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Çocuklarda beslenme alýþkanlýklarýnýn hematolojik
parametreler ve eser elementler üzerine etkisi
Faruk Öktem, Hasan Yavrucuoðlu, Ayþen Türedi, Bahattin Tunç
Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý AD, Isparta

Özet
Amaç: Hatalý beslenme alýþkanlýklarý, geliþme dönemindeki çocuklarda çeþitli bozukluklara yol açabilir. Bu
çalýþmanýn amacý, sosyoekonomik ve kültürel düzeyi birbirinden farklý bölgelerde yaþayan ilköðretim
çocuklarýnda beslenme alýþkanlýklarýný belirlemek ve bunun eser elementler ile hematolojik parametreler
üzerine olan etkilerini araþtýrmaktýr. Gereç ve Yöntem: Çalýþma, Isparta ilinde farklý sosyo-ekonomik
bölgelerdeki iki ayrý ilköðretim okulundan rastgele seçilen 380 öðrenci arasýnda yapýldý. Ögrencilerin yaþlarý
8-15 yýl olup 183ü kýz, 197si erkekti. Birinci grup (n:177) çocuklarýn beslenmesi daha çok hayvansal gýdalar
ve mayalý ekmek, ikinci grup (n: 203) çocuklarýn ise baklagiller, unlu gýdalar ve mayasýz yufka ekmeði idi.
Parametrelerin karþýlaþtýrýlmasý için Students t-testi ve korelasyon analiz yöntemi kullanýldý.
Bulgular: Birinci grupta 4, ikinci grupta 38 çocuðun toprak yeme alýþkanlýðý saptandý (p<0.05). Baþlýca
mayasýz ekmek ve tahýl ürünleri ile beslenen grupta serum çinko (Zn), demir (Fe) ve Fe baðlama kapasitesi
ortalama deðerleri (sýrasýyla: 94,5 mg/dl, 78,5 mg/dl, 500,6 mg/dl), ilk gruba göre (108,3 mg/dl, 88,9 mg/dl,
464,5 mg/dl ) düþüktü (p<0.001). Gruplardaki kýz ve erkeklerin serum bakýr (Cu) ve Fe konsantrasyonlarý
arasýnda fark yoktu. Fakat serum Zn düzeyleri her bir grupta erkeklerde daha yüksek idi (p<0.05). Serum
Cu düzeyi ve hematolojik parametreler gruplar arsýnda farklý deðildi. Her iki gruptaki hematolojik
parametreler ve eser element düzeyleri arasýnda bir iliþki saptanmadý. Fakat, yaþ ile Cu düzeyi arasýnda
negatif yönde bir iliþki vardý (r=-0.106, p<0.039). Sonuç: Baklagiller ve mayasýz ekmek aðýrlýklý beslenen,
sosyoekonomik yönden düþük seviyeli okul çocuklarýnda, serum Fe ve Zn seviyesinin daha düþük olduðu
gösterildi.
Anahtar kelimeler: Beslenme, mayasýz ekmek, hematolojik parametreler, eser elementler
Abstract
The effects of nutritional habits on hematological parameters and trace elements in children
Objective: Improper nutritional habits may lead different abnormalities in developing children. The aim of
this stuy is to investigate the nutritional habits of primary school children, and to research the effect of this
habit on trace elements and hematological parameters.
Material and Methods: The study was carried out on 380 randomisely detected primary school children in
two different socio-economic region in Isparta. The age range of study group was 8-15 years (197 boys, 183
girls). Nutrition in first group (n: 177) included mainly animal food and yeasted bread. Nutrition in second
group included mainly leguminosae, floury foods and bread made without yeast. Students t-test and
correlation analyser were used for statistical evaluation.
Results: Four children in the first groups and 35 children in the second group had pica habit (ingestion of
earth). In the second group which nutriton was derived mainly from bread made without yeast and floury
foods, serum zinc, iron and the iron-binding capacity (respectively, 94,5 mg/dl, 78,5 mg/dl, 500,6 mg/dl)
were lower than the first group (108,3 mg/dl, 88,9 mg/dl, 464,5 mg/dl ), (p<0.001). There was no significant
difference between the males and the females in each groups to serum serum Fe and copper (Cu) levels. On
the other hand, serum zinc levels in males were higher than that of females in each groups (p<0.05).There
was no significant difference between the groups to hematological parameters and serum Cu levels. There
was no correlation between hematological parameters and trace elements in each groups, but there was a
negative corelation between the serum Cu level and age (r=-0.106, p<0.039).
Conclusion: These data show that serum iron and zinc levels were lower in poor socioeconomic level primary
school children who were fed with leguminosae, floury foods and bread made without yeast.
Key words: Nutrion, bread without yeast, hematological parameters, trace elements
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Giriþ
Hatalý beslenme alýþkanlýklarý insanlarda özellikle
geliþme dönemindeki çocuklarda çeþitli bozukluklara
yol açabilir (1). Vücutta çok az miktarda bulunan,
fakat biyolojik fonksiyonlar için gerekli olan eser
elementlerin alýmýnda rol oynayan en önemli faktör
beslenme alýþkanlýklarýdýr. Çok düþük veya çok yüksek
düzeylerdeki eser elementler biyolojik fonksiyonlarý
bozarak toksik etkilere neden olabilir (2). Besinin
kalitesi, protein miktarý ve total kalori deðeri gibi
çeþitli faktörler elementlerin absorbsiyonunu ve
metabolizmasýný etkilemektedir (3, 4). Dengesiz ve
yetersiz beslenme sonucu ortaya çýkan en önemli ve
en sýk raslanan sorunlardan birisi demir (Fe) eksikliði
anemisidir (5-7).
Büyüme hýzýnýn arttýðý 6-12 yaþ grubundaki çocuklar
beslenme ile ilgili önemli sorunlarla karþý karþýya
kalmaktadýrlar. Bu yaþtaki çocuðun saðlýklý bir
biçimde büyümesinde beslenme þekli ve alýþkanlýklarý
önemli yer tutar (1, 2). Günümüzde ilkokul çaðý
çocuðunda maksimum büyüme ve geliþmeyi
saðlayacak dengeli ve yeterli beslenme standardý,
deðiþik sosyoekonomik ve kültürel yapý nedeniyle
ülkemizin her bölgesinde ayný seviyede geliþmemiþtir
(1).
Bu çalýþmanýn amacý, sosyoekonomik ve kültürel
düzeyi birbirinden farklý bölgelerde yaþayan büyüme
çaðýndaki ilköðretim çocuklarýnda beslenme
alýþkanlýklarýný belirlemek ve bunun eser elementler
ile hematolojik parametreler üzerine olan etkilerini
araþtýrmaktýr.
Gereç ve Yöntem
Çalýþmaya katýlacak ailelere bilgi verilerek onaylarý
alýndý. Çalýþma grubu, sosyo-ekonomik koþullarý iyi
olan Isparta þehir merkezindeki Nazmiye Demirel
Ýlköðretim Okulu ndan (1. grup) ve sosyoekonomik
durumlarý iyi olmayan Yalvaç ilçesi Hüyüklü Kasabasý
Ýlköðretim Okulu ndan (2. grup) rastgele seçilen 380
öðrenciden oluþtu. Olgularýn yaþlarý 8-15 yýl
(11.5±2.2) olup, 183ü kýz (% 48) , 197si (% 52)
erkek idi.
Çocuklarýn beslenme alýþkanlýklarýný belirlemek için
hazýrlanan anketler, çalýþma gurubunun aileleri
tarafýndan dolduruldu. Anketlerde et ve balýk gibi
hayvansal gýda tüketimi, süt ve süt ürünleri, meyve,
sebze tüketimi ve tahýl ürünleri tüketimi soruldu.
Toprak yeme, çay içme gibi alýþkanlýklarý sorgulandý.
Sosyoekonomik ve beslenme koþullarý iyi olan birinci
grupta 177 (84 ü erkek), sosyoekonomik durumu
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daha kötü olan ikinci grupta 203 çocuk (113 ü erkek)
vardý. Birinci grupta çocuklarýn beslenmesi daha çok
et, süt, peynir ve yumurta gibi hayvansal gýdalar ve
mayalý ekmek, ikinci grup çocuklarda ise genellikle
fasülye, nohut, mercimek gibi kuru baklagiller, unlu
gýdalar ve mayasýz yufka ekmeði aðýrlýklý idi. Her
iki grupta beslenme alýþkanlýklarý ve büyüme
durumlarý ile serum çinko (Zn), bakýr (Cu) , Fe ve
hematolojik parametreler arasýndaki iliþkiler araþtýrýldý.
Enfeksiyon hastalýðý, karaciðer ve böbrek hastalýðý
gibi rahatsýzlýðý olanlar çalýþmaya alýnmadý. Anemi
kriteri olarak yaþlarý 8-11 yýl olan çocuklar için Htc
< % 35, 12-15 yýl olan kýzlarda Htc <% 36 ve
erkeklerde Htc <% 37 kabul edildi. Serum Cu
konsantrasyonlarý Perkin-Elmer marka Atomik
absorbsiyon cihazý ile standart ilaveli yöntemle yapýldý.
Serum Zn konsantrasyonlarý CCHEMA marka ticari
Zn kiti kullanýlarak kolorimetrik yöntemle
spektrofotometrik olarak saptandý. Serum Fe ve Fe
baðlama kapasitelerinin tayini Abott Aeroset
otoanalizör cihazý ile ticari kit kullanýlarak yapýldý.
Tam kan sayýmý Coulter STKS marka tam kan
cihazýnda yapýldý.
Sonuçlar SPSS Ver 9.0 istatistik programý kullanýlarak
deðerlendirildi. Parametrelerin karþýlaþtýrýlmasý için
Students t-testi, parametreler arasýndaki iliþkinin
deðerlendirilmesi için korelasyon analizi yöntemi
kullanýldý.
Bulgular
Her iki grup arasýnda cinsiyet, yaþ ve aðýrlýklar
açýsýndan anlamlý farklýlýk yoktu. Fakat birinci grupta
yer alan çocuklarýn ortalama boy uzunluklarý
(145.4±10.1) ikinci gruptaki çocuklardan (142.1±
9.1) fazla idi (p<0.01). Ýlk gruptaki çocuklarýn anne
ve babalarýnýn eðitim düzeyleri, aylýk gelirleri, sosyal
statü ve çalýþma oranlarý, ikinci gruptaki
ebeveynlerden daha yüksekti (p<0.0001)
Her iki grupta beslenme alýþkanlýklarý arasýnda temel
farklýlýklar vardý. Bunlardan en dikkat çekici olaný,
ilk grupta çocuklarýn % 93.2 sinin normal mayalý
fýrýn ekmeði ile beslenip yufka ekmeði yemediði, 2.
grup çocuklarýn % 40 ýnýn ise mayalý ekmek yemediði
ve % 88.2 sinin aðýrlýklý olarak mayasýz yufka ekmeði
ile beslendiði idi. Mayalý ekmek veya mayasýz yufka
ekmek aðýrlýklý beslenen iki grubun et, balýk, süt ve
süt ürünleri, sebze, meyve ve tahýl alýmlarý da farklý
idi. Et ve balýk ile beslenmede 1. grup lehine fark
(p<0.026), süt ve süt ürünleri ile beslenmede 2. grup
lehine fark vardý (p<0.001). Sebze tüketimi 1. grupta
daha fazla iken, tahýl tüketimi 2. grupta fazla idi
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(p<0.001). Meyve tüketimi açýsýndan gruplar arasýnda
fark saptanmadý. Çay içme oraný gruplar arasýnda
ayný iken, toprak yeme alýþkanlýðý ilk grup içinde 4
(% 2.3), 2. grup içinde ise 38 çocukta (% 16.7)
vardý (p<0.001).
Sosyoekonomik durumu iyi olan 1. grupta serum
Zn, Fe, FeBK (Fe baðlama kapasitesi) deðerleri
sosyoekonomik durumu kötü olan 2. gruba göre
anlamlý olarak yüksekti (p<0.01, p<0.01, p<0.001),
(Tablo). Öðrenciler Fe eksikliði yönünden
incelendiðinde 1. grupta hiçbir çocuk serum Fe
düzeyine göre anemi sýnýrýnda deðilken, 2. grupta 19
çocukta Fe eksikliði vardý. Hematolojik parametreler
yönünden incelendiðinde; iki grup arasýnda
hemoglobin (Hb), eritrosit daðýlým geniþliði (RDW)
ve ortalama eritrosit volümü (MCV) açýsýndan anlamlý
bir fark yoktu, fakat birinci gruptaki çocuklarýn
ortalama hematokrit oranlarý (% 39.5) 2.
gruptakilerden (% 38.3) farklý idi (p<0.05). Gruplar
arasýnda transferin satürasyonlarý (1. grup %18.1±5,
2. grup %17.1±7) açýsýndan farklýlýk saptanmadý.
Serum Cu yönünden deðerlendirildiðinde; 1. grubun
Cu düzeyi 1.15±0.27 mg/ml, 2. grubun Cu miktarý
1.21±0.33 mg/ml olup gruplar arasýndaki fark anlamlý
deðildi. Her iki gruptaki kýz ve erkeklerin serum Cu
ve Fe konsantrasyonlarý arasýnda fark yoktu. Fakat
serum Zn düzeyleri her bir grupta erkeklerde daha
yüksek idi (p<0.05). Serum Cu düzeyi ile yaþ arasýnda
negatif yönde bir iliþki vardý (r=-0.106, p<0.039).
Serum Cu düzeyi ile diðer hematolojik parametreler
arasýnda istatiksel olarak anlamlý bir iliþki saptanmadý.

Tablo: Gruplarýn hematolojik parametre eser element düzeylerinin
karþýlaþtýrýlmasý
1. grup (n: 177) 2. grup (n: 203)
Parametre

X±SS

X±SS

P

Fe (mg/dl)

88,9±26,8

78,5±35,1

p<0,01

FeBK (mg/dl)

464,5±63,4

500,6±89,2

p<0,001

Transferrin
Satürasyonu (%)

18,1±5,6

17,1±7,8

AD

Hb (g/dl)

13.2±0.8

13.1±0.9

AD

Htc (%)

39.5±3.5

38.3±2.7

p<0,001

Çinko (mg/dl)

108,3 ±79,6

94,5±20,2

p<0,01

Bakýr (mg/dl)

1,15±0,27

1,21±0,33

AD

MCV (fl)

82,65±4,93

82,87± 5,32

AD

RDW (%)
12,99±0,12
12,80±0,97
AD
FeBK: Demir baðlama kapasitesi, AD: Anlamlý deðil, SS: standart sapma

Tartýþma
Beslenme alýþkanlýðý ve sosyo-ekonomik yapýnýn
eser elementler, büyüme ve hematolojik
parametrelerde meydana getirebileceði etkilerin
belirlenmesi amacýyla yapýlan bu çalýþmada, sosyoekonomik durumu düþük ve tahýl aðýrlýklý beslenen
çocuklarýn boylarýnýn kýsa, serum Zn, Fe düzeylerinin
ve ortalama hemotokrit oranlarýnýn düþük olduðu
saptanmýþtýr.
Büyüme üzerine, genetik ve çevresel faktörlerle
birlikte beslenme alýþkanlýklarý ve sosyo-ekonomik
yapýnýn önemli etkilerinin olduðu bilinmektedir (3,
4). Büyüme geriliðinin etyolojisinde çeþitli etkenler
arasýnda beslenme hatalarý ve Zn düzeyi önemli yer
tutar (8-10). Bu çalýþmada sosyoekonomik yönden
daha ileri düzeyde olan çocuklarýn boy uzunluklarý
ve Zn düzeylerinin fazla olduðu gösterildi. Ülkemizde
özellikle sosyoekonomik yönden fakir bölgelerimizde
yapýlan çalýþmalarda kötü beslenme ve Zn
eksikliklikleri ile boy kýsalýðý arasýnda iliþki
saptanmýþtýr (1, 11, 12).
Besinleri daha çok tahýla dayalý toplumlarda Zn
eksikliði önemli bir saðlýk sorunudur. Zn eksikliðine
baðlý sendromun ilk defa tarif edildiði Ýranda
köylülerin yediði Tanok denilen mayasýz ekmek
üzerinde durulmuþ ve yüksek miktarda fitat içeren
ekmeðin Zn emilimini önlediði gösterilmiþtir (7, 13).
Ayrýca Orta Doðu Teknik Üniversitesinin yaptýðý bir
araþtýrmada sosyo-ekonomik düzeyi düþük insanlarýn
Zn alýmýnýn, ekonomik durumu orta ve üst düzeyde
olanlardan daha düþük bulunmuþtur (14). Soylak ve
ark. (15) sosyoekonomik yönden fakir ve tahýl aðýrlýklý
beslenen topluluklarda yaptýklarý çalýþmada, ortalama
Zn deðerini normalin alt sýnýrýnda bulmuþlardýr. Bizim
çalýþmamýzda serum Zn deðerleri her iki grupta
normal sýnýrlar içinde olmasýna raðmen beklendiði
gibi ikinci grupta daha düþük seviyelerde bulunmuþtur.
Birçok faktör düþük Zn deðerine neden olmaktadýr.
Zn vucutta depolanamadýðý için Zn deðeri düþük
diyetle beslenen çocuklarda, özellikle enfeksiyon
sýrasýnda serum Zn düzeyleri kolayca
azalabilmektedir (16). Ayrýca bu düþüklük beslenme
alýþkanlýðýndan kaynaklanan nütrisyonel eksikliðe ve
fitik asit oraný yüksek ekmek ile beslenmeye baðlý
da olabilir. Fitat içeriði yüksek ekmeklerin yer aldýðý
diyetlerden Zn ve Fein emilimi düþüktür (13,17).
Demir eksikliði günlük alýnan besinlerle yakýndan
iliþkilidir. Koç ve ark. (11) tarafýndan yapýlan
çalýþmada Fe eksikliði anemisi görülen çocuklarýn
hepsinin beslenmesinde demir içeriði düþük lifli
bitkisel besinler aðýrlýklý olarak yer tutmaktadýr.
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Yüksek oranda lifli besinlerin içerdikleri fitat ve diðer
inositol fosfatlarýn Fe emilimini bozduklarý
bilinmektedir (11). Çalýþmamýzda düþük bulunan
serum Fe ve yüksek FeBK deðerleri, mayasýz ekmek
ve tahýl ürünleri aðýrlýklý beslenenlerdeki fitat
içeriðinin Fe emilimi üzerindeki olumsuz etkisinden
kaynaklanmýþ olabilir. Ayrýca toprak yeme
alýþkanlýðýnýn bu grupta fazla olmasý Fe eksikliðinin
ortaya çýkmasýna katký saðlamýþ olabilir (17).
Çalýþmada Hb, RDW ve MCVde farklýlýk olmayýp,
hematokrit deðerlerinde minimal deðiþiklikler olmasý,
yine Fe ve FeBK deki minimal deðiþkliklere raðmen
transferin satürasyonlarýnda deðiþiklik olmamasý,
etkilenmelerin çok fazla olmadýðýný göstermektedir.
Yine de bu topluluklarýn Fe eksikliði anemisi için
yatkýn olduklarýný söylenebilir.
Bizim toplumumuzda beslenmede ekmek tüketimi
önemli yer tutar. Günlük enerji tüketiminin yaklaþýk
% 40 ý ekmekten saðlanýr. Sosyoekonomik durumu
düþük olan gruplarda bu oran % 60-70 lere kadar
çýkabilir. Ekmek yapýmýnda kullanýlan unun özelliði
ve hamurun mayalanmasýna göre fitik asit oranlarý
deðiþmektedir (18). Unun kepekten ayrýþmasý, unun
saflaþtýrýlmasý ve hamurun mayalandýrýlmasý ile fitik
asit oranlarý önemli ölçülerde azalmaktadýr. Böylece
yüksek randýmanlý undan, mayalanmýþ hamurla
yapýlan ekmekte fitik asit oraný en az iken, az iþlenmiþ,
kepek oraný fazla ve esmer undan mayalanmadan
yapýlan ekmekte fitik asit oraný en fazladýr (17, 18).
Türkiye topraklarýnýn Zndan yetersiz olmasýna karþýn,
bu topraklarda yetiþen tahýlýn fitik asit oraný çok
yüksek bulunmuþtur (19). Diyetteki fazla fitik asit
Fe ve Zn ile baðlanarak, bu iki elementin
absorpsiyonunu düþürür. Bu çalýþmada her iki grupta
beslenme alýþkanlýklarý arasýnda temel farklýlýklar
vardý. Bunlardan en dikkat çekici olaný ilk grupta
çocuklarýn mayalý normal fýrýn ekmeði ile beslenip
mayasýz yufka ekmeði yemediði, 2. grup çocuklarýn
aðýrlýklý olarak mayasýz yufka ekmeði ile beslendiði
idi. Bu beslenme özelliði serum Fe ve Znnun düþük
seviyelerinin ana nedeni olabilir .
Sosyoekonomik düzeyi düþük topluluklarda benzer
þekilde Fe ve Zn düþüklüðü baþka çalýþmalarda da
saptanmýþtýr (1, 11,15,17). Burada etkili olan tek
faktör ekmek tüketim þekli olamaz. Bu tür toplumlarda
nisbeten Fe içeriði daha az olan unlu, sütlü gýdalar
ve kuru baklagiller ile beslenme daha fazladýr.
Gerçekten birinci grupta sebze, et ve balýk ile
beslenme daha fazla, süt ürünleri ve tahýl ürünleri ile
beslenme 2. grupta daha fazla idi. Benzer yapýlan
çalýþmalarda ekmek tüketim þekli her zaman
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sorgulanmasa da ülkemizde düþük sosyoekonomik
düzeyde olan topluluklarda mayasýz yufka tüketimi
genellikle ön plandadýr. Ayrýca sosyoekonomik yönden
düþük topluluklarda daha fazla olan toprak yeme
alýþkanlýklarý bu eksikliklere katký saðlayabilir.
Bakýr bir çok metalloenzim ve proteinlerin yapýsýnda
bulunan esansiyel bir eser elementtir (4,5). Cu ve
Zn nun gastrointestinal absorpsiyonlarý yarýþma
halinde olup aralarýnda Ca ve P gibi bir ilþki vardýr.
Yapýlan bir çalýþmada serum Cu düzeyi erkeklerde
yaþla azalma gösterirken, kýzlarda artma olduðu
gösterilmiþtir (9). Bizim çalýþmamýzda her iki grupta
serum Cu seviyeleri normal sýnýrlar içindeydi ve
gruplar arasýnda anlamlý bir farklýlýk yoktu (p<0.07).
Serum Cu seviyesi ile yaþ arasýnda negatif bir
korelasyon vardý ve bu istatiksel olarak anlamlýydý
(p<0.039). Çalýþmamýzda eser elementlerin
düzeyleriyle hematolojik parametreler arasýnda
istatistiksel olarak anlamlý bulunmasa da bir
korelasyon olduðunu gözledik.
Sonuç olarak baklagiller ve mayasýz ekmek aðýrlýklý
beslenen, sosyoekonomik yönden düþük seviyeli okul
çocuklarýnda büyümenin etkilendiði, serum Fe ve Zn
seviyesinin daha düþük olduðu ve bunun anemi
geliþmesi için uygun bir ortam saðlayacaðý gösterildi.
Eser elementlerdeki etkilenmenin nedenleri,
beslenmenin temelde Fe içeriði düþük ve lif oraný
yüksek olan bitkisel kaynaklara dayanmasý, mayasýz
yufka ekmeðinde bulunan fitatýn eser elementlerin
emilimi üzerine negatif yönde etkisi ve toprak yeme
alýþkanlýðý olabileceði düþünüldü. Dengeli
beslenmenin saðlanmasý ve mayalý ekmek tüketiminin
özendirilmesinin bu etkilerin giderilmesinde faydalý
olabileceðine karar verildi.
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