalıdır. Protein insülin salınımını 

baskıladığından hipoglisemi anlarında protein alınmamalıdır 

(Tümer ve Çolak, 2012). 

 

Yağların günlük %30’dan fazla alınmaması gerekir. İnsülin 

direncine olumlu etkisi olduğu için tekli doymamış yağların 

alımı arttırılmalıdır. Doymuş yağlar kolesterol için risk 

oluşturduğundan doymamış yağlar tercih edilmelidir. Doymuş 

yağ oranı %7’den az olmalıdır. Kolesterol alımına dikkat 

edilmeli ve 200 mg/gün’ü geçmemelidir (Tümer ve Çolak, 

2012). 
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Diyabetli bireylerde antioksidan maddelerin insülin üzerine 

faydası olduğundan E ve C vitamini alımı yeterli olmalıdır. 

Çinko insüline direkt etki eder. Genel olarak diyetin vitamin ve 

mineral içeriği yeterli olmalıdır (Tümer ve Çolak, 2012). 

 

Yemek öğünü dengeli olması şartıyla kadınların 1 ölçü (140cc 

şarap, 350 cc bira), erkeklerin 2 ölçü alkol tüketilmesinde 

sakınca yoktur (Tümer ve Çolak, 2012). 

 

Öğün aralıkları eşit olmalı, 3 ana ve 2-3 ara öğünden oluşan 

planlamalar yapılmalıdır. Az ve sık beslenme esastır. Diyabetli 

her hastaya özgü diyet modeli planlanmalıdır (Tümer ve Çolak, 

2012).  

 

4. HİPERTANSİYONDA BESLENME 
 

Hipertansiyondaki bireylerin ideal ağırlığa gelmesi 

hedeflenmelidir. BKİ normal üzerindeyse kilo verilmelidir. 

Diyetin doymuş yağ miktarı azaltılmalıdır (enerjinin en fazla 

%10’u). Doymamış yağlar tercih edilmelidir. Omega-3 (balık 

yağı) ve zeytinyağı tercih edilebilir. Fazla yağ tüketilmemelidir. 

Diyetteki karbonhidrat miktarının yükseltilmesinin faydalı 

olduğuyla ilgili çalışmalar yeterli değildir, ancak doymamış yağ 



42 | Seda OĞUR, Büşra Nur AKYOL 

 

 

asitlerinin arttırılması ve yüksek bitkisel protein içermesi kan 

basıncını düşürmüştür (Ünal, 2015). 

 

Diyetin protein içeriği kan basıncının yükselmesiyle ilişkilidir. 

Kırmızı ve işlenmiş etlerin fazla tüketimi kan basıncısı 

arttırırken, bitkisel protein tüketimine ağırlık verilmesi kan 

basıncını düşürücü etki göstermiştir (Ünal, 2015). 

 

Sodyum ile kan basıncı arasında çok önemi bir ilişki vardır. 

Alınan sodyum miktarının artması kan basıncını arttırdığı, fakat 

belli bir değerin altında alındığında da kan basıncını düşürdüğü 

görülmüştür. Bu nedenle günlük tuz tüketimi 

sınırlandırılmalıdır. Tuz ve tuzlu besinler tüketilmemeli, 

yemekler ve ekmek tuzsuz tüketilmelidir. Zeytin, tuzlu peynir, 

turşu, salamuralar, konserveler, tuzlu yağ, salça, salam, sosis, 

sucuk, pastırma, tuzlu bisküvi, kraker, tuzlu pastalar, cipsler, 

kuruyemişler (tuzlu çekirdek, fıstık vb.) tüketilmemelidir. 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 5 g/gün alınabilecek maksimum 

tuz miktarıdır ve sofra tuzu (NaCl) ile karşılanır. Potasyum; 

hipertansiyon hastalarında korunma için önerilmektedir. 

Arttırılan potasyum alımının kan basıncını düşürdüğü 

belirlenmiştir. Potasyum ve sodyum arasında önemli bir ilişki 

bulunmaktadır. Düşük potasyum sodyum tutulmasına neden 
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olduğundan dikkat edilmelidir. Kalsiyumun kan basıncını 

düşürücü etkisi vardır. Diyetle yeterli miktarda alınmalıdır. Aynı 

şekilde yüksek magnezyum alımı hipertansiyon görülmesini 

azaltır. C ve E vitamini antioksidan olduğundan kan basıncını 

düşürebileceği öngörülmüştür (Ünal, 2015). 

 

Fazla alkol tüketimi ile kan basıncı arasında doğru orantı vardır. 

Alkol alınması hipertansiyonun gelişmesine neden olur. Ayrıca 

bunun yanı sıra sigara da kullanılmamalıdır (Ünal, 2015). 

 

Diyetin posa miktarıyla kan basıncı ters orantılıdır. Sebze, 

meyve, kurubaklagil gibi posa miktarı yüksek beslenme ile kan 

basıncının düşürüldüğü görülmüştür. Yetişkinler için günlük 25-

38 g posa alınması önerilir. Haftada en az 2 defa kurubaklagil ve 

günde 5-6 porsiyon meyve-sebze tüketilmelidir. Pişirme 

yöntemi olarak; haşlama, fırında pişirme, ızgara tercih 

edilmelidir (Ünal, 2015).  

 

5. KOLESTEROLDE BESLENME 
 

Kolesterol hastalarında vücut ağırlığına uygun enerji 

hesaplanmalı ve bu enerjinin %50-55 oranı karbonhidrat, %12-

15 oranı protein, %25-30 oranı yağlardan gelmelidir. Protein iyi 
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kalite kaynaklardan seçilmeli, fakat yumurta tüketilirken 

dikkatli olunmalıdır. Kolesterol hastalarında günlük alınan 

kolesterol miktarının 200 mg’ı geçmemesi gerekir (Yılmaz, 

2018). 

 

Günlük alınan posa miktarına dikkat edilmeli ve 20-30 g posa 

tüketilmelidir. Posa kolesterol metabolizmasında görevli olup 

sentezini düşürdüğü için yeterli alınmalıdır. Meyve ve sebze 

tüketimi günde en az 4-5 porsiyon olmalıdır (Yılmaz, 2018). 

 

Alınan doymuş yağ asidi oranı en fazla %7 olmalıdır. Diyette 

doymamış ve tekli doymamış yağ asitleri kullanılmalı ve 

doymuş yağ asitlerinin yerine tercih edilmelidir. Balık 

tüketimine özen gösterilmeli ve haftada iki kez olmalıdır. Trans 

yağ asidi içeren gıdalar tüketilmemelidir. Özellikle zeytinyağı 

tüketiminin kolesterol üzerine koruyucu etkisi vardır. Omega-3 

yağ asidi de balık, kanola, yağlı tohumlar, soya vb. gıdalarda 

bulunur ve trigliserid ile LDL kolesterolü düşürücü etkileri 

bulunur. Yağlı et tüketimi azaltılıp, tam tahıl, kurubaklagil, 

sebze ve meyve tüketilmelidir (Yılmaz, 2018). 
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Sebze-meyveler, tam taneli tahıllar ve kurubaklagiller önemli 

posa kaynaklarıdır. Diyet vitamin ve minerallerden yeterli 

olmalıdır (Yılmaz, 2018). 

 

6. KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA 

(KOAH) BESLENME 
 

KOAH olan bireylerde en sık karşılaşılan durum 

malnutrisyondur. Bu yüzden doğru beslenmeye en kısa sürede 

başlanması gerekir. Alınan enerji harcanan enerjiden fazla 

olmalıdır. Protein dışı kaynaklardan olan karbonhidrat iyi bir 

enerji kaynağıdır. Ancak karbonhidratlar yağlara oranla 

karbondioksit oluşumunu daha fazla arttırdığından alınan 

miktara dikkat edilmelidir (Saka vd., 2003). 

 

Yağlar karbondioksit oluşumuna karbonhidratlar kadar etki 

etmediğinden enerji kaynağı olarak tercih edilebilir (Saka vd., 

2003). 

 

Esansiyel yağ asitlerinin yeterli alınması, özellikle de omega-3 

yağ asidinin tüketiminin arttırılmasının anti-inflamatuar etkisi 

vardır (Öz, 2002).  
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Karbonhidratın fazla alınması karbondioksit oluşumunu 

arttıracağından enerji karbonhidrat yerine yağlardan sağlanmalı 

ve %30-40’ını yağlar oluşturmalıdır. Hatta gerekirse %50 

oranına kadar çıkılabilir (Saka vd., 2003).  

 

Kaybedilen azot (N) miktarına göre protein ihtiyacı belirlenir. 

Proteinin solunum üzerine zorlayıcı etkisi fazla olmadığından 

gerektiği miktarda kullanılabilir. Aşırı alımdan kaçınılmalıdır. 

Günlük 1,2-2 g/kg alınması önerilir (Saka vd., 2003).  

 

Vitaminlerin antioksidan özelliğinin koruyucu etkisi vardır. Bu 

yüzden bütün vitaminleri özellikle C ve E vitaminlerinin alımına 

özen gösterilmelidir (Saka vd., 2003).  

 

Mineral yetersizlikleri sık görülür. Eksikliği görülen mineralin 

eksikliği giderilecek şekilde beslenilmelidir ve takviye 

verilmelidir. Gerekirse enteral beslenme uygulanabilir (Saka 

vd., 2003). 

 

7. BÖBREK HASTALIKLARINDA BESLENME 
 

Akut glomerülonefritte; enerji ihtiyacı karşılanmalıdır. Anüri 

varlığında protein tamamen verilmez. 500-700 ml civarında 

idrar çıkışı başladıysa günde 0,5 g/kg protein verilebilir. İdrar 
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çıkışı normale döndüğünde protein miktarı da normal verilir. 

Proteinden sınırlı diyet uygulandığında enerji açığı yağlardan ve 

karbonhidratlardan sağlanır. Şekerli, yağlı ürünler enerji 

sağlamada kullanılır. A, B ve C vitamini yetersizliği görülür, 

yeteri kadar alınmalıdır. Sodyum ve potasyum atımı 

azaldığından vücutta düzeyleri artar. Bu yüzden diyette alımı 

azaltılmalıdır. Ödem varlığında sodyum kısıtlanır. Ödeme göre 

sodyum, idrar miktarına göre potasyum alımı değişir. Çıkan 

idrar miktarına 400 ml eklenip verilecek sıvı miktarı hesaplanır 

(Gür ve Keçecioğlu, 1976).  

 

Nefrotik sendromda; proteinüri, ödem ve hipertansiyon tedavi 

edilmeli ve proteininin dengesi sağlanmalıdır. Bunun için 35 

Kcal/kg enerji alımı yeterlidir. Fakat hasta steroid tedavisi 

alıyorsa kilo durumuna göre enerji düşürülmelidir. Alınan 

proteinin düşük olması malnutrisyon riskinden dolayı 

önerilmemelidir. Buna karşın proteinin yüksek olmasının düşük 

albümin üzerine etkisi olmadığı aksine idrarda protein atımını 

arttırdığı görülmüştür. Günlük 0,8-1 g/kg protein ve hayvansal 

protein yerine bitkisel protein ve balık tüketilmesi önerilir. 

Alınan yağın oranının enerjinin %30’unu geçmemesi gerekir. 

Nefrotik sendromlu hastalarda hiperlipidemi ve kolestrol 
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gelişebildiği için yağın türü ve miktarına dikkat edilmelidir. 

Protein miktarı normal alıma göre az olduğundan ve enerji 

kaynağı olarak kullanılmasını engellemek için yeterli 

karbonhidrat alınmalıdır. Ödem varlığında sodyum kısıtlanmalı 

ve en az 1,5 L sıvı alınmalıdır. Antioksidan olan selenyum ve C 

vitamininin alınması önemlidir (Köseler Beyaz, 2018).  

 

Akut böbrek yetmezliğinde; ihtiyaç olan enerji ve besin öğesi 

gereksinimleri hastalığın derecesine ve komplikasyonlarına göre 

değişir. Hastalık hafifse; 0,9-1,3 g/kg/gün, hemodiyaliz 

alınıyorsa; 1,3 g/kg/gün protein alınması yeterlidir. Renal 

replasman tedavisi alanlarda; 1,2 g/kg/gün, renal replasman 

tedavisi alınmıyorsa; 0,8 g/kg/gün protein yeterlidir. Hastalık 

ciddiyse protein miktarı 1,5 g/kg/gün olarak önerilir. Alınan 

proteinin iyi kalite (et, süt, yumurta vb.) olması gerekir. 

Alınması gereken enerji miktarı 30 Kcal/kg/gün veya hastaya 

göre daha fazlası olabilir. Ayrıca diyaliz alan 60 yaşın altındaki 

hastalar içinse 35 Kcal/kg/gün gereken enerji miktarıdır. Asıl 

enerji kaynağı da karbonhidratlardır. İhtiyaç duyulan enerjinin 

çoğunluğu karbonhidratlardan sağlanır. Yağlardan ise %30-35 

oranında diyette bulunmalıdır. Kolesterol ve trigliserid yüksek, 

HDL düşük olduğundan alınan doymuş yağ miktarı 
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azaltılmalıdır. Minerallerden sodyum, potasyum, fosfor vb. 

düzeyleri takip edilerek alınacak miktar belirlenmelidir. İhtiyaç 

duyulan vitamin alımı arttırılmalıdır. Özellikle C vitamini, B₁ 

vitamini ve folik asit değerlerinde düşüş olabilir. Renal 

replasman tedavisi alan hastalarda 1 mg/gün folik asit ve 100 mg 

C vitamini önerilmektedir (Süzen, 2018).  

 

Kronik böbrek yetmezliğinde; hastalığın ilerlemesinin 

yavaşlatılması ve komplikasyonlarının azaltılması için uygun 

beslenme önemlidir. Alınan proteinin böbrek yükünün 

azaltılması için sınırlandırılması gereklidir. Günde 0,8 g protein 

alımı önerilir. Fakat glomerüler filtrasyon hızı <25 ml/dk/1,73 

m2 olan hastalarda 0,6 g/kg/gün protein alınmalıdır. Enerji 30-

35 Kcal/gün olmalıdır. Düşük protein alımından dolayı günlük 

35 Kcal/kg enerji alınması gereklidir. Diyetin karbonhidrat oranı 

%50-60, yağ oranı %25-35 olmalıdır. Günlük 20-30 g kadar 

posa alınmalı ve karbonhidrat ihtiyacı kompleks 

karbonhidratlardan karşılanmalıdır. Doymuş yağ alımı %7 

oranında ve kolesterol 200 mg altında alınmalıdır. Alınan sıvı ile 

çıkarılan sıvının dengeli olması gerekir. Böbreğin sodyumu 

filtre yeteneğindeki azalmasına bağlı olarak alınması gereken 

sodyum değişir. Potasyum düzeyi yükseldiğinde alınması 
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gereken potasyum sınırlanır. Sınırlanmasını gerektiren bir 

komplikasyon yoksa normal potasyum alınmalıdır. Ciddi böbrek 

hasarında fosfor kısıtlaması gerekir. Fosfor artışı kalsiyumun 

azalmasına, kemiklerden çekilmesine neden olduğundan 

kalsiyum alımı arttırılmalıdır. Kronik böbrek yetmezliğinde A 

ve E vitaminleri vücutta biriktiğinden ek alımı 

önerilmemektedir. Fakat B6 ve B12 vitaminlerinde azalma 

görülür (Süzen, 2018). 

 

8. KARACİĞER HASTALIKLARINDA BESLENME  
 

Hepatitte; yeterli ve dengeli beslenme önemlidir. Hastaların 

metabolik hızı artmıştır. 35-40 Kcal/gün alınan enerji 

gereksinimi karşılar. Bu hastalarda malnutrisyon 

görülebildiğinden alınan protein 1,2-1,5 g/kg/gün olmalıdır. 

Karbonhidrat oranı %50-60 olmalıdır. Bulantı ve kusma varsa 

alınan yağ azaltılmalıysa da, bu bireyler iştahsız olabileceği için 

lezzet verme amaçlı yağ miktarı arttırılabilir. A, B6 ve folat 

vitaminlerinin eksikliği görülebilir. Takviye yapılmalıdır. Genel 

olarak vitamin ve mineraller yeterli alınmalıdır. Toksik madde 

(amonyak) birikimi fazla olduğundan atımı için yeterli sıvı 

alınmalıdır. Hastalıkta alkol kullanılmamalıdır. Düzelme 

sağlansa bile alkol kullanımından kaçınılmalıdır. Az az ve sık 
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sık beslenme önerilebilir. Sütlaç, muhallebi gibi tatlılar enerji ve 

protein gereksinimini karşılamak için tüketilebilir (Esin vd., 

2017). 

 

Karaciğer yağlanmasında; iyileşmek için uygun beslenme 

önemlidir. Hastanın kilosuna göre verilecek enerji değişir. 

Alınacak enerji; hasta zayıfsa arttırılmalı, şişman ise 

azaltılmalıdır. Günlük alınacak protein biraz fazla olmalıdır. 75-

100 g/kg/gün aralığında alınmalıdır. Alınacak yağın miktarı 

azaltılıp (%20-25), türüne dikkat edilmelidir. Doymamış yağlar 

doymuş yağlara tercih edilmelidir. Alınan kolesterol miktarı 

yükse olmamalıdır. Diyette balık tüketilmelidir. Diyetin 

karbonhidrat oranı %50-60 arasında olmalıdır. Diyabet 

riskinden dolayı besinlerin glisemik indeksine dikkat edilmeli ve 

düşük olanlar tercih edilmelidir. Kompleks karbonhidratlar 

tercih edilmelidir. Posa alımı arttırılmalıdır. E ve C 

vitaminlerinin hastalığa olumlu etkileri vardır. Karaciğer 

yağlanması olan bireylerde kolin eksikliği görülür bu da lesitin 

sentezlenmesinde aksaklığa neden olur. Lesitin yağ taşınması 

için önemli olduğundan günlük takviye yapılması önerilir 

(Kuşçu, 2010). 
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Sirozda; hastaların metabolik hızının artması beslenme 

gereksiniminin artmasına neden olur. Fakat hastalar 

gereksinimin yaklaşık yarısını hatta daha azını alabilmektedir. 

Hastalığın düzeyine göre enerji alımı değişir. Bu hastaların 

yarısına yakınında diyabet gelişir. Bu yüzden glisemik indeksi 

düşük besinler seçilmeli ve posa (tam tahıl, kurubaklagil, sebze, 

meyve) alım düzeyi arttırılmalıdır. ESPEN (The European 

Society for Clinical Nutrition and Metabolism- Avrupa Klinik 

Beslenme ve Metabolizma Derneği)’e göre protein dışı enerjinin 

%50-60’ı karbonhidrattan ve %40-50’si yağlardan 

sağlanmalıdır. Fakat steatore varsa alınan yağ miktarı 

değişebilir. 1,2-1,5 g/kg/gün arlığında protein alınmalıdır. 

Alınan protein iyi kalite olmalı ve dallı zincirli aminoasitlerden 

zengin olmalıdır. Sıklıkla yağda eriyen (A, D, E, K) ve suda 

eriyenlerden (B1, B6, B12) vitaminlerin de ve çinko ile 

magnezyum da yetersizlik görülür. Çinko seviyesi hastalığın 

şiddetiyle orantılıdır. Yetersizliği görülen vitamin ve 

minerallerin takviyesi yapılmalıdır. Sıvı ve sodyum alımı ise 

ödem ve ascit varlığında kısıtlanır. Hastaya göre verilen sodyum 

miktarı değişir. Bu hastalarda glikojen depolarında sıkıntı 

olabileceğinden ve oluşabilecek enerji yetersizliğini önlemek 

için oluşan gece yemek yeme önerilebilir (Esin vd., 2017).  
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Hastada hepatik ensefalopati varlığı alınan besin öğelerinin 

miktarlarının değişmesine neden olur. Hepatik ensefalopati 

varlığı alınacak enerjinin artmasına, proteinin azalmasına neden 

olur (Çil vd., 2017). 

  

9. OBEZİTEDE BESLENME 
 

Obezite tedavisi, yaşam boyu sürdürülmesi gereken yeterli ve 

dengeli beslenme başta olmak üzere, fiziksel aktivitenin 

arttırılması ve olumlu davranış değişikliklerinin (sağlıklı besin 

seçimi, az ve sık yeme, sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih etme 

vb.) benimsenmesini içeren bir tedavidir (Şanlıer, 2020).  

 

Obez bireylerde kalıcı kilo verilmesi için doğru beslenilmelidir. 

Bunun için günde 3 ana, 2-3 ara öğün beslenme planı 

uygulanmalıdır. Öğün atlanmamalıdır. Uygulanan diyette besin 

öğelerinden (karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral) 

yeterli alınmalıdır. Doğru beslenme alışkanlığı kazandırılmalı 

ve yaşam şekli haline gelmelidir. Hızlı kilo kaybı yerine yavaş 

ve kalıcı kilo kaybı hedeflenmelidir (Çevik, 2014).  

Enerji çok düşük olmamalı ve haftada 0,5-1 kg verecek şekilde 

hesaplanmalıdır (T.C. Sağ. Bak., 2017).  

 



54 | Seda OĞUR, Büşra Nur AKYOL 

 

 

Obezite tedavisinde 6 aylık sürede %10 kilo kaybı sağlanması 

sağlık sorunlarını önlemede yarar sağlamaktadır (Şanlıer, 2020). 

 

Karbonhidrat oranı %50-55 olmalıdır. Geç emildiği ve geç 

sindirilip doygunluk verdiği için kompleks karbonhidratlardan 

(kurubaklagil, kabuklu meyve, kabuklu sebze, ekmek, tahıllar) 

karşılanmalı ve basit karbonhidrat (şeker, çikolata, reçel, kek, 

kurabiye vb.) çabuk emilip kullanıldığı için tüketimi 

sınırlandırılmalıdır. Protein vücut gelişimi için önemlidir ve 

%15-20 oranında protein alınmalıdır. Bu yüzden protein 

kaynaklarının (tavuk, et, balık, süt, peynir, yoğurt, yumurta) 

yeterli tüketilmelidir ve iyi kalite olmalıdır. Kilo verme 

aşamasında et, süt, peynir, yoğurt az yağlı veya yağsız tercih 

edilmelidir (Baltacı vd., 2015).  

 

Diyette %25-30 oranında yağ alınmalıdır. Doymuş yağ 

(hayvansal yağlar; tereyağı, kuyruk yağı) miktarı azaltılmalı, 

doymamış yağ (zeytinyağı) oranı arttırılmalıdır. Yağlı 

besinlerden (yağlı et, yağlı süt, peynir, kaymak, krema, 

mayonez, kızartmalar, sucuk vb.) uzak durulmalıdır (T.C. Sağ. 

Bak., 2017).  
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Çok düşük oranda yağ alımından yağda eriyen vitaminlerin 

emiliminde problem olacağı için kaçınılmalıdır. Posa alımı 

yeterli olmalıdır. Çünkü posa tokluk hissi verir, yağ oranı 

düşüktür ve geç sindirilip yavaş emilir. Alınması gereken posa 

kaynakları; kurubaklagiller, sebze ve meyveler, tam tahıllardır. 

Sebze-meyve tüketiminin arttırılması, günde en az 5-6 porsiyon 

tüketilmesi gerekmektedir. Alınan vitamin ve mineral yeterli 

olmalıdır. Gün boyu tüketilen su miktarı yeterli olmalı ve en az 

2 litre su tüketilmelidir. Yemeklerden önce su tüketmek tokluk 

hissi vereceğinden tüketilmelidir (Baltacı vd., 2015).  

 

Hazır meyve suları ve gazlı içecekler tüketilmemelidir. Yağda 

kızartma yöntemi yerine haşlama, fırında pişirme vb. tercih 

edilmelidir (T.C. Sağ. Bak., 2017).  

 

Tuz alımı sınırlandırılmalı ve günde maksimum 5 g olmalıdır. 

Alkol tüketilmemelidir (Baltacı vd., 2015). 

 

Öğünlerde besin çeşitliliğine önem verilmeli, ara öğünlerde 

meyve, sebze, ayran, süt vb. enerji içeriği düşük olan besinlerin 

seçimine dikkat edilmelidir. Beslenmenin sık aralıklarla olması 

acıkmayı geciktirmekte, gereğinden fazla yemek yemeyi 
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önlemekte ve sonraki öğünde tüketilecek besin miktarını 

azaltmaktadır (Şanlıer, 2020). 
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BÖLÜM 3 

KRONİK HASTALIKLARDA UYGULANAN 

DİYET MODELLERİ 

 

GİRİŞ 
 

Bu bölümde dünya genelinde yürütülen bilimsel çalışmaların 

ışığında en önemli kronik hastalıklardan olan kalp-damar 

hastalıkları, kanser, diyabet, hipertansiyon, kolesterol, kronik 

obstrüktif akciğer hastalığı, böbrek hastalıkları, karaciğer 

hastalıkları ve obezitede etkinliğinin olduğu ileri sürülen diyet 

modellerinden Akdeniz diyeti, DASH diyeti, vejetaryen diyeti, 

düşük karbonhidratlı ve düşük yağlı diyetler, glütensiz diyet, 

ketojenik diyet, alkali diyet, çiğ beslenme, aralıklı açlık diyeti, 

FODMAP diyeti ve MIND diyetinin genel özelliklerinden ve bu 

diyet modellerinin kronik hastalıklar üzerindeki olası olumlu 

etkilerinden bahsedilmiştir.   

 

1. AKDENİZ DİYETİ 
 

Akdeniz tipi beslenme; sebze, meyve, kurubaklagil, zeytinyağı, 

balık ve kuruyemiş besinlerinin bol miktarda tüketildiği diyet 
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modelidir. Süt ve süt ürünleri normal miktarda tüketilir. Bunun 

yanı sıra kırmızı et, işlenmiş etler, şekerli yiyecekler ve 

içecekler, hayvansal yağlar (tereyağı) daha az miktarda tüketilir 

(İdiz, 2019).  

 

Akdeniz diyeti; düşük enerji, yüksek posa, fazla antioksidan ve 

fenolik bileşikler, yüksek miktarda doymamış yağ ve düşük 

oranda doymuş yağ içermesiyle kronik hastalıkları önleme, 

korunma ve tedavisinde kullanılan bir beslenme tedavisidir. 

Akdeniz diyetinde; günde 8 porsiyon tam tahıl ürünleri, 4-6 

porsiyon meyve, 2-3 porsiyon sebze, haftada 4-5 porsiyon balık 

önerilmektedir (Barbaros ve Kabaran, 2014). 

 

Geleneksel Akdeniz diyetinin en temel özelliği; hayvansal 

besinlerden süt ve eti az içermesi nedeniyle doymuş yağ 

içeriğinin düşük olması, yemeklerde zeytinyağı kullanımı 

sayesinde tekli doymamış yağ içeriğinin yüksek, tam tahıllardan 

ve bulgurdan yapılan ürünleri, kurubaklagilleri, meyve ve 

sebzeyi bolca içermesidir (Baysal, 2013). 

 

Yağdan gelen enerjinin; temelinde zeytinyağı bulunur ve aynı 

zamanda %35-40 kadarı da yağlı tohumlardan gelir. Genellikle 

günlük 25-30 ml zeytinyağı tüketilir. Zeytinyağında diğer 
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yağlara oranla daha fazla bulunan fenolik bileşikler damar 

sağlığı için faydalıdır. Zeytinyağı örnek tekli doymamış yağ 

asidi kaynağıdır. Kolesterol, hipertansiyon, kalp-damar 

hastalıkları için kullanılabilecek en ideal yağ çeşididir. Tekli 

doymamış yağ asidi olması yağın okside olmasını ve ısı 

oluşumunu arttırmaktadır. Bu durum yağ birikimini ve kilo 

alımını engellemektedir. Zeytinyağı gibi yağlı tohumlar da 

benzer bileşenler barındırır ve vücuda benzer faydaları bulunur. 

Tekli ve çoklu doymamış yağ asidi içerirler ve bileşimindeki 

fenolik bileşikler ile damar sağlığını koruyucu etki gösterirler. 

Balık, omega-3 kaynağı olup kalp sağlığını koruyucu etkisi 

vardır ve kalp hastalıklarının gelişme ihtimalini azaltır. Günde 

225 g balık tüketerek 250 mg EPA (eikozapentaenoik asit) ve 

DHA (dokosaheksaenoik asit) alımı sağlanabilir. Vücuda yeteri 

kadar alınan EPA ve DHA’nın kardiyovasküler hastalıklardan 

korunmada ve tedavisinde etkisi büyüktür. Balıklardan özellikle 

yağlı olanları (sardalya, uskumru, somon) tercih edilmelidir 

(Barbaros ve Kabaran, 2014). 

 

Akdeniz diyetinde önemli yeri olan tam tahıllı ürünlerin kronik 

hastalıklardan korunmada ve diyabetik bireylerde glisemik 

indeksin kontrolünde etkisi büyüktür. Glisemik indeksi düşük 



64 | Seda OĞUR, Büşra Nur AKYOL 

 

 

olduğundan insülin salınımını ve kan şekerini düzenlemede 

etkilidir. Tam tahıllı besinlerde vitamin, mineral, posa, 

fitokimyasal gibi bileşenler fazla miktarda bulunduğundan 

kronik hastalıklara karşı koruyucudur. İşlem gören tahıl 

ürünlerine oranla tam tahıllı ürünlerde bu bileşenler daha fazla 

bulunduğundan tercih edilmelidir. Posa miktarının yüksek 

olması kolesterolü düşürücü etki sağlar. Glikoz düzeyini 

düzenler ve kansere karşı korur. Posa yüksek olduğundan 

midenin geç boşalmasına dolayısıyla tokluk hissine ve bu sayede 

de aşırı besin alımını önlemeye yardımcı olur. Bu da obezite 

oluşumunu engeller (Barbaros ve Kabaran, 2014). 

 

Sebze ve meyvenin de Akdeniz diyetinde yeri büyüktür. Posa 

oranı yüksektir, fitokimyasal bileşenleri fazladır ve önemli bir 

antioksidandır. Zengin vitamin-mineral içeriği sayesinde 

insüline olan duyarlılığı iyileştirme, kan basıncını düşürme gibi 

fayda sağlar ve aterosklerozisi engeller. Sebze ve meyvelerin 

sahip olduğu bileşenlerin diyabet, kanser, kolesterol, 

hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları ve obezite gibi birçok 

hastalığa karşı koruyucu etkisi vardır. Yüksek posa içeriğine 

sahip kurubaklagiller Akdeniz diyetinde sıklıkla tüketilen ve 

kolesterol oluşumunu, kan basıncının yükselmesini önlemeye 
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yardımcı besin çeşididir. Glisemik indeksinin düşük olması 

diyabetik bireylerde fayda sağlar (Barbaros ve Kabaran, 2014). 

 

Akdeniz diyeti; antioksidanlar, anti-inflamatuar bileşenler fazla 

olduğu için kalp-damar hastalıkları, kolesterol, hipertansiyon 

vb. karşı koruyucudur. Diyette çokça bulunan meyve, sebze, 

kurubaklagiller, yağlı tohumlar ve zeytinyağında vitamin, 

mineral, fenolik bileşikler, flavanoidler çokça bulunur ve çeşitli 

kronik hastalıklara karşı koruyucu etkisi vardır. Diyetin 

içeriğindeki besinlerin posa miktarı yüksek olduğundan 

özellikle glisemik indeksin kontrolünü sağladığından diyabette, 

doygunluk hissi verdiğinden obezite tedavisinde etkindir. Balık 

ve zeytinyağı gibi doymamış yağ asitleri içeriği fazla 

olduğundan bu diyet kalp-damar hastalıklarına karşı 

koruyucudur. Diyetin sağladığı enerji düşüktür, bu yüzden obez 

bireylerde tercih edilir. Doymuş yağ (hayvansal) ve toplam yağ 

oranı düşük olduğundan kilo alımını engeller ve kalp-damar 

hastalıkları, karaciğer yağlanması, obezite ve neden olduğu 

hastalıklar önlenir. İnsülin direncini düşürücü etkisi olan bu 

diyetin diyabetik hastalarda kullanımı faydalıdır. Akdeniz diyeti 

ayrıca kolesterol, damar tıkanıklığı, felç ve kalp krizi görülme 

oranını da düşürür (Barbaros ve Kabaran, 2014). 

 



66 | Seda OĞUR, Büşra Nur AKYOL 

 

 

2. DASH (DIETARY APPROACHES TO STOP 

HYPERTENSION) DİYETİ 
 

DASH-Dietary Approaches to Stop Hypertension; 

hipertansiyonu durdurmak için diyetsel yaklaşım demektir. 

Sağlıklı beslenme ve düzenli hareket ile hipertansiyon 

önlenebilir (Baysal, 2013). 

DASH diyeti; meyve ve sebzelerin, tam tahıllı ürünlerin ve az 

yağlı süt ürünlerinin tüketimini ön plana çıkarmayı, bununla 

birlikte doymuş yağ, kolesterol ve tuz alımını amaçlayan bir 

diyet tedavisidir. Besin grubu çeşitliliği azdır bu yüzden diyete 

uyum sağlamak güçtür (Avşar, 2017). 

 

Bu diyette; kırmızı et ve işlenmiş et ürünleri, doymuş yağ, 

şekerli gıdalar ve tuz sınırlandırılmıştır, bunun yan sıra posa, 

protein, potasyum ve kalsiyum bakımından zengindir. Diyette; 

tavuk, balık gibi beyaz et çeşitleri ve yağlı tohumlar bulunur, 

fakat işlenmiş et ve tahıl ürünleri bulunmaz (Avşar, 2017).  

 

Yapılan çalışma ve araştırmalar sonucunda DASH diyetinin kan 

basıncını azalttığı, ayrıca kalp hastalıklarından korunmada 

olumlu etki gösterdiği belirlenmiştir. DASH diyeti özellikle 
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yüksek kan basıncına sahip bireylerde kan basıncını düşürücü 

etki göstermiştir (Avşar, 2017). 

 

DASH diyeti kan basıncını düzenlemek için diyet içeriğindeki 

çeşitli besin öğelerinin farklı oranlarda ayarlanmasıyla 

oluşturulmuş bir tıbbi beslenme tedavisidir. Ancak sadece 

hipertansiyon hastalarında değil, çeşitli kronik hastalıklarda 

(kolesterol, kardiyovasküler hastalıklar, böbrek hastalıkları, 

diyabet, obezite) da olumlu etkileri olmuştur (Ekim, 2018). 

 

DASH diyetinde amaç yağ kısıtlaması yerine doymuş yağdan 

daha çok doymamış yağlar tercih ederek azalan karbonhidrat 

alımı ile oluşan enerji açığını kapatmaktır. DASH diyeti ile 

birlikte tuz kısıtlaması yapılması ve diyetin egzersiz ile 

desteklenmesi hem hastalığa olumlu etki göstermekte hem de 

kilo vermeye yardımcı olmaktadır (Ekim, 2018). 

 

DASH beslenme modeli; özel besin kullanmayı gerektirmediği 

ve uygulanabilme oranı yüksek olması nedeniyle ön plandadır 

(İdiz, 2019).  

 

Tablo 3.1’de DASH diyetinin kompozisyonu gösterilmiştir 

(Saka, 2016). 
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Tablo 3.1. DASH diyetinin kompozisyonu 

Toplam yağ Toplam enerjinin %27’si 

Doymuş yağ Toplam enerjinin %6’sı 

Protein Toplam enerjinin %18’i 

Karbonhidrat Toplam enerjinin %55’i 

Kolesterol 150 mg 

Sodyum 2300 mg 

Potasyum 4700 mg 

Kalsiyum 1250 mg 

Magnezyum 500 mg 

Posa 30 g 

 

Tablo 3.2.’de DASH beslenme planında günlük alınması 

gereken porsiyon miktarları verilmiştir (Avşar, 2017).  

Tablo 3.2. DASH beslenme planında günlük alınması 

gereken porsiyon miktarları 

 

Besin Grubu  
Günlük Porsiyon Miktarı 

(ortalama 2000 Kcal için) 

Tahıllar 6-8 porsiyon 

Sebzeler 4-5 porsiyon 

Meyveler 4-5 porsiyon 

Yağsız veya az yağlı süt ürünleri 2-3 porsiyon 

Yağsız kırmızı et, balık, kümes 

hayvan eti 
6 veya daha az porsiyon 

Yağlı tohumlar, sert kabuklu 

yemişler, kurubaklagiller 
Haftada 4-5 kez 

Yağlar 2-3 porsiyon 

Şekerler, tatlılar 
Haftada 5 veya daha az 

porsiyon 
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Tablo 3.3’te besin gruplarının DASH beslenme planı için önemi 

verilmiştir (Avşar, 2017).  

 

Tablo 3.3. Besin gruplarının DASH beslenme planı için 

önemi 

Besin Grubu DASH Beslenme Planı İçin Önemi 

Tahıllar Enerji ve posa için majör kaynak 

Sebzeler 
Potasyum, magnezyum ve posa için 

zengin kaynak 

Meyveler 
Potasyum, magnezyum ve posa için 

zengin kaynak 

Yağsız veya az yağlı süt 

ürünleri 

Kalsiyum ve protein için majör 

kaynak 

Yağsız kırmızı et, balık, 

tavuk 
Protein ve magnezyum kaynağı 

Yağlı tohumlar, sert 

kabuklu yemişler, 

kurubaklagiller 

Enerji, protein, magnezyum ve posa 

için kaynak 

Yağlar 
DASH beslenme planında mutlaka 

tüketilmesi gerekir. Enerji kaynağıdır. 

Şekerler, tatlılar Yağ içermeyen tatlılar seçilmelidir. 

 

3. VEJETARYEN BESLENME 
 

Hastalıkların oluşmasını önleme ve var olan hastalığı tedavi 

etmede doğru planlanan vejetaryen diyeti faydalıdır. Bu diyette 
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hayvansal besin ürünleri çıkarılıp, bitkisel besinler tüketilir. Bu 

diyetin enerji içeren besin çeşitleri fazladır (Shipman, 2021). 

 

İyi kalite protein kaynağı ve esansiyel aminoasitten zengin olan 

hayvansal ürünler (et, süt, yumurta, balık, tavuk) 

tüketilmediğinden esansiyel aminoasit gereksinimini düşük 

aminoasit içeriğine sahip bitkisel protein kaynaklarından 

karşılanmalıdır. Bitkisel protein kaynağının protein kalitesi ve 

kullanılabilen aminoasit oranı daha düşük olduğundan 

gereksinimi karşılamak için daha çok miktarda tüketilmesi 

gerekir. Diyetin proteini bitkisel olduğu için sindirilebilirliği 

arttırma işlemleri yapılabilir. Düdüklü tencerede pişirme, 

kurubaklagillerin ıslatılması işlemleri ile arttırılabilir. Tahıl ve 

kurubaklagilleri yeterli miktarda ve çeşitte tüketerek hayvansal 

kaynaklı proteinler kadar fayda sağlanmış olur (Shipman, 2021).  

 

Günlük %30 oranında yağ alımı önerilir. Vejetaryen diyetinin 

doymuş yağ asidi oranı hayvansal besinler tüketilmediğinden 

daha düşüktür. Tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri daha 

yüksektir. Diyetin EPA ve DHA oranı düşüktür. Tohumlar 

(keten, chia), keten tohumu yağı, soya ve yağı omega-3 

gereksinimini karşılar. Zeytinyağı tüketilir, fakat trans yağ 

tüketilmemelidir (Shipman, 2021). 
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Vejetaryen diyetin karbonhidrat miktarı normaldir. Sebze, 

meyve, tam tahıl ve kurubaklagil tüketimi daha fazla 

olduğundan diyetin posa miktarı yüksektir (Shipman, 2021). 

 

Vitaminlerden B₁₂ vitamini hayvan ve bitkilerde sentezlenmez, 

fakat hayvanlar sindirebildiğinden yapılarında bulunur. İnsan 

vücudunda üretilemediği ve bitkisel kaynaklarda da ender 

bulunduğundan eksikliği görülür. Buna karşın bu eksikliği 

kapatan folik asit bakımından zengindir. B₁₂ takviyesi ve takviye 

edilmiş gıdalar kullanılmalıdır. A vitamini için yeşil, sarı, 

turuncu sebzeler ve meyve tüketilmelidir. Vejetaryen diyetinde; 

B₁, B₂, E, C, K vitaminleri yeterlidir (Shipman, 2021). 

 

Bitkisel besinlerdeki demirin kullanım oranı hayvansal kaynaklı 

besinlere oranla daha düşüktür. Kurubaklagiller, tam tahıllar, 

koyu yeşil yapraklı sebzeler ve tohumlar demir kaynağıdır ve 

emilimini arttırmak için C vitamini ile beraber tüketilmesi, 

ıslatma işlemleri gibi düzenlemeler yapılmalıdır. Diyetin çinko 

miktarı düşüktür. Hem hayvansal hem de bitkisel besinlerde 

bulunur, fakat bitkisel besinlerdeki çinkonun emilimi azdır. 

Tahıllar, yağlı tohumlar, kurubaklagiller çinko kaynağıdır. 

Vejetaryen diyette kalsiyum içeren besinler; koyu yeşil sebzeler, 
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kurubaklagiller, yağlı tohumlar, badem, soya, yulaf ve pirinçtir. 

Vejetaryen beslenenlerin tükettiği selenyum azdır. Potasyum ve 

magnezyum eksikliği görülmez. Tüketilen sodyum miktarı 

azdır. Bu da kan basıncı yüksek olanlar için faydalıdır. Bunun 

dışında bu diyetin vitamin ve mineral içeriği normaldir 

(Shipman, 2021). 

 

Vejetaryen diyet; doğru planlandığında gereksinimler için 

yeterlidir. Fakat bazen eksik kalabilir. Protein gereksiniminin 

karşılanabilmesi için uygun seçim yapılmalıdır. Enerji içeriği 

normaldir, fakat esansiyel yağ asitleri, B₁₂, demir ve bazı 

minerallerin eksikliği görülebilir. Diyetin hayvansal besin 

içeriği olmadığı için doymuş yağ asidi alımı azalır, bu da kalp-

damar hastalıkları, kolesterol, obezite vb. hastalıklar için faydalı 

olabilir. Diyetin posa kaynağı olan sebze, meyve, kurubaklagil, 

tahıl içeriğinin yüksek olması diyabetlilerde glisemik kontrolü 

ayarlama ve obezlerde kilo vermede avantajdır (Shipman, 

2021). 

 

Vejetaryen diyeti tansiyonu normal seviyede tutmayı ve kansere 

karşı korunmayı sağlayabilir. Kolesterol düşük olduğu için kalbi 

koruyucu etkisi vardır (Sezer, 2003). 
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4. DÜŞÜK KARBONHİDRATLI VE DÜŞÜK YAĞLI 

DİYETLER 
 

Karbonhidrat oranı düşük diyet planı, karbonhidrat oranı yüksek 

olan diyete göre glisemik kontrolü sağlamada daha avantajlıdır. 

Düşük yağlı diyette kolesterol, trigliserid, LDL değerlerinde 

düşüş ve HDL düzeyinde yükselme görülür. Yağ miktarının az 

olması kilo vermede de yardımcıdır. Bu da obezite, kolesterol, 

kalp hastalıkları, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik 

hastalıklarda fayda sağlayabilir. Fakat diyetin karbonhidrat ve 

yağ oranının düşük olması proteinin artmasına dolayısıyla 

böbrek fonksiyonları için risk teşkil etmesine neden olabilir 

(İdiz, 2019).  

 

Tablo 3.4’te düşük karbonhidrat içeriğine sahip diyetler 

verilmiştir (Aydoğdu ve Akbulut, 2020).  
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Tablo 3.4. Karbonhidrat Oranı Düşük Diyet Çeşitleri

  

Diyetin Adı Karbonhidrat Miktarı Özelliği 

Ketojenik  Günde <50 g 
Ana enerji keton cisimlerinden 

sağlanır. 

Atkins 
Başlangıçta günde 20 g; 

sonra günde 80-100 g 

Fazla karbonhidrat kısıtlayan obez 

bireyler için kullanılan diyettir. 

Eco-Atkins Günde 130 g 

%26 karbonhidrat, %43 yağ ve 

%31 protein oranlarında vegan 

diyetidir.  

South Beach 

Evre 1: çoğu 

karbonhidratı içermez.  

Evre 2-3: günde ≤140g  

Karbonhidrat ve doymuş yağ 

içeriği kısıtlanmıştır. 3 ana ve 3 ara 

öğün bulunur. 

Zone %40  

%40 karbonhidrat, %30 yağ ve 

%30 protein içeren ve günde 7 defa 

az ve sık beslenmeyi amaçlar. 

Paleo 
Seçilen besine göre 

değişir. 

Et çeşitleri, yumurta, sebze, meyve 

ve kuruyemişlerden oluşur. Çok az 

kepekli tahıl, işlenmiş ürün, süt, 

kurubaklagil, patates ve şeker 

bulunmaktadır. 

Dr. Bernstein’s 

Diabetes 

Solution  

Günde 30 g 
Glisemik indeksi yüksek besinleri 

sınırlanmıştır. 

Sugar Busters Günde 2-3 porsiyon 
Glisemik indeksi yüksek besinleri 

sınırlamayı amaçlar. 

LCHF Günde <20-100 g 
İsveç’te yaygındır ve diyetteki 

yağlarla tokluk sağlamayı amaçlar. 

Protein Power Günde 28-40 g 
Sınırlı oranda karbonhidrat ve 4-5 

öğün yeterli protein alınır. 

Sanoma 
Seçilen besine göre 

değişir. 

Doymuş yağ, şeker ve nişasta 

azaltılır. 3 evredir. Akdeniz ve 

düşük karbonhidratlı diyet 

karışımıdır. 
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Yapılan bazı çalışmalara göre; karbonhidrat oranı düşük 

diyetlerin yağ oranı düşük diyetlere oranla daha fazla kilo kaybı 

sağladığı ve kas dokuda artış olduğu, aynı zamanda HDL ve 

trigliserid düzeylerinde önemli düşüş gözlemlenmiştir. Bu 

sebeple düşük karbonhidrat içeren diyetin kardiyovasküler riski 

azalttığı ve ağırlık kaybı sağladığı belirlenmiştir. Fakat 

karbonhidrat oranı düşük diyetlerde LDL seviyesinde artış 

görülebilmekte, bu da kardiyovasküler hastalık riskini 

arttırabilmektedir. Düşük karbonhidrat içeren diyet ile düşük 

yağ içeren diyet uygulamasının süresi ve karbonhidrat ile yağ 

oranları sağlık üzerindeki etkilerini değiştirmektedir. Bundan 

dolayı uzun süreli daha fazla araştırma yapılmalıdır (Aydoğdu 

ve Akbulut, 2020). 

 

5. GLÜTENSİZ DİYET 
 

Çölyak kronik bağırsak emilim bozukluğu hastalığıdır (Gökçen, 

2010). 

 

Glütensiz diyet çölyak hastalarında kullanılan özel bir diyettir. 

Bu hastaların tanı konulduğundan itibaren ömür boyu glüten 

içeren besinlerin çıkarıldığı bir diyet uygulamaları gerekir. Bu 

diyetin içeriğinde glüten kaynağı olan buğday, arpa, yulaf ve 
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çavdar bulunmamalıdır. Bu tahıllardan üretilen un, ekmek, 

makarna ve her türlü gıda diyetten çıkarılmalıdır. Sadece 

tahıllardan üretilen gıdalar değil, bu glüten içeren maddelerden 

glütensiz gıdalara bulaşmalar olması bile çölyak hastaları için 

risktir (Yıldırım, 2019). 

 

Bu diyeti uygulayan bireylerde vitamin ve mineral eksiklikleri 

görülebilir. Bu ürünlerde görülen besin öğesi eksikliğini 

gidermek için kinoa, keten tohumu eklenebilir. Ayrıca kinoa ve 

keten tohumu omega-3 kaynağı olduğu için tercih edilmelidir. 

Glütensiz diyetlerin karbonhidrat seçeneği çok azdır. Bu yüzden 

glütensiz özel ürünler üretilir (Yıldırım, 2019). 

Glüten içeren ürünlerin glütensiz olması ve zaten glüten 

içermeyen besinler ile uygun diyet planlanmalı ve 

uygulanmalıdır (Yıldırım, 2019). 

 

Çölyak hastalarında yulafın tüketilmesinin sakıncası yoktur, 

fakat yetiştiğinde ve işlendiğinde glüten içeren besinlerden 

bulaşma riski olduğundan önerilmez. Hastaların tolere etme 

düzeyine göre verilmesi diyette çeşitlilik ve yeteri posa alımı 

için önemlidir (Yıldırım, 2019).  
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Çölyaklı bireylerde ince bağırsakta emilim bozukluğu 

olduğundan dolayı vücudun folik asit, kalsiyum ve demir 

düzeyleri azalır ve gereksinimleri artar (Yıldırım, 2019).  

 

Çölyak hastalığı glütene karşı olan hassasiyet ile ilişkili olmakla 

birlikte tedavi edilmediğinde karaciğerde hastalıkların 

oluşmasına sebep olup karaciğer hasarı meydana gelebilir. 

Karaciğer test değerlerinin anormal düzeylerde olmasına çölyak 

hastalığı neden olabilir ve karaciğer hastalarındaki ölüm oranı 

çölyaklı bireylerde daha yüksektir. Karaciğerdeki hasara; çölyak 

hastalığının karakterize özelliği olan ince bağırsak emilim 

bozukluğu ve inflamasyonu ve beslenme bozukluğu neden 

olabilir (Göral, 2020). 

  

Tablo 3.5’te çölyak hastalığı ile ilişkili karaciğer hastalıkları 

gösterilmiştir (Göral, 2020).  
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Tablo 3.5. Çölyak hastalığı ile ilişkili karaciğer hastalıkları 

 

6. KETOJENİK DİYET  

 

Geçmişten şimdiye kadar epilepsi hastalarından cerrahi 

müdahalenin yapılamadığı veya yan etkisinin çok olduğu 

epilepsi hastalarında kullanılır (Çetin vd., 2013). 

 

Epilepsi hastalarında görülen nöbetlerin açlıkla azaldığı 

keşfedilmiştir. Uygulama ilk defa Dr. Wilder tarafından 

Amerika’da bulunan Mayo Klinikte yapılmıştır (Kocaman 

Yıldırım ve Demirel, 2019). 

 

Beyinin kullandığı en önemli enerji kaynağı karbonhidratların 

yapısında bulunan glikozdur. Fakat uzun süre açlıkta vücut 

1. Glütensiz diyetle geri döndürülebilen, parankimal hasarlı 

hipertransaminazemi (çölyak hepatiti) 

2. Kriptojenik karaciğer sirozu 

3. Otoimmün karaciğer hastalıkları: 

a. Primer biliyer siroz 

b. Otoimmün hepatit 1-2 

c.  Otoimmün kolanjit 

d. Primer sklerozan kolanjit                                                         

4. Kronik hepatit C 

5. Hemokroatozis 

6. Nonalkolik karaciğer yağlanması 

7. Akut karaciğer yetmezliği vb. 
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yağlardan enerji sağlamaya başlar ve keton cisimleri oluşturur. 

Ketojenik diyette de amaç; uzun süren açlık sonrasında yağların 

kullanılması gibi yağları karbonhidratlar yerine enerji olarak 

kullanıp epilepsi nöbetlerini kontrol etmektir. Ancak ketojenik 

diyetin çocuklarda kullanılması büyüme yetersizliğine neden 

olmaktadır (Çetin vd., 2013). 

 

Ketojenik diyetin yağ oranı yüksek, karbonhidrat oranı düşük ve 

buna karşın yeterli düzeyde protein miktarına sahip bir diyet 

türüdür. Alınan yağ miktarı yüksek olduğundan ve yağların 

metabolize edilmesiyle keton cisimleri açığa çıktığından bu 

diyete ketojenik diyet denmiştir (Kocaman Yıldırım ve Demirel, 

2019).  

 

Alınan enerjinin %90’ı yağlardan ve geriye kalan %10’luk kısmı 

protein ve karbonhidratlardan gelir. Hazırlanan diyet bireye 

özgü ve tüm gereksinimlerini karşılamaya uygun şekilde 

hazırlanır (Kocaman Yıldırım ve Demirel, 2019). 

 

Ketojenik diyeti uygulamaya başlamadan gerekli tetkikler 

yapılmalı ve metabolik hastalıklarının bazılarında (β-oksidasyon 

bozukluğu, pirüvat karboksilaz eksikliği, karnitin 
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metabolizmasında bozukluk ve porfiri) kesinlikle 

uygulanmamalıdır (Kocaman Yıldırım ve Demirel, 2019).  

 

Diyete kademeli olarak başlanır ve birinci gün bir öğün, ikinci 

gün iki öğün, üçüncü gün üç öğün, dördüncü gün dört öğün 

verilir; öğün sayısına göre tam ketojenik diyet uygulanır. 

Yağlardan keton oluşması ve ketozisin (keton cisimlerinin 

kanda artması) meydana gelmesi için 4:1 (4 gram yağ: 1 gram 

protein + karbonhidrat) veya 3:1 oranıyla diyete başlanır. 

Önerilen 4:1 oranı; kandaki keton düzeyine göre değiştirilebilir. 

Başlangıçta mide bulantısı ve ishal görülebilir (Kocaman 

Yıldırım ve Demirel, 2019). 

 

Tahıllar, pirinç, makarna, patates, sebze, meyve, kurubaklagiller 

ve şekerli besinler karbonhidrat; et, tavuk, balık, süt, yoğurt, 

yumurta ve peynir protein; sıvı-katı yağlar, sakatatlar, yağlı 

tohumlar, et ürünleri, kaymak, süt-yoğurt-peynir ve krema yağ 

kaynaklarıdır (Kocaman Yıldırım ve Demirel, 2019). 

 

Diyetteki çiğ ve pişmiş sebzelerden bazıları tartılarak 

kullanılmalıdır. Tablo 3.6’da ketojenik diyette kullanılırken 

tartılması gereken sebzeler verilmiştir (Kocaman Yıldırım ve 

Demirel, 2019).  
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Diyette serbest olan yiyecekler; kalorisiz ve karbonhidratsız 

tatlandırıcılar, su, şekersiz limonata vb. ketojenik diyete 

uygunluğu kanıtlanmış içeceklerdir. Bu yiyeceklerden (1 adet 

ceviz, 3 küçük siyah zeytin, 25 g kıvırcık ve 3 adet fındık) öğün 

dışında günde sadece biri tüketilebilir. Eksikliği görülen vitamin 

ve mineraller takviye olarak alınabilir, fakat içeriğimde 

karbonhidrat olmamasına dikkat edilmelidir (Kocaman Yıldırım 

ve Demirel, 2019). 

Tablo 3.6. Ketojenik Diyette Kullanılırken Tartılması 

Gereken Sebzeler 

Çiğ Tartılması Gereken Sebzeler Pişmiş Tartılması Gereken 

Sebzeler 

Domates  Domates 

Domates suyu Ispanak 

Dolmalık biber Semizotu 

Çarliston biber Pazı 

Yeşil sivri biber Brokoli 

Karnabahar Kereviz 

Kırmızı lahana Patlıcan 

Mantar Bezelye 

Havuç Kara-beyaz-brüksel lahana 

Kereviz Pancar 

Maydanoz Bal-yaz kabağı 

Kırmızı turp Taze fasulye 

Salatalık Bamya 

Kıvırcık marul Bakla 

Kuru soğan Enginar 

Yeşil soğan Kuşkonmaz 

 Pırasa 

 Patates 
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Uygulama başarılıysa 2 yıl, başarısızsa 3 ay uygulandıktan sonra 

kesilmelidir (Caferoğlu, 2019). 

7. ALKALİ DİYET 
 

İnsan vücudunda asit-alkali ilişkisi ve bunun bir göstergesi olan 

pH, vücudumuzdaki biyokimyasal reaksiyonların, yani tüm 

metabolik süreçlerin hızını düzenlediğinden dolayı oldukça 

önemlidir. Her şeyden önce hücre bütünlüğünü korumak için 

önemlidir. Bu dengeyi koruyan çeşitli sistemler bulunur (Akın 

Çakır, 2014).  

 

Son zamanlarda popüler olan bir diyet çeşididir. Alkali diyetin 

genel amacı asit alımını azaltıp alkali besin alımını arttırmaktır.  

İnsan vücudunda 1 ile 14 arasında değişen farklı değerlerde pH 

dereceleri bulunur. Kanın ve vücut sıvılarının ideal pH derecesi 

7,2-7,4 arasındadır, yani alkaliye doğrudur (Bayındır Gümüş ve 

Yardımcı, 2016). Arteryel pH 7,4 olarak kabul edilir (Akın 

Çakır, 2014). 

 

Nötral pH derecesine çok yakın olmasına karşın asiditeye doğru 

en ufak bir kayma karaciğer, kalp vb. dokulardan fazla asidi 

önlemek için mineral çekilmesine ve bu da önemli sağlık 

sorunlarına neden olabilir. Asit içeriği fazla olan diyetler 
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vücudun pH dengesini bozmakta ve sağlığı kötü yönde 

etkileyebilmektedir. Diyetin içeriğinde değişiklikler yapılarak 

fazla asit alımı engellenip neden olduğu sorunlar önlenebilir 

(Bayındır Gümüş ve Yardımcı, 2016).  

 

Bazı besinler asitten zengin, alkali yönden fakirken; bazı 

besinlerin alkali içeriği yüksek ve asit içeriği düşüktür. Alkali 

gruptaki besinlerde magnezyum, demir, potasyum ve manganez 

gibi alkalik mineraller bulunurken; asidik gruptaki besinlerde 

fosfor, sülfür ve bakır gibi asidik mineraller bulunur. 

Besinlerden başka alkali olan sular da bulunmaktadır. Fakat 

vücut pH seviyesine bakmadan bilinçsizce kullanılmamalıdır 

(Bayındır Gümüş ve Yardımcı, 2016).  

 

Besinlerin asidik ve alkali sınıflandırılması Tablo 3.7’de 

gösterilmiştir (Bayındır Gümüş ve Yardımcı, 2016).     

 

Alkali diyette besinler asit ve alkali düzeyine göre, fazla veya az 

tüketilmelidir. Alkalinin aside oranının %80/%20 olması tavsiye 

edilir. Hayvansal besinler asidik, sebze ve meyveler alkalidir. 

Yağ ve şeker ise nötr gruptaki besinlerdir. Et ve süt ürünleri, 

yumurta, tahıllar ve işlenmiş ürünlerin azaltılıp; kurubaklagil, 

meyve ve sebzenin arttırılması tavsiye edilir (Mutlu, 2018). 

 



84 | Seda OĞUR, Büşra Nur AKYOL 

 

 

Beslenme modelinin değişmesi, alınan asidin artması ve sürekli 

olması çeşitli hastalıkların görülmesine neden olur. Bu 

hastalıklara kanser, kronik yorgunluk, hipertansiyon, diyabet, 

kalp hastalıkları, osteoporoz, böbrek taşı oluşumu örnek 

verilebilir. Vücut fonksiyonlarını en iyi alkali ortamda 

gerçekleştirir. Bu yüzden asit ve alkali dengesine dikkat 

edilmelidir (Bülbül, 2014).  

 

Vücudun alkali seviyesini dengede tutmak için en iyi yöntem 

beslenmedir, fakat yanı sıra egzersiz de asit düzeyini düşürmeye 

yardımcı olmaktadır (Bayındır Gümüş ve Yardımcı, 2016).  

 

Tablo 3.7. Besinlerin Alkali ve Asidik 

Sınıflandırılması 

Asidik Besinler Alkali Besinler 

Kızartma ürünleri Sebzeler 

Hayvansal proteinler (et, balık) Bitkiler 

Yumurta Meyve suyu 

Süt ve türevleri Meyveler 

Mayalanmış ürünler Tam tahıllı ürünler 

İşlenmiş besinler Kurubaklagiller 

Fermente ürünler Fındık 

Yapay tatlandırıcılar Diğer tohumlar 

Kafein Yeşil çay 

Alkol-Bira Patates 

Çikolata-Kakao  

Soda  
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Asit alımını azaltmak için tüketilen besinlerin işlenmiş olanları 

veya hormon ve ilaç kullanılarak üretilenlerin yerine organik 

üretilen besinlerin tüketilmesi gerekmektedir (Akın Çakır, 

2014). 

 

Alkali diyetin kemik sağlığı üzerine faydası olabileceği gibi 

hastalıklar üzerine etkisi tam kanıtlanmadığından sürekli olarak 

alkali diyet uygulanmasının riskli olabileceği bilinmelidir. 

Bütün besin gruplarından yeterli ve dengeli beslenme sağlık için 

en ideal yaklaşımdır (Bayındır Gümüş ve Yardımcı, 2016). 

 

8. ÇİĞ BESLENME 
 

Temel olarak yüksek ısı kullanmamayı ve besinleri doğal ve çiğ 

olarak tüketmeyi amaçlar. Çiğ sebze ve meyve, kuru yemişler, 

yağlı tohumlar ve kurubaklagiller tüketilir. Pişirme sonucunda 

sağlığa yararı olan çoğu enzimin kayba uğradığı ve asidik toksin 

oluştuğu savunulmaktadır.  Kurubaklagiller ıslatılır ve besinler 

maksimum 45 °C’ye kadar ısıtılır. İşlenmiş besinler yerine 

organik besinler tercih edilir (Ayaz, 2018).  

 

Fasulye, nohut, pirinç, yulaf, arpa, çavdar, mercimek, kinoa, 

nohut ve buğday çiğ beslenmede kullanılan besinlerdir (Okur ve 

Madenci, 2019). 
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Alkali beslenmeye benzediğinden kemik erimesinde faydalı 

olabilir. Meyve ve sebzelerin üretimi, saklanma koşulları ve 

taşınmasına göre mikrobiyolojik değişiklikler (aflatoksin) 

olabilir. Fazla yeşil yapraklı sebze tüketmek oksalat taşı 

oluşmasına ve sürekli sert besin tüketmek ise dişlerde hasara, sık 

sık meyve suyu içmek diş minesinde aşınmaya neden olabilir 

(Ayaz, 2018).  

 

Doktor kontrolü ile yetişkin bireylerde kısa süreli 

uygulanabilirken, Amerikan Diyet Derneği gelişim geriliğine 

sebep olabileceğinden bebek ve çocuklarda uygulanmasını 

tavsiye etmemektedir (Ayaz, 2018). 

 

9. ARALIKLI AÇLIK DİYETİ 
 

Vücudun yağ ve kas dengesini düzenleme ve sağlığı iyileştirmek 

için çeşitli açlık düzenlemelerini içeren diyet türüne aralıklı 

açlık diyeti denir. Çeşitli sıklıkta ve uzunlukta açlık döngüleri 

bulunmaktadır (Aydoğdu ve Akbulut, 2020). 

 

Yemek yeme ve aç kalma döngülerinin birbirini takip etmesiyle 

uygulanan diyet modelidir. Enerji alımı aralıklı olarak kısıtlanır 

ve dönemsel olarak enerjisi çok düşük diyetler uygulanır. 

Dönüşümlü açlık, zaman kısıtlı beslenme ve oruç şekillerinde 



KRONİK HASTALIKLARDA BESLENME VE ETKİN DİYET MODELLERİ | 87 

 
 

olmak üzere aralıklı açlık uygulanabilir (Akpınar ve Akbulut, 

2019).  

 

Dönüşümlü açlık; açlık günlerini ve yemek yeme günlerini 

içerir. Aç kalınan günlerde enerji alımı kısıtlanır. Enerji içeren 

besinler tüketilmez. Yemek yemenin serbest olduğu günlerde 

kısıtlama yoktur. En yaygın olan çeşidi 5:2; yani haftada 5 gün 

serbest beslenme ve ard arda gelmeyen 2 günde enerji 

kısıtlaması şeklinde uygulanandır. 2 gün açlıkta alınması 

gereken enerjinin %20-25’i kadar enerji alınır. Dönüşümlü 

diyetin; ağırlık, yağ kitlesi, kan basıncı, trigliserid, LDL 

kolesterol ve toplam kolesterolde düşüş sağladığı belirlenmiştir. 

Ayrıca insülin, glikoz düzeyleri, lipid seviyelerinde olumlu 

etkileri bulunmaktadır (Aydoğdu ve Akbulut, 2020).  

 

Kolesterol ve lipid üzerine olan etkisiyle kardiyovasküler riski 

azalttığı söylenebilir (Akpınar ve Akbulut, 2019). 

 

Zaman kısıtlı beslenme; 8 saat veya daha az bir sürede besin 

alımının kısıtlanmasıdır. Alınan besinin kalitesi ve miktarında 

değişiklik yapılmaz. Alınan enerji kısıtlanmaz sadece beslenme 

zamanı sınırlandırılır. Bu uygulamaya örnek ramazan orucudur. 

Bir ayda her gün belli saatlerde besin alınıp belli saatlerde besin 
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alımının olmadığı bir uygulamadır. Bu durumun ağırlık ve yağ 

kaybına neden olduğu fakat uzun süreli olmadığı eski düzene 

dönüldüğünde kilo alımı olduğu görülmüştür (Aydoğdu ve 

Akbulut, 2020).  

 

Aralıklı açlığın; metabolizmanın kendine özgü olan döngüsü 

sirkadiyen ritmi bozup diyabet, kanser, obezite ve 

kardiyovasküler hastalıklara sebep olabileceği gözlemlenmiştir. 

Bu sebeple açlık zamanlamasının uygun ve doğru yapılması 

gerekmektedir. Aralıklı açlığın; bağırsak mikrobiyotasını 

iyileştirdiği düşünülse de yeterli çalışma yoktur. Bunun yanı sıra 

metabolik sendrom üzerine olumlu etkisi vardır ve kanseri 

önleyebileceği düşünülmektedir. Fakat kanser üzerine kesinliği 

yoktur (Tatar ve Acar Tek, 2020). 

 

Zaman kısıtlı beslenme modelinin metabolik parametreler 

üzerine tek başına etkisi olduğu net değildir (Tatar ve Acar Tek, 

2020).  

 

Aralıklı açlığın kilo vermeyi sağladığı, fakat kalıcı kilo vermede 

etkisiz olduğu belirlenmiştir (Akpınar ve Akbulut, 2019). 

 

Aralıklı açlık uygulamasında istenilen etkilerin görülmesi için 

bireye göre planlama yapılmalıdır. Genç ve orta yaşlarda faydalı 
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olabildiği gibi yaşlı kişilerde bağışıklık problemlerine neden 

olabilmektedir (Tatar ve Acar Tek, 2020).     

 

10. FODMAP DİYETİ 
 

FODMAP; “fermente edilebilen oligo-di-monosakkaritler ve 

polyoller”i kısıtlayan diyettir. Bunlardan fruktoz, laktoz, 

fruktooligosakkarit, galaktooligosakkarit, sorbitol ve mannitol 

FODMAP içinde ve fermente olan karbonhidratlardır (Türk, 

2017).  

 

FODMAP bileşenleri Tablo 3.8’de gösterilmiştir (Akyüz, 2016).  

 

Tablo 3.8. FODMAP bileşenleri 

Monosakkarit Disakkarit Oligosakkarit Polyol 

Glikoz Sukroz Maltodekstrin Sorbitol 

Fruktoz Laktoz Rafine şeker Mannitol 

Galaktoz Maltoz Fruktooligosakkarit İsomalt 

Arabinoz İzomaltoz Galaktooligosakkarit Laktitol 

Ksiloz Treholoz Soya Ksilitol 

 

Bu besin öğelerinin ince bağırsakta emilememesi veya 

parçalanamaması sonucu kalın bağırsağa ulaşmasıyla ve 

kolonda fermente edilmesiyle ağrı ve şişkinlik meydana 

gelmektedir (Ayyıldız ve Yıldıran, 2019).  
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FODMAP diyetinin irritabl bağırsak sendromu olmak üzere atak 

dönemde olmayan Chron’s hastalığı ve semptom gösteren 

ülseratif kolit gibi çeşitli bağırsak hastalıklarının %70’inin 

tedavisinde etkili olduğu gösterilmiştir (Akbulut, 2016). 

 

Bu hastalıklarda FODMAP bileşenlerinin azaltılması 

gerekmektedir.  Düşük FODMAP diyeti uygulanmalıdır. Bu 

yaklaşıma göre emilemeyip kolonda fermentasyona uğrayan 

karbonhidratların diyetten çıkarılması gerekmektedir (Ustaoğlu 

vd., 2020).  

 

Fakat tamamen çıkarmak mümkün olmadığından tüketimi 

gastrointestinal problem oluşturmayacak derecede en aza 

indirilmelidir. Bu kısıtlamalar bireye göre değişkenlik 

gösterebilir ve diyetin uygulanma süresi hastalığın iyileşme 

seyrine göre değişebilir, ancak önerilen süre 2 ile 6 hafta 

arasındadır. Eğer birey FODMAP içeren besinleri tolere 

edebiliyorsa, semptomları hafif veya hiç yoksa FODMAP içeren 

besinler tamamen kısıtlanmayabilir (Türk, 2017). 

 

Önerilen FODMAP bileşen alımı günlük 5-18 gramdır. Düşük 

FODMAP diyetinde alınan prebiyotik yarı yarıya azaldığından 

belirti göstermeyen hastalarda kullanılmaması ve uzun süre 
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uygulandığında dikkat edilmesi gerekmektedir (Ayyıldız ve 

Yıldıran, 2019). 

 

Lifli besinlerin kısıtlanmasından dolayı posa alımı kısıtlanmakta 

ve kabızlık oluşmaktadır. Uygun besin önerileri ile tüketilebilen 

lifli besinler ile kabızlık önlenmelidir. Besin öğesi yetersizlikleri 

önlenmelidir (Çelebi ve Akbulut, 2013). 

 

Bu diyeti uygulayan kişilere eğitim verilmeli, satın aldığı 

ürünlerin etiketini okuma alışkanlığı kazandırılmalıdır (Çelebi 

ve Akbulut, 2013). 

 

Tablo 3.9’da FODMAP diyetinde besin tavsiyeleri verilmiştir 

(Türk, 2017). 
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Tablo 3.9. FODMAP diyetinde besin tavsiyeleri 

Besinler Tüketilemeyenler Tüketilebilenler 

Süt Türevleri 

Dondurma, Sütlü tatlı 

Kaymak 

Krema 

Süzme peynir 

Krem peynir 

Ev yapımı peynir (taze) 

Çökelek 

Lor peynir 

Yoğurt-ayran (inek 

sütünden) 

Kefir 

Beyaz peynir 

Sert peynirler 

Yumuşak peynirler 

Sade tofu 

Soya peyniri 

Kuark peyniri 

Krem şanti 

Laktozsuz yoğurt 

Tereyağı 

Keçi sütü yoğurdu 

Süt Çeşitleri 

Keçi sütü 

İnek sütü 

Koyun sütü 

Soya sütü 

Süt tozu 

Hindistan cevizi sütü 

Laktozsuz süt 

Badem sütü 

Yulaf sütü (maksimum 

30 ml) 

Soya sütü 

Pirinç sütü 

Kenevir sütü 

Yumurta 
Yağda kızartılmış 

yumurtalar 

Yumurtanın beyaz ve 

sarısı 

Farklı yumurtalar 

Et Çeşitleri 

İşlenmiş etler 

Salamura balık 

Salamura deniz 

ürünleri 

Dana eti 

Kuzu eti 

Hindi eti 

Tavuk eti 

Kabuklu deniz ürünleri 

Balık eti 

Kurubaklagiller 

Filizlenmiş nohut 

Bakla 

Barbunya 

Kuru-soya fasulye 

Maş fasulye 

Meksika fasulye 

Konserve nohut 

Filizlenmiş maş fasulyesi 

Haşlanmış kırmızı-yeşil 

mercimek (maksimum 

23 g) 
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Tablo 3.9. FODMAP diyetinde besin tavsiyeleri (devam) 

Besinler Tüketilemeyenler Tüketilebilenler 

 

 

 

 

 

Tahıl Grubu 

 

 

 

 

 

Arpa 

Buğday ve türevleri 

Çavdar, unu ve ekmeği 

Darı 

Bulgur 

İrmik 

Buğday kepeği ve 

rüşeymi 

Kuskus 

Müsli 

Mısır nişastası 

Patates nişastası 

Tüketilmesi yasak tahıl 

barları 

Glütensiz ekmek 

Glütensiz makarna 

Mısır ekmeği  

Sade tatlı-tuzlu bisküvi 

(buğday) 

Sade mısır-patates cipsi 

Karabuğday ve unu 

Kinoa, unu ve çeşitleri 

Mısır, unu ve irmiği 

Pirinç, unu ve türevleri 

Yulaf ezmesi 

Yulaf ve pirinç kepeği 

Teff unu 

Kılçıksız buğday ile ekmek 

Meyveler 

Armut 

Avokado 

Karadut 

Böğürtlen 

Elma 

Cennet hurması 

Erik 

Olgun muz 

Greyfurt 

İncir 

Kiraz 

Vişne 

Kayısı 

Mango 

Nektarin-Şeftali 

Nar 

Papaya, turunç 

Ahududu 

Çilek 

Işkın 

Ananas 

Kavun 

Çekirdeksiz karpuz 

Kivi 

Limon suyu 

Kızılcık 

Mandalina 

Olgunlaşmamış muz 

Üzümler 

Portakal 

Yaban mersini 

Hindistan cevizi 

(maksimum 48 g) 

Siyah-yeşil zeytin 

Yıldız meyvesi 
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Tablo 3.9. FODMAP diyetinde besin tavsiyeleri 

(devam) 

Besinler Tüketilemeyenler Tüketilebilenler 

Sebzeler 

Karnabahar 

Pırasanın beyaz kısmı 

Mısır 

Kültür, Shitake, 

Portobello mantarı 

Sarımsak 

Arpacık, kuru, yeşil 

soğan 

Yer elması 

Tatlı patates 

Pancar kökü 

Kuşkonmaz 

İç bezelye 

Taze bezelye 

Domates, çeri domatesi 

Kuru domates (maksimum 8 g) 

Havuç 

Balkabağı, Sakız kabağı 

Ispanak, Pazı 

Marul, Kıvırcık, Aysberg 

Patates 

Roka, Semizotu, Tere 

Patlıcan 

Salatalık 

Soya filizi 

Taze fasulye 

Turp, Şalgam 

Yeşil-Frenk soğan 

Yeşil-kırmızı biber 

Kereviz ve sapı 

Bamya 

Beyaz-kırmızı-kara lahana 

Brüksel lahana 

Pırasanın uç kısmı 

Brokolinin baş kısmı 

Rezene kök ve yaprağı 

Enginar 

Nane-Biberiye 

Maydanoz 

Yabanturbu 

Kuru 

meyveler 

Kuru elma, armut, 

kayısı, erik, incir, 

mango, üzüm 

Kuş üzümü, Goji 

beri, Hurma 

Tüketilmesi yasak 

meyve ve kuru 

meyve içeren barlar 

Kuru yaban mersini 

Kurutulmuş hindistan cevizi 

Kuru muz 
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Tablo 3.9. FODMAP diyetinde besin tavsiyeleri 

(devam) 

Besinler Tüketilemeyenler Tüketilebilenler 

Yağlar 

 

- 

Bitkisel sıvı yağlar 

Tereyağı  

Margarin 

Yağlı 

Tohumlar 

Badem unu 

Antep fıstığı 

Kaju 

Ay-kabak çekirdeği 

Badem (maksimum 10 adet/12 g) 

Ceviz 

Dolmalık fıstık 

Chia tohumu 

Mavi-siyah haşhaş 

Fındık (maksimum 10 adet/15 g) 

Makademya, Brezilya fındığı 

Susam 

Kestane 

Pekan cevizi 

Yer fıstığı 

Keten tohumu (maksimum 1 

çorba kaşığı) 

İçecek 

Çeşitleri 

Elma suyu 

Portakal suyu 

Aromalı soda 

Tüketimi yasaklı 

meyvelerin suları 

Papatya-Rezene-

Karahindiba-

Kombuçya çayı 

Sert bitki çayları 

Alkollü içecek 

(Rom) 

Gazlı içecekler 

Boza 

Sütlü kahve çeşitleri 

Hindistan cevizi 

suyu 

Su 

Açık çay 

Ihlamur-Chai çayı 

Hafif bitki çayları 

Tüketimi serbest olan 

meyvelerin suları (tek seferde 

yarım su bardağını geçmeyecek 

şekilde tüketilebilir.) 

Alkollü içecekler (şarap, votka, 

viski, bira, cin)  

Yeşil çay, Nane çayı 

Rooibos çayı 

Koyu çay (maksimum 180 ml) 
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Tablo 3.9. FODMAP diyetinde besin tavsiyeleri 

(devam) 

Besinler Tüketilemeyenler Tüketilebilenler 

Çeşniler/Tatlandırıcılar 

Bal 

Keçiboynuzu 

Agave şurubu 

İnülin 

Yüksek fruktozlu 

mısır şurubu 

Yapay tatlandırıcılar  

(isomalt, mannitol, 

maltitol, ksilitol, 

sorbitol) 

Çay-Esmer şeker 

Yapay tatlandırıcılar 

(sakkarin, aspartam, 

asesülfam K, sukraloz) 

Akçaağaç şurubu 

Glikoz 

Vanilya esansı  

Bitter çikolata 

Beyaz-Sütlü çikolata 

(maksimum 15 g) 

Turşu 

Baharat ve Soslar 

Acılı sos 

Kurubaklagil içeren 

sos (humus vb.) 

Thin 

Kremalı soslar 

Sarımsak-Soğan 

tuzu/tozu 

Havyar sosu 

Ketçap 

Yoğurtlu soslar 

Sütlü soslar 

Tüketimi yasak 

meyvelerin reçel ve 

marmelatları 

Domates salçası ve 

sosu 

Barbekü sosu 

Hardal 

Sirke 

Hardal 

Soya sosu 

Tatlı ekşi sos 

Fıstık ezmesi 

Tuz 

Tüm baharatlar (2 

g/porsiyon) 

Tüketimi serbest 

meyvelerin reçel ve 

marmelatları 
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11. MIND (MEDITERRANEAN-DASH INTERVENTION 

FOR NEURODEGENERATIVE DELAY) DİYETİ 
 

Yaşlanan bireylerde hafıza ile ilgili yaşanan sorunlarda 

beslenmenin önemli bir etkisi vardır. Bunun için Akdeniz ve 

DASH beslenme modellerinin birleşiminden oluşan MIND 

diyeti geliştirilmiştir (Melekoğlu ve Rakıcıoğlu, 2020). 

 

Beyin sağlığını koruyucu diyetlerde tüketilen besinler ve besin 

öğesi içeriği Tablo 3.10’da gösterilmiştir (Melekoğlu ve 

Rakıcıoğlu, 2020). 

 

Beyin sağlığını korumak için yeşil yapraklı sebzeler, tam tahıllı 

besinler, meyveler ve sert kabuklu yemişlerin bulunduğu dengeli 

bir diyet önemlidir (Melekoğlu ve Rakıcıoğlu, 2020). 

 

MIND diyetinin temeli beyin sağlığı üzerinde olumlu etkisi olan 

bazı besinlerin tüketilmesi ve olumsuz etkisi olan besinlerin 

sınırlandırılmasıdır. MIND diyetinde serbest ve tüketimi 

sınırlandırılan besinler Tablo 3.11’de gösterilmiştir (Melekoğlu 

ve Rakıcıoğlu, 2020). 

 

Bu diyette sebzelerden yeşil yapraklı olanları flavonoid ve 

folattan ve meyvelerden özellikle çilekgillerin floavonoidden 
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zengin olmasının beyin fonksiyonlarındaki olumlu etkilerinden 

dolayı fazla tüketilmesi önerilmektedir. Yapılan çalışmalara 

göre yeşil yapraklı sebzelerden fazla tüketen bireylerde 

yaşlılıkta beyin fonksiyonlarındaki işlemlerin daha hızlı olduğu 

bulunmuştur (Melekoğlu ve Rakıcıoğlu, 2020).  

 

Kırmızı et tüketimi azaltılıp yerine balık tüketimi 

önerilmektedir. Rafine şeker ve işlenmiş ürünlerin tüketimi 

azaltılmıştır (Melekoğlu ve Rakıcıoğlu, 2020). 

 

MIND diyetini tam uygulayan ve iyi uyum sağlayan bireylerde 

daha fazla etki göstermektedir (Melekoğlu ve Rakıcıoğlu, 2020). 

 

MIND diyetinin uygulanmasının beyin fonksiyonları üzerine tek 

başına DASH ve Akdeniz diyetlerinin uygulanmasından daha 

faydalı olduğu belirlenmiştir. Bütün bunların yanı sıra daha fazla 

çalışma ve gözleme gereksinim vardır (Melekoğlu ve 

Rakıcıoğlu, 2020). 
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Tablo 3.10. Beyin sağlığını koruyucu diyetler 

 

 

Diyet Modeli Tüketilen Besinler Besin Öğesi İçeriği 

DASH Diyeti 

Kırmızı et tüketimi 

azaltılır ve yerine beyaz 

et tüketilir. 

Tam tahıl, sebze,  meyve, 

az yağlı süt ürünlerin 

tüketilir. 

Trans yağ ve doymuş yağ 

tüketimi sınırlandırılır. 

Tuzlu ve şekerli besinler 

daha az tercih edilir. 

Yüksek miktarda posa, 

protein, kalsiyum, 

magnezyum ve 

potasyum alınır. 

Doymuş yağ asidi ve 

alınan toplam yağ 

azaltılır. 

Kolesterol ve sodyum 

sınırlandırılır. 

Antioksidan içeriği 

yüksektir. 

Akdeniz Diyeti 

Kırmızı et tüketmek 

yerine bitkisel kaynaklı 

protein (kurubaklagil) 

tüketilir. 

Tam tahıl, sebze ve 

meyve, zeytinyağı 

tüketimi ön plandadır. 

Günlük olarak fermente 

olan süt ürünleri, sert 

kabuklu yemişler, taze 

otlar ve baharat çeşitleri 

kullanılabilir. 

Posa, E vitamini, folat, 

flavonoidler, 

karotenoidler ve diğer 

antioksidan çeşitleri 

yüksektir. 

Tekli ve n-3 gibi çoklu 

doymamış yağ asitleri 

yüksektir. 

Doymuş yağ asidi alımı 

düşüktür. 

MIND Diyeti 

Sebzeler, çilekgiller, 

yeşil yapraklı sebzeler 

fazla tüketilir. 

Kurubaklagil ve tam tahıl 

tüketimi fazladır. 

Kümes hayvanları ve 

balık tercih edilir. 

Zeytinyağı ön plandadır. 

Antioksidanlar, E 

vitamini, folat, 

flavonoidler, 

karotenoidler ve posa 

alımı yüksektir. 

Trans yağ ve doymuş 

yağ azaltılır. 

Özellikle tekli 

doymamış yağ asidi 

fazladır. 
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Tablo 3.11. MIND diyetinde serbest ve tüketimi 

sınırlandırılan besinler 

Serbest  

Besinler 

Tüketimi Sınırlandırılan 

Besinler 

Tam tahıllı besinler Peynir 

Kurubaklagiller Kırmızı et 

Yeşil yapraklı ve diğer sebze 

çeşitleri 
Tereyağı 

Kümes hayvanları Margarin 

Deniz ürünleri Hazır pasta çeşitleri(her tür) 

Sert kabuklu yemiş çeşitleri Şekerleme çeşitleri 

Zeytinyağı Kızartmalar 

Şarap (kırmızı) Fast food ürünleri 

 

SONUÇ  

 

Kronik hastalıklarda etkinliği olduğu ileri sürülen spesifik diyet 

modellerinin hasta bireye özgü olarak planlanması, doktor 

kontrolünde uygulanması ve sürekli takibinin yapılması 

gerekmektedir. Her ne kadar hem kronik hastalıklar üzerine hem 

de birçok sağlık faydaları bulunduğu iddia edilse de; diyet 

modellerinin etkinliği ve uygulanma yöntemleri ile ilgili daha 

fazla bilimsel araştırmaya ihtiyaç vardır.  

 

Kronik hastalığa sahip bireylerin tükettikleri besinlerin 

içeriğine, besin öğesi miktarına dikkat ederek tüketmeleri; 
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sağlıklı bireylerin de önlem olarak kronik hastalıklara sebep 

olacak besinlerin tüketimine dikkat etmeleri, aşırı tüketmekten 

kaçınmaları oldukça önemlidir.  
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