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SUNUM PLANI 

• Destek ürün/ İlaç 
• Vitaminler 
• Mineraller 
• Yarar ve Zararlar 
• Akılcı İlaç Kullanımı 

 



• DESTEK ÜRÜN: Vitamin, 
mineral, bitkisel ürün, 
aminoasit veya bunların 
ektraktlarını içeren ve 
diyeti desteklemek 
amacıyla kullanılan 
ürünler 

• İLAÇ: Bir hastalığı 
önlemek veya tedavi 
etmek amacıyla 
kullanılan ürün  

 



Amerika Birleşik 
Devletleri'nde; 

• BESİN MADDESİ: Önerilen 
günlük miktarın (RDA) en 
fazla yarısına eşit 
miktarda vitamin içeren 
preparat  

• İLAÇ: Günlük miktarın 2.5 
katından fazlasını içeren 
preparat   

• BESİN KATKISI: Arada 
kalan diğerleri  

Yetley EA: Am J Clin Nutr. 2007;85(1):269S-276S. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yetley%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17209208
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yetley%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17209208
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yetley%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17209208
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17209208
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17209208
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17209208
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17209208
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17209208
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17209208
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17209208
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17209208
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En yaygın kullanılan destek 
ürünleri 

• Glucosamine 
• Omega 3 
• Folik asit 
• Ginko baloba 
• Keçi boynuzu 
• Arı poleni 



Mineral içersin veya 
içermesin çoklu vitamin 
preparatlarının kullanımı 
en yaygın diyet desteğidir 

• C vitamininin grip ve nezleden koruduğu 
• B1 ve B12 vitaminlerinin ağrılara ve 

yorgunluğa iyi geldiği, 
• E vitamini ve selenyumun pek çok 

kanser türünü önlediği   



En çok satılan ilaçlar 

Dünya 
 

1. Kalp-damar % 19.3 
2. Santral SS % 15.8 
3. Metabolik % 15.3 
4. Antibiyotik %   9.9 
5. Solunum S. %   9.3 

 

Türkiye 
 

1. Antibiyotik % 19.0 
2. Ağrı kesici % 12.0 
3. Romatizma % 11.0 
4. Soğuk algın. %   8.6 
5. Vitamin  %   7.3 

 

http://www.daiwa.com/images/world-map.gif


VİTA (HAYAT) ve AMİN 
†  1905: İngiliz,  William Fletcher 

Beri beri hastalığı nedenlerini 
araştırırken yıkanmış ve 
yıkanmamış pirinç arasındaki farkı 
gösterdi.  

† Vitaminler gibi besin ögelerinin 
gıdalardan çıkarılmasıyla farklı 
hastalık durumlarının ortaya 
çıkabileceğini bildirerek 
vitaminlerin insan sağlığındaki 
önemini belirtmiştir 



1929  Christiaan Eijkman 
(Holl) 
Sir Frederick 
Gowland Hopkins 
(İng)  

Antinöritik vitamin keşfi 

(B1 vit) 
Büyümeyi uyarıcı 
vitaminlerin keşfi  

23 Nisan 
1929 
İlk Çocuk 
Bayramı 
Kutlandı 

12 Mayıs 1929 
İlk Tıp 
Bayramı 
Haydarpaşa 
Tıp 
Fakültesi'nde 
kutlandı  



1934  George Hoyt 
Whipple (USA) 
George Richards 
Minot (USA) 
William Parry 
Murphy (USA)  

Anemilerin karaciğer 
verilmesiyle tedavi 
edilmesi (B12) 

William Castle: 
B12 vit bulan kişi 
(Nobel alamamış)  

"Dünyanın en yaşlı adamı" olarak 
Amerika'ya davet edilen, 1777 
Bitlis doğumlu Zaro Ağa; nüfus 
kağıdına göre 157, doktoruna göre 
130 yaşında öldü 
Otopsi yapıldı; beyni, kalbi, 
ciğerleri bilimsel araştırma 
amacıyla çıkarıldı. 

26 Şubat 1934 
İstanbul Belediyesi 
evlerdeki kafesleri 
kaldırttı.  
5 Aralık 1934 
Kadınlara milletvekili 
seçme ve seçilme hakkı 
tanıyan kanun kabul edildi.  

http://img194.imageshack.us/i/zaroaa.jpg/
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Pwh0rcxoTZ_LUM&tbnid=CCZa1NjlbLXnoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye'de_kad%C4%B1n_haklar%C4%B1&ei=LLZSUuPcFqi74ASDiYHYDg&psig=AFQjCNGvcbk7EDj8BgQAxkCqawX2WK5Xig&ust=1381238672149199


1937  Walter Norman 
Haworth (İng) 
Paul Karrer 
(İsviçre) 

Vitamin C 
Vitamin A ve B2  

20 Eylül 1937 
Türkiye'de ilk resim ve heykel müzesi 
Dolmabahçe Sarayı'nda açıldı. Açılışı 
Atatürk yaptı.  

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Gd5wU34Q7dD7TM&tbnid=e1uT-jRB71gyuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.arkeolojidunyasi.com/ataturk_arkeoloji.html&ei=Q7xSUvGrIcil4gT_lIDwBQ&psig=AFQjCNEhS24rbiXciERBWEAh_fyC54Bl7Q&ust=1381240136447211
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1mKMcoN7sSBpSM&tbnid=xS3zc--fzawVbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tr.wikipedia.org/wiki/Dolmabah%C3%A7e_Saray%C4%B1&ei=XbxSUszBOaKI5AT2s4CwBA&psig=AFQjCNEhS24rbiXciERBWEAh_fyC54Bl7Q&ust=1381240136447211


1943  Henrik Carl Peter 
Dam (Holl) 
Edward Adelbert 
Doisy (USA)  

Vitamin K keşfi  

20 Kasım 1943 
İstanbul Teknik Üniversitesi kuruldu  

18 Ekim 1943 
Ulvi Cemal Erkin ve Necil Kazım 
Akses Berlin'de başarılı bir konser 
verdi.  

http://edebiyat.istanbul.edu.tr/almancaceviri/wp-content/uploads/2013/01/rekt%C3%B6rl%C3%BCk-1943-44-cerceveli.jpg


1964  Dorothy 
Hodgkin 
(İng)  

B12 vitamininin 
yapısı  

21 Mart 1964 
Boulanger Müzik Ödülü'nü Türk piyanist 
İdil Biret kazandı.  

6 Ekim 1964 Birinci 
Antalya Altın Portakal Film 
Şenliği başladı  

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=p0HIBLwjtGdmAM&tbnid=Ax8z2zISlgmV3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.idilbiret.eu/tr/?cat=12&ei=WLhSUtabBcWi4gTE1IHwAw&psig=AFQjCNH43I1zuK99iedCPfDSAoo_GTUaqQ&ust=1381239184761128
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=r-rntLxd3uQr5M&tbnid=oJY8ngZz5IZ__M:&ved=0CAUQjRw&url=http://sinemabirmucizedir.blogspot.com/2009_11_01_archive.html&ei=srhSUuTrM8S54ASEqIHYBQ&psig=AFQjCNGTZeB3R1nud_J6Xo-GaHH7ndl4EQ&ust=1381239332311467
http://zete.com/wp-content/uploads/2013/09/1971_Pamuk-Prenses-ve-yedi-cuceler-kortejde.jpg


• Yazarlar “henüz 6 vitaminin 
tanımlanmıştır, ancak gelecekte çok 
daha fazla sayıda tanımlanacağından 
kuşkumuz yoktur” 

• 1991 yılında Park ve arkadaşları 
tüketicinin alımına hazır 3500 den 
fazla vitamin ve mineral preparatı 
bulunduğunu belirtmiştir  

Park YK, Kim I, Yetley EA.  Am J Clin Nutr 1991;54:750-9. 



Vitamin Kimyasal adı 
Yağda eriyenler 
A Retinol 
D Kolekalsiferol (D3), Ergokalsiferol 

(D2) 
E Tokoferol 
K Fillokinon-Menadion 

Suda eriyenler 
B Grubu vitaminler Tiamin (B1), Riboflavin (B2), 

Nikotinamid, Piridoksin (B6), 
Pantotenik asit,Biyotin, Folasin, 
Kolin, Siyanokobalamin (B12) 

C 
 

Askorbik asit 



Suda ve Yağda Çözünen Vitaminler 
Suda çözünenler 
•Direkt kana 
geçerler 
•Serbest taşınırlar 
•Fazlası böbrekler 
tarafından 
uzaklaştırılır 
•Toksik düzeylere 
nadiren ulaşırlar 
•Sık ve küçük 
dozlarda alınmalıdır 
(1-3 gün) 
 
                                                  
                        

Yağda çözünenler 
•Önce lenfe sonra kana 
geçerler 
•Taşınımları için 
protein taşıyılara 
gereksinim vardır 
•Hücrelerde yağ ile 
birlikte depo edilirler 
•Fazla miktarda 
alındıklarında toksik 
düzeylere ulaşırlar 
•Periyodik dozlarda 
alınmalıdır 



DOĞRULAR YANLIŞLAR 
• Organik  (karbon) 

bileşenlerdir 
• Vitaminler 

kofaktördür 
• Hastalıkları önler 
• Özel metabolik 

işlevleri vardır 
• Besin desteğidir 

• Tek başlarına bir 
şey yapamazlar 

• Enerji kaynağı 
değildirler 

• Besin değildir 
• İLAÇ 

DEĞİLDİRLER 



VİTAMİN KOENZİM ŞEKLİ 

Tiamin (B1) Tiamin Pirofosfat (TPP) 

Riboflavin (B2) FMN, FAD 

Niasin (Nikotinamid) NAD, NADP 

Pantotenikasit (B5) Koenzim A 

Pridoksin (B6) Pridoksal Fosfat (PP) 

Biotin  Biositin 

Folik Asit Tetrahidrofolik Asit 

Kobalamin (B12) Metilkobalamin 
Deoksiadenozil kobalamin 



Vitamin/mineral/amino asit   DNA metilasyonu 

Kolin Metionin Vit B12 & Folik Asit 

Betain Metionin Metionin 

Ch.dehydrogenose    M.Synthase       
Homocysteine 

SAM 
S-Adenozil Metionin 

Metil grup donor Homosistein 

Metionin 

+ 

Methyl transferase 

MAT 
MAT 

MAT 

SAM IGF 2 metilasyonu 
 ve fetal büyümeyi kontrol  



Kolin 

• Yağ metabolizmasında etkili bir 
lipotropiktir  

• Diğer B vitaminleriyle, özellikle folik asit 
(B9) ve kobalaminle (B12) birlikte yağ 
metabolizmasında, kalp ve beyin 
sağlığında etkili olduğundan, B vitamini 
komplekslerinin içinde yer alır  

• Yumurta, karaciğer, ceviz, brokoli, 
karnabahar iyi kaynaklardır 



Kolin  
• Kolin esansiyel bir besin 

ögesidir 
Erkekler için 550 mg/gün 
Kadınlar için 425 mg/gün 

• Kolin  
-  Yeni nöron yapımını artırır 
- Bellek hücrelerini oluşturur 
- Programlı hücre ölümünü 

azaltır 
- Yaşam boyu sinir büyüme 

faktörlerini artırır 
- Karaciğerde fazla yağ 

depolanmasını önler  

Signore C. Am J Clin Nutr. 2008 Apr;87(4):896  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Signore%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Signore%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Signore%20C%22%5BAuthor%5D


Kolin ve Gelişme 

• Önemli miktarda kolin anneden 
bebeğe geçer ve yenidoğanların 
kolin düzeyi erişkinlere göre en az 
7 kat daha fazladır 

•  Anne sütü kolin düzeyi yüksektir 

Caudill MA. J Am Diet Assoc. 2010 Aug;110(8):1198  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Caudill%20MA%22%5BAuthor%5D


http://www.botamarket.net/resimler/tmax_besin_destegib_19071.jpg


Pyrroloquinoline quinone 
(PQQ) 

 Methoxatin (1979) 
• B vitaminine benzer, 

bitkisel besinlerde ve bir 
çok dokuda bulunan 
doğal bir kofaktördür  

• PQQ mitokondriyal 
biosentezi, santral ve 
periferal nöronlarda 
rejenerasyonu destekler 



• Memeli 
hücrelerinde PQQ 
üretimi 
gösterilememiş, 

• Enterik bakteriler 
(E.coli) tarafından 
sentezlenir veya 
diyet ile vücuda 
alınır 

• Hem insan hem de 
inek sütünde 
miktarı 1-2 μg 
PQQ/g kuru süt 

Maydanoz 
Yeşil biber 
Kiwi 
Yeşil çay 



İnsanlarda 60 mg/gün dozuna kadar 
yan etki veya toksik etki 

gösterilmemiş 
 
  Potential physiological importance of    
  pyrroloquinv.line quinone. Altern Med Rew 2009;14(3):268-77. 
 

PQQ nöral ve zihinsel destek sağlar, 
antioksidan özelliği vardır, 

mitokondri sentezini artırır ve sinir 
hücrelerinde reseptör görevi yapar  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19803551


Vitamin Gereksinimleri 
  Günlük Referans Değerleri  
Ortalama günlük gereksiniminin yaklaşık 

%20 üstü değerlerdir 
“Food and Nutrition Board of the Institute 

of Medicine” Önerileridir 
Sağlıklı bireylerin günlük gereksinimlerini 

karşılayacak miktardır 
– Yaş 
– Cinsiyet 
– Gebelik durumu 
– Emziklik durumu  

27 



Çocukların günlük vitamin-mineral 
gereksinimleri 

Yaş A* 

(ug) 

C 

(ug) 

D** 

(ug) 

E*** 

(mg) 

K 

(ug) 

Tiamin 

(mg) 

Ribf 

(mg) 

Niasin 

(mg) 

B6 

(mg) 

Folat 

(ug) 

 

B12 

(ug) 

Zn 

(mg) 

Fe 

(mg) 

0-6 ay 400 40 5 4 2 0.2 0.3 2 0.1 65 0.4 2 

7-12 ay 500 50 5 5 2.5 2.5 0.4 4 0.3 80 0.5 3 11 

1-3 y 300 15 5 6 30 0.5 0.5 6 0.5 150 0.9 3 7 

4-8 y 400 25 5 7 55 0.6 0.5 8 0.6 200 1.2 5 10 

9-13 y 600 45 5 11 60 0.9 0.9 12 1 300 1.8 8 8 

14-18 y 
E 
K 

 
900 
700 

 
75 
65 

 
5 
5 

 
15 
15 

 
75 
75 

 
1.2 
1 

 
1.3 
1 

 
16 
14 

 
1.3 
1.2 

 
400 
400 

 
2.4 
2.4 

 
11 
9 

 
11 
15 

*     Vit A = 1 RE=1ug retinol 
**   Güneş ışığının yokluğunda gereksinim. 1 ug kolekalsiferol=40 IU vit D 
***  Alfa tokoferol olarak. 

Nelson Textbook of Pediatrics, 2011 



Mineraller 
• İnsan vücudunun % 4'ü mineraller  
Makromineraller: Gereksinim 50 mg/gün 

üzerindedir  
• kalsiyum, magnezyum, fosfor, sodyum, 

potasyum, klor  
Mikromineraller (eser elementler):  
• Demir, çinko, iyot, selenyum, bakır, 

mangan, flor, krom ve molibdendir 
• Krom ve flor haricinde hepsi bir 

enzim ya da hormon sisteminin 
parçasıdır   



Ca Fosfor  Mg Na K 
Yoğurt 
İnek sütü 
İnsan sütü 
Maydanoz 
Roka  
Semizotu 
Dereotu 
Ispanak 
Pazı 
Fındık  

121 
117 
34 
67 

120 
65 

208 
99 
51 
114  

95 
92 
15 
48 
60 
44 
66 
49 
46 
290  

12 
18 
3 
26 
21 
68 
55 
79 
81 

163  

46 
44 
17 
46 
44 
45 
61 
79 
213 

-  

155 
137 
51 
521 
137 
494 
738 
558 
379 
680  

Çeşitli yiyeceklerdeki mineral miktarları 
(mg/100 g) 



MİKRONUTRİENT EKSİKLİĞİ 

Küresel boyutta önemli 
sorunlar yaratan  ve 
görülme sıklığı en 

yüksek olanlar 
 
Vitamin A, vitamin D, 

demir, çinko  
iyot yetersizlikleri 

 

• Eser element  
yetersizlikleri daha 
çok  
– prematüre 

bebeklerde,  
– protein enerji 

malnütrisyonunda  
– uzun süre 

parenteral 
beslenenlerde 
ortaya çıkar 

 



Ülkemizde 7-17 yaş arasındaki okul 
çocuklarında vitamin-mineral eksiklikleri 

• Tiamin (%20.1) 
• riboflavin (%89.9) 
• vitamin B6 (%83.3) 
• folik asit (%23.3) 
• vitamin B12 (%5.9) 
• vitamin C (%43.0) 
• vitamin A (%11.6) 
• β-karoten (%3.5) 
• vitamin E (%21.8)  
• demir (%6.1) ve  
• çinko (%15.7) 

Internat J Vit Nutr Res 1992:62: 21- 29.  



Demir Eksikliği Anemisi    
     Ort.(%) 
-0-5 Yaş Grubu    50 
-Okul Çağı Çocukları   30 
(Pekcan-Karaağaoğlu, 2000) 

İyot Yetersizliği Hastalıkları 
-Guatr Prevalansı   %31.8  (A.Ü-S.B 
Araştırması 1999) 
-Medyan İdrar İyot Düzeyi  Ülke Düzeyinde 
Yetersiz (TIM 2002) 

Çinko Yetersizliği  
- Doğum Sonrası İlk 3 Ayda   %33 
•7-14 Yaş 2000 Çocukta (Ş.Urfa-K.Maraş) Serum ve Saç Çinkosu Yetersiz 
TUBİTAK 1995 

A Vitamini YETERSİZLİĞİ 
-6 ay-6 yaş Çocuklarda   (Serum)   %60.7 
-2 yaşından Küçük Çocuklarda (Serum)    %30 
Büyükgebiz ve ark./ Hatun ve Teziç 



Demir Gibi 
Türkiye 
Programı 

Gebelere demir 
destek programı 

HEDEF 
Program sonunda çocuklarda demir 
yetersizliği görülme sıklığını %10’a 

indirmek 



Program Amaçları 
• Bebeklerin doğumdan sonra hemen 

emzirilmeye başlatılması 
• İlk 6 ay “tek başına” anne sütünün 

verilmesi 
• Altıncı aydan sonra da uygun ve 

yeterli miktardaki ek besinlerle 
emzirmenin iki yaşına kadar 
sürdürülmesi 

• Gebelerin demir yetersizliği 
konusunda bilgilendirilmesi 

• Bebeklere proflaksi ve tedavi amaçlı 
demir desteğinin sağlanması 



12-23 aylık doğum kilosu ≥2500 gr 
   Anemi sıklığı %7.3 
 
• %72.4 doktoru demir desteği önermiş 
• %68.8 demir desteği kullanmış 
• %54,2 uygun yaşta demir almaya 

başlıyor 
• %38,1 istenen günlük dozda demir 

almış 



SONUÇ OLARAK…. 
• Demir eksikliği anemisinin gelişim 

ve davranış üzerine olumsuz 
etkileri geri dönüşsüzdür 

• Anemiden korunmak için 
hazırlayıcı etmenlerin en aza 
indirilmesi gerekir 

• Anne sütünün ilk 6 ay tek başına 
verilmesi bebeklere önemli ve ucuz 
bir demir kaynağı sağlar 

• 1 yaşından önce inek sütü 
verilmemeli, daha sonra günlük 
alımlar 600 ml. yi geçmemelidir 



• Anne sütü alıyor bile olsalar tüm 
bebeklere ilk iki yaş içinde demir 
desteği verilmelidir 

• 9-12 aylar ve 2. yaşta bir kez Hb 
bakılmalıdır 

• 6. aydan başlayarak demir içeriği 
yüksek besinler verilmeye 
çalışılmalıdır 

• Demir ile zenginleştirilmiş mamalar 
ve besinler bebek ve çocuk diyetinde 
yer almalıdır 



Çinko  

• İnsan, hayvan ve bitkiler için 
esansiyel  

• 300  ↑ enzim fonksiyonu 
• Protein ve nükleik asit sentezi 
• Büyüme ve gelişme 
• Yara iyileşmesi 
• Enfeksiyonlara direnç 
• Tat ve koku duyuları 



Önerilen Çinko Alımı (DRI)  
Yaş Günlük 

önerilen Çinko 
(mg/gün)   

Üst sınır 

  0-6 ay 2  4 
  7-12 ay  3  5 
  1-3 y 3 7 
  4-8 y 5 12 
  9-13 8 8 
  +14 yaş   Erkek 
                  Kadın 

11 
8 

40 
40 

  Gebelik/ Emzirme 12 40 



Çinko Açısından Zengin Besinler 

Besinler mg 
Zn/100g 

Süt, 
yoğurt 

0.4 

Peynir 2-4 
Yumurta 1.35 
Et 4 
Karaciğer 6-8 
Karides 2 
İstiridye >7 

Çinko emilimi 
• Anne sütü %40 
• İnek sütü %28 
• Formül mama 

%22 

Am J Dis Child. 1983;137(8):726-729.  



ÇİNKO EKSİKLİĞİ 

Ağır Eksiklik 
† Boy kısalığı 
† Hipogonadizm 
† Hepatosplenomegali 
† Demir eksikliği 

anemisi 
† Geofaji 

Orta Derecede 
Eksiklik 

† Büyüme geriliği 
† İştahsızlık 
† Yara iyileşmesinde 

gecikme  
† Erkek 

adolesanlarda 
hipogonadism 

† Hücresel immun 
yanıtta bozukluk 

† Nörosensoriyel 
semptomlar 

† Mental küntlük 
 

Hafif derecede  
†Büyüme hızında azalma 
†Erkekte serum 
testosteron düzeyinde 
azalma ve oligospermi 
†İmmun sistem bozukluğu 
†Tat duyusunda bozulma 
 



Toplumda çinko eksikliğinin 
göstergeleri 

• Toplumun %25’i günlük diyette 
yetersiz miktarda alıyor 

• Toplumun %20’sinden fazlasında serum 
çinko düzeyi düşük  

• 5 yaş altında kısa boylu çocuk oranı 
%20’den fazla   
 

 
HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMLİ 

 



Topraklarında çinko eksikliği olan ülkeler 



   100 kısa boylu (stunted)ve 100 normal  6-12 aylık çocuk 
50’şer çocuk:    Çinko suplementasyonu (10 mg/G) 
50’şer çocuk:    Plasebo  6gün/6 ay 
 

 
 
 
 
 

 
  

SONUÇ: 
Kısa boylu çocuklarda çinko alan grup 2.5 kat 

fazla uzamış 
Vücut ağırlığı ve cilt altı yağ dokusu üzerinde 

etkisi gösterilmemiş 
 



Çinko desteği ne zaman, nasıl 
yapılmalı? 

• Malnütrisyonlu hastalarda 
• Akut enfeksiyöz ishalli 5 yaş altı 

tüm çocuklara  
• Persistan ishalli 5 yaş altı tüm 

çocuklara rutin olarak çinko 
önerilmekte  

DSÖ, UNICEF, 2006   
• Parenteral beslenme verilen 

hastalara 



Akut ishalde çinko tedavisi 

<6 ay  10 mg/g  10-14 gün 
>6 ay  20 mg/g  10-14 gün 

 
• İshal süresini %25 kısaltır 
• Dışkı miktarını %30 azaltır 
• Uzamış ishal sıklığını %25 azaltır 
• Sonraki 2-3 ayda ishal insidansını 

azaltır 
 
 



A vitamini- Eksikliği  
Dünyada 70-80 milyon çocukta subklinik A vit. eks. Vardır (DSÖ)  

Büyüme geriliği 
Göz bulguları: Gece körlüğü, kseroftalmi, 
keratomalazi, Bitot lekeleri, körlük 
Epitel boz: İshal, bronş obstruksiyonu, hematuri 

Yaş grubu  A vit eksikliği  
(<20 ug/dL) (%)  

İzmir  6 ay-5 yaş 15.6 Kurugol Z, Pediatr Perinat Epidemiol 
2000 

İzmir 2-6 yaş 18  Midyat L. Acta Pediatrica 2011 

Manisa 3-4 yaş 11 Tansug N Nutr J 2010 

Eskişehir 0-18 yaş 1.3 Yıldırım SH XI. Metabolik Hastalıklar 
Kongresi, 2011 

Ankara İnfantlar 30 Hatun S Turk J Pediatr 1995 

3 farklı 
bölge 

7-17 yaş 11.6 Ackurt F TUBITAK yayınları, 1989 



Kızamık 
tedavisinde A 
vit etkili mi?  
 
Huiming Y, et al. 
Cochrane 2005. 

200 000 U/gün A vit (2 gün)+ 
standart tedavi 
 
    <2 yaş: mortalitede %80  
 Pnömoni ilişkili mortalitede 
%70  
 

İki yaş altı 
kızamıklı 
çocuklarda 
mortalite 
üzerine etkilidir 
 
 

Pnömoni 
(kızamık ilişkili 
olmayan) 
tedavisinde A vit 
etkili mi? 
 
Taixiang  W, et al. 
Cochrane 2010 

 Mortalitede değişiklik yok 
 Hastanede yatışta değişiklik yok 
 Yüksek doz vit A ile hastalık 

şiddetinde  
 Düşük doz bronkopnömoni 

tekrarını %90 

Kızamık iliş. 
olmayan 
pnömoni 
tedavisinde vit A 
kullanımı 
önerilmemekte 



VİTAMİN/MİNERALLERLER 

Yararları 

Riskleri 



• Dünyada yanlış, gereksiz, etkisiz ve 
yüksek maliyetli ilaç kullanımı 
çeşitli boyutlarda sorunlara neden 
olmaktadır. 

• Alınan doğrudan önlemler yanında, 
dolaylı önlemlerden biri olarak 
“Akılcı İlaç Kullanımı” uygulamaları 
devreye sokulmuştur 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO); 



İlk kez 1985 yılında Nairobi’de Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından yapılmıştır 
 
•Kişilerin, klinik bulgularına ve bireysel 
özelliklerine göre; 
 
  -uygun ilacı, 
  -uygun süre ve dozda, 
  -en düşük fiyata ve 
  -kolayca sağlayabilmeleridir 
 

Akılcı İlaç Kullanımı 



• Uygunsuz kişisel tedavilere 
başvurulması 

• Gereksiz ve uygunsuz vitamin 
kullanımı 

• Bilinçsiz gıda takviyesi ve bitkisel 
ürünlerin kullanımı 

• İlaç-ilaç etkileşimleri ve besin-ilaç 
etkileşimlerinin ihmal edilmesi 
 
 

Uygun Olmayan İlaç Kullanım 
Şekilleri 



Vitamin kullanım 
alışkanlıkları ve 

Etkileyen faktörler  

Temmuz – Eylül 2013 
Ankara, Kırıkkale 



ARAŞTIRMA GRUBU 
• 200 [46 (%24) erkek, 146 (%76) kadın]   
• Yaş ortalaması 35,79 yıl (min 16, max 

82)  
• %70,7 lise ve üstü eğitim  
• % 71,9 evli 
• Ortalama çocuk sayısı 2,11 
• %88,1 günlük ihtiyaçlarını 

karşılayabilmekte  
• %30,7 doktor/hemşire  



Ek vitamin ve mineral hangi 
nedenlerle alınmalıdır?  

• Bağışıklık sistemini güçlendirmek 
%24,2  

• Yaşlılığı geciktirmek %16,9  
• Kanserden korunmak %16,9 
• Menapozu rahat geçirmek %12,4 
• Spor performansını artırmak %7,9 
• Tıbbi tedavi amaçlı %5,6 
• Bebeklerinin sağlıklı büyümesi %4,5 
• Kışın vücudu güçlendirmek için %2,8 



Vitamin, mineraller en fazla 
aşağıdaki hangi besin 
gruplarından alınır? 

• Et %32,5 
• Sebze ve meyvelerde %23,7 
• Deniz ürünlerinde %8,8 
• Süt  %1,5  

Stresli koşullarda yaşayan  
kişilerin destek vitamin,mineral  
 alması uygun olur  %45,6’sı  



Vitamin , minerallerle ilgili bilgiyi 
daha çok hangi kaynaklardan elde 

ediyorsunuz? 

• Televizyon   %40,6 
• Kitaplar    %15,5 
• Arkadaşlar    %16,6 
• Sağlık çalışanları  %15 
• İnternet    %2,1 



• Son 1 yılda; Bireylerin %59,2’si 
kendileri, %52,3’ü çocukları için 
vitamin kullanmışlardı 

• En sık kullanıldığı bildirilen 
vitaminler;  
–B12    %7,2 
–Multivitamin  %4 
–C vitamini  %3 

Vitamin kullanımı sağlık sorunu varlığı, eğitim 
durumu, yaşanılan il veya cinsiyete göre fark 
göstermemektedir  
(p=0.286, 0,143, 0,153 ve 0.514) 



İstanbul araştırma grubunun %34.6’sı 
düzenli, %40.8’i ara sıra vitamin 
kullanıyor 

• %35.2’sinin kendini yorgun 
hissettiği için 

• %31’i dengeli beslenmediği için 
• %22’si doktoru önerdiği için 

vitamin kullanıyor 
Coşkun F, Marmara Eczacılık Dergisi 14: 21-28, 2010. 



• Hawaii-Los Angeles Multiethnic 
Cohort (MEC) çalışmasında hiçbir 
kronik hastalıkları olmamasına karşın 
son bir yıl içerisinde en azından 
haftada bir kez olmak üzere 
multivitamin desteği alma……  

• Erkeklerin %48  
• Kadınların %56 

Murphy SP, Am J Clin Nutr. 2007 Jan;85(1):280S-284S. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Murphy%20SP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17209210
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17209210


201 çalışma analiz edilmiş 
Yiyeceklerin fortifikasyonu ile çocuklarda; 
 
†Serum  Hb ve mikronutrient (Vitamin A, demir gb) 
konsantrasyonları çok artmış 
†Yaşa göre Boy,  yaşa göre kilo ve/veya boya göre kilo 
değerlendirmelerinde bir değişim olmamış.  
†Menapoz sonrası kadınlarda VitD ve kalsiyum 
desteğinin pozitif etki 
†Gebelerde ve doğurganlık çağındaki kadınlarda demir 
desteği ile serum ferritin ve Hb düzeyine pozitif etki 
†Folat desteği ile nöral tüp defektlerinde belirgin 
azalma saptanmış  



• Beslenmesi mikronutrientlerden eksik 
olan çocuklar dışında çocuklarda vitamin 
desteğinin zeka üzerine anlamlı etkisi 
olmadığı gösterilmiş 
 

• Eğer beslenme durumu iyi olan 
çocuklarda serum vitamin düzeyleri 
normalse  vitamin desteğinin zeka 
üzerine bir etkisi yoktur 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10328634


• Avustralya 396 (6-10 y) ve 384 çocuk 
Endonezya çift kontrol çalışma 

• 12 ay 6 kez/hafta mikronutrient karışımı 
(demir, çinko, folat, vitamin A, B-6, B-12, 
ve C), dokosahexanoik asit (DHA, 88 mg/d) 
ve eikosapentaenoik asit (EPA, 22 mg/d) 
ve kontrol grubuna plesabo verilmiş 

• Verbal öğrenme skorlarında ve hafızada 
belirgin artış ancak  genel zeka ve 
dikkatte herhangi bir artış saptanmamış 

Am J Clin Nutr. 2007 Oct;86(4):1082-93. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17921387
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17921387
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17921387
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17921387
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17921387
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17921387
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17921387




• Güney New Jersy, ABD 
• 2004-2005 okul yılında 37 okuldan  
• 8-12 yaş 640 çocuk 1 yıl VMD almış 
• Placebo alan gruba göre okul 

performanslarında bir artış 
saptanmamış 
 

Journal of the American Dietetic 
Association 
110, 7 , 1089-1093, 2010 

http://www.journals.elsevierhealth.com/periodicals/yjada/issues?issue_key=S0002-8223(10)X0007-4


†Karoten ve/veya E vitamini yüksek doz kullanımı 
ile KVH insidansı üzerine olumlu bir değişim yok  
†Yüksek doz E vitamininin tüm ölüm nedenleri 
göz önünde bulundurulduğunda genel olarak ölüm 
sıklığını artırdığı görülmüş 

†Vitamin A, C ,E  ve Folat desteği ile ilgili 
kontrollü çalışmalarda tek başına yada kombine 
vitamin desteği ile KVH ölüm insidansında 
herhangi bir değişim olmadığı gösterilmiş 

Am J Clin Nutr 2006;84:680 –1. Printed 
in USA. © 2006 American Society for 
Nutrition 

†Bleys ve arkadaşları 16/2111 KVH ve vitamin ilişkili 
çalışma metaanalizi; antioksidan ve B vitaminlerinin 
kardiyovaskuler hastalıkları önlemek amacıyla 
kullanılmaması gerekir 



 C vitamini 
anti-
kanser 
özellikleri 

• Kanser hücrelerini tahrip ederek 
öldürür (nekroz) 

• Kanser hücrelerinde 
programlanmış ölümü (apoptoz) 
hızlandırır 

• Kollajen (bağ dokusu) oluşumunu 
artırarak kanserli dokuyu sağlamca 
sarar, böylece metastazı 
(sıçramayı) engeller  

• Bağ dokusunu parçalayıp metastazı 
artıran Hiyalurinidazı inhibe eder  

• Ağrı eşiğini düşürür 
• Efora tahammülü artırır 
• Bağışıklığı güçlendirerek kanserli 

hastayı enfeksiyonlardan korur 
 

Gonzalez MJ, later. Integrative Cancer Therapies 2005;4:32–44. 



• Cameron ve Pauling  terminal dönem 
kanser hastalarına  10 gr/gün C 
vitaminini 10 gün süre ile IV,  

• Yaşadıkları sürece ağızdan veriyorlar.  
 

• C vitamini alan kanser hastaları 
almayanlardan 150 ile 300 gün daha 
uzun yaşamışlar  
 

Cameron E, Pauling L. Proc Natl Acad Sci U S A. 1978;75:4538-42.  

•1 yıl sonra son dönem kanserli hastalar üzerinde 
yapılan  bir araştırmada 60 hastaya C vitamini, 
63 hastaya ise plasebo veriliyor  
 

•Her iki gruptaki hastalar da ortalama 6 hafta 
içinde kaybediliyor 

Creagan ET, N Engl J Med. 1979;301:687-90.   



• C vitamini kanser hücrelerine etkisi için 
kan seviyesinin en az 1000 µmol/L 
olması gerekir.  
 

   20 gr/gün oral C vitamini     
 
 220 µmol/L  
 
IV 3 gr C vitamini        1760 µmol/L  
 
10 gr   C vitamini    5580 µmol/L 

Padayatty SJ, Ann Intern Med 2004;140:533–537 



•Koenzim Q10 kanser korunması ve/veya 
tedavisinde önemli bir etkisi yoktur 
 

•Üç büyük çalışmada Vitamin C ve E nin tek 
başlarına ya da birlikte kullanımlarının 
sağlıklı bireylerde kanseri önleyici veya 
yeni tümör oluşumunu engelleyici bir etki 
saptanmamış 

Tek bir çalışmada 
kanseri olan ağır hasta 
olan bireylerde Vitamin 
E nin omega-3 yağ 
asitleri ile birlikte 
kullanıldığında yaşam 
süresinin uzadığı 
gösterilmiş 

Vitamin C, E veya koenzim 

Q10 desteği kanserin 

önlemesi veya tedavisinde 

etkili değildir 



A vitamini - Fazlalığı 

Başağrısı, kusma (intrakranial basınç : 
pseudotumor cerebri), anoreksi, fontanel 
kabarıklığı 
Kaşıntılı deskuame cilt, saç dökülmesi, 
ağız kenarında çatlaklar 
Hepatomegali, kc enzimlerinde bozulma 
Hiperkalsemi, uzun kemiklerde ağrı, 
artralji, grafide hiperostozis 
Fazla karoten alımı: ciltte sararma 
 

*Gogia S, Cochrane 2011 



Akut Toksidite 
• Erişkin ve Çocuklarda > 100× ve > 20× 

RDA alınırsa saatler veya günler içinde 
toksik etki görülür 

• Kronik toksidite ise vitamin A günlük  > 
25 000 IU  > 6 yıl ve >100,000 IU > 6 ay 

• Çocuklarda vitamin A alımı 1500 IU/kg 
üzeri alımı toksiditeye neden olur 

 
Uzun süre aşırı miktarda (>6000 ug/g) 
alınırsa gelişir 

Yüksek doz balık yağı kullanımı 
Tedavinin çok yüksek doz verilmesi 



• A vit inin  dozda alınması pro-
oksidan etkili:  

– 232 550 sağlıklı kişide yapılan meta-
analiz: (Bjelakoviç G, et al. Cochrane 
2008) 

– Profilaktik kullanılan A ve E vit genel 
mortalitede  



Çinko tedavisinin yan etkileri 

• Ağızda metalik tat 
• Bulantı 
• Kusma 
• Karın ağrısı 
• İshal 
• Nefrolityazis 
• Bakır depolarını azaltma 



• Reaktif oksijen ürünleri (ROS) ile 
reaksiyona girerek oksidasyon 
oluşturur. Bu ürünler glutatyon (GSH) 
ile birleşir ve serbest GSH düşer,  Bu 
da oksidatif stres toleransını azaltır.  

• PQQ 10 μM konsantrasyonda DNA 
stimulasyonu ve antioksidan olarak 
davranırken, 50 μM üzerinde pro-
oksidan olarak davranır 

J. Biosci. 37(2), June 2012 



Yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek 
maliyetli ilaç kullanımı yol açtığı 
sorunlar; 
 

• Morbidite ve mortalite oranlarında 
artış olması   

• İlaçların yan etki riskinin artması  
• Parasal kaynakların yanlış 

kullanımı sonucu temel ilaçlara 
bile ulaşılabilirliğin azalması  

• Tedavi maliyetlerinin hem 
ekonomik hem de sosyal yönden 
daha da artması 



1. Hastanın problemini tanımlamak 
2. Tedavi edici amacı belirlemek 
3. İlacın o hasta için uygun olup 

olmadığına karar vermek 
4. Hastayı bilgilendirmek 
5. İlaç tedavisine başlamak ve takip etmek 
 





†Kesin gereksinim olmadıkça farmosetik ürünler dahil tüm 
kimyasal maddelerin alımı microflorayı bozacağı için 
kısıtlanmalır 
†Antioksidan ve liften zengin taze ve çiğ yeşillik, sebze, meyve 
ve baharatların alımı artırılmalı 

†Yüksek doz D vitamini ve 
omega yağ asidi desteği 
inflamasyon kontrolünde ve 
mikrobiota işlevinde önemli  
†Hasta kişilerde pro-
/sinbiotik desteği de klinik 
etki sağlıyor  

Avokado yağı 
inflamasyonu 
azaltıyor, özellikle 
kas-iskelet 
sisteminde doku 
yıkımını önlüyor 

Avokado monosature yağlar, 
vitamin E ve C, karotenoidler, 

steroller, antioksidanlar, Lutein, 
alfa-karoten, beta-karoten, 
neoksantin, violaksantin, 

zeaksantin, anteraksantin, 
klorofiller ve feofitinler  içerir 













 
Çocuklar İçin Vitamin ve  

Mineral Önerileri I 
• Sağlıklı beslenen çocuklarda 

polivitamin ve çinko (!) 
preparatlarının kullanılması 
gereksizdir 
 

• D vitamini: İlk iki yaşta 400-1000 
ünite/gün 
 

• Balık yağı(w-3): 0.5-1.0g/gün 



Çocuklar İçin Vitamin ve Mineral 
Önerileri II 

 Flor: Sistemik verilmemeli. Verilecekse 
lokal olarak kullanılmalı. 6. aydan sonra 
verilmeli 

 
  Demir: Ek gıdalarda yeteri kadar yoksa, 4-

6. aydan sonra 1 mg/kg/gün en az iki 
yaşına kadar. 
 



TEŞEKKÜRLER 

• Doğru İLAÇ Seçimi 
• Doğru Doz 
• Doğru Süre 
• Doğru Değerlendirme 
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