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ÖZET 

Karakaş, L. (2021). Sistemik Lupus Eritematozus Hastalarında Diyet İnflamatuar ve 
SLEDAI Hastalık Aktivite İndeksi ile Beslenme Durumu İlişkili Sağlık 
Parametrelerinin Değerlendirilmesi. Yükseklisans Tezi, Biruni Üniversitesi 
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul. 

Sistemik Lupus Eritematozus  (SLE), otoimmün karakterli bir bağ dokusu hastalığı 

olup tedavisindeki amaç hastalık aktivitesinin baskılanarak, hasarın ortaya çıkışını 

engellemektir. Son zamanlarda, beslenme müdahalesinin, hastalığın inflamatuar 

bulgularının ve tedaviden kaynaklanan komplikasyonlarının kontrol edilmesine 

yardımcı olacağı yönünde çalışmalar dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın amacı, SLE 

tanısı almış 18-65 yaş aralığında antiinflamatuar beslenme önerileri yapılan bireylerde 

sağlık parametreleri; hastalık aktivite (SLEDAI) ve diyet inflamatuar indeksindeki 

(Dİİ) değişimin ortaya konmasıdır. Çalışma 12 hafta boyunca iki ayrı grup üzerinde 

yürütülmüş olup, 1. Grupta yer alan 28 SLE’li bireye antiinflamatuar beslenme 

önerilerinde bulunulmuş, 2. Grupta yer alan 23 SLE’li birey ise normal beslenme 

düzenlerine devam etmiştir. Çalışmanın başlangıcında ve sonunda tüm bireylerin besin 

tüketim kayıtları alınarak Dİİ hesaplanmış, antropometrik ölçümleri yapılmış, 

SLEDAI puanları hesaplanarak, biyokimyasal bulguları karşılaştırılmıştır. 12 hafta 

sonunda 1. Grupta yer alan bireylerin bel çevresinde ortalama 3.96±4.63 cm, 2. Grupta 

yer alan bireylerde ise 0.17±4.60 cm azalma saptanmıştır (p≤0.05). 1. Gruptaki 

katılımcıların ortalama HDL düzeyi artarken (48.04±13.07 mg/dL’den 54.68±12.84 

mg/dL’ye), 2. Grupta azalma görülmüştür (60.17±13.41 mg/dL’den 55.77±12.75 

mg/dL’ye) (p≤0.05). Beslenme önerileri yapılan 1. Grupta ortalama Dİİ puanı, -

0.72±4.40’den -4.53±4.31’e yükselerek antiinflamatuar bir eğilim gösterirken; 2. 

Grupta -0.19±4.62’den 0.41±5.79’a doğru proinflamatuar yönde bir eğilim izlenmiştir 

(p≤0.05). Ortalama SLEDAI puanı 1. Grupta 3.79±3.29’dan 2.93±3.25’e; 2. Grupta 

ise 4.39±6.30’dan 4.04±4.76’ya düşmüştür (p≥0.05).   Bu çalışmada, antiinflamatuar 

beslenme önerilerinin SLE hastalığının prognozu üzerindeki olumlu etkileri 

gözlenmekle beraber daha geniş örneklemli ve uzun süreli randomize kontrollü 

çalışmaların yapılması yararlı olacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Antiinflamatuar Beslenme, Diyet İnflamatuar İndeksi, Sistemik 
Lupus Eritematozus 
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ABSTRACT 

Karakaş, L. (2021). Evaluation of Dietary Inflammatory and SLEDAI Disease Activity 
Index and Health Parameters Related to Nutritional Status in Systemic Lupus 
Erythematosus Patients. Master’s Thesis, Biruni University Graduate Education 
Institute, İstanbul.  

Systemic Lupus Erythematosus (SLE) is an autoimmune connective tissue disease and 
the aim of its treatment is to suppress the disease activity and prevent the occurrence 
of damage. Recently, studies have drawn attention that nutritional intervention will 
help control the inflammatory manifestations of the disease and its complications 
resulting from treatment. The aim of this study was to determine the health parameters 
of individuals between the ages of 18-65 who were diagnosed with SLE and were 
given anti-inflammatory nutritional recommendations; is to reveal the change in 
disease activity (SLEDAI) and dietary inflammatory index (DII). The study was 
carried out on two separate groups for 12 weeks, and anti-inflammatory nutrition 
recommendations were given to 28 individuals with SLE in the first group, and 23 
individuals with SLE in the second group continued their normal diets. At the 
beginning and end of the study, food consumption records of all individuals were taken 
and DII was calculated, anthropometric measurements were made, SLEDAI scores 
were calculated and biochemical findings were compared. At the end of 12 weeks, 
there was an average of 3.96±4.63 cm decrease in waist circumference of the 
individuals in the first group, and 0.17±4.60 cm in the individuals in the second group 
(p≤0.05). While the mean HDL level of the participants in the first group increased 
(from 48.04±13.07 mg/dL to 54.68±12.84 mg/dL), a decrease was observed in the 
second group (from 60.17±13.41 mg/dL to 55.77±12.75 mg/dL) ( p≤0.05). While the 
mean DII score increased from -0.72±4.40 to -4.53±4.31 in the first group, where 
nutritional recommendations were made, it showed an anti-inflammatory tendency; In 
the second group, a proinflammatory trend was observed from -0.19±4.62 to 0.41±5.79 
(p≤0.05). The mean SLEDAI score in the first group ranged from 3.79±3.29 to 
2.93±3.25; in the second group, it decreased from 4.39±6.30 to 4.04±4.76 (p≥0.05). In 
this study, although the positive effects of anti-inflammatory nutritional 
recommendations on the prognosis of SLE disease were observed, it would be 
beneficial to conduct randomized controlled studies with larger samples and long-
term. 
 

Key Verbs: Anti-inflammatory nutrition, The Dietary Inflammatory Index, Systemic 
Lupus Erythematosus 



 
 

1 
 

 

1.GİRİŞ VE AMAÇ 

 
 

 Otoimmün karakterli bir bağ dokusu hastalığı olan SLE (Sistemik Lupus 

Eritematozus) immün sistemi aktive ederek birçok organ ve sistemlerde çeşitli hasarlar 

oluşturmaktadır. Hastalığın klinik seyri ateş, sinovit, ciltte döküntüler ile başlamakla 

beraber böbrek, akciğer ve sinir sistemi tutulumlarına kadar ilerleyebilmektedir. 

Hastaların çoğunluğunda halsizlik, çabuk yorulma, ateş, eklem ağrıları ve ağırlık kaybı 

gibi semptomlarla beraber çeşitli organ ve sistem tutulumları da bulunabilmektedir. 

Klinik seyri hafif düzeyden ağır düzeye doğru artmakla birlikte değişen sürelerde 

remisyon ve alevlenmeler görülmektedir  (Düzgün, 2020). 

 Otoimmün ve inflamatuar bir hastalık olan SLE’nin patofizyolojisinde 

sitokinler  merkezi bir rol oynamaktadır (Jamilloux et al., 2019). İnterlökin-1 (IL-1), 

interlökin-6 (IL-6) ve tümör nekroz faktör alfa (TNF-α) gibi proinflamatuar sitokinler 

kronik inflamatuar yanıtı oluşturmadan sorumlu olan sitokinlerdir (Warnberg et al., 

2009). Günümüzde SLE tedavisinin genel amacı hastalık aktivitesini kontrol altına 

almaktır. Bu nedenle SLE’li bir hastaya yaklaşım stratejisinin belirlenmesinde aktivite 

tayini büyük önem taşımaktadır (Aparicio Soto et al., 2017). Hastalık aktivite 

indekslerinden yaygın olarak kullanılanlarından birinin Sistemik Lupus Eritematozus 

Hastalık Aktivite İndeksi (SLEDAI/Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity 

Indeks) olduğu bilinmektedir (Aydın ve Esen, 2018). Bunun yanında beslenme 

durumuda hastalık seyrini etkileyen önemli bir faktördür. A, E ve C vitaminlerinden 

zengin, tekli ve çoklu doymamış yağ asitlerini içeren ve yeterli enerjiyi sağlayan 

antiinflamatuar bir beslenme modeli, ilaçların oluşturduğu yan etkilerin azaltılmasını 

sağlarken ve hastalıkla ilgili komorbid durumların gelişimini engellemekte ya da 

geciktirmektedir (Yılmaz, 2019). Son yıllarda yapılan araştırmalarda diyet ile 

inflamatuar biyobelirteçler arasında ilişki olduğu ve bunun kronik metabolik hastalık 

riski üzerinde etkili olabileceği gösterilmiştir (Ruiz-Canela et al., 2015).  Diyet 

İnflamatuar İndeksi (Dİİ), bazı besin ögelerinin inflamasyon üzerindeki etkisini 
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incelemek amacıyla yapılan hücre kültürü, hayvan ve insan çalışmaları sonucunda 

2009 yılında geliştirilmiştir. Literatürden destek alarak diyet bileşenlerinin serum 

proinflamatuar ve antiinflamatuar göstergeler üzerindeki etkilerini ortaya koymaya 

çalışmaktadır (Shivappa et al., 2014). 

 Bu tezin konusu, son yıllarda dikkat çeken inflamatuar otoimmün bir hastalık 

olan SLE’de antiinflamatuar beslenme önerilerinin, SLE’li bireylerde genel sağlık 

durumu ve beslenme ilişkili bulgular ile hastalığın prognozu üzerindeki etkisini ortaya 

koymaktır. 

   Bu çalışmada ayrıca, SLE hastalarının beslenme durumları değerlendirilirken, 

SLEDAI ve Dİİ puanları herhangi bir beslenme önerisi yapılmayan ve normal 

beslenme düzenine devam eden hastalarla karşılaştırılmıştır. Kısıtlı literatürün 

bulunduğu beslenme, SLEDAI ve biyokimyasal parametreler arasındaki ilişkinin 

incelenmesi açısından da oldukça önemlidir. Çalışmanın bu bakımdan ülkemiz 

literatürüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

  

Hipotezler 

 

1. Beslenme önerileri yapılan SLE’li bireylerin, SLEDAI aktivite indeksi puanı 

yapılmayanlara göre daha düşüktür.  

2. Beslenme önerileri uygulanan SLE’li bireylerde, beslenme durumu ile ilişkili 

biyokimyasal parametreler ve inflamatuar belirteçler olumlu yönde etkilenmiştir. 
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2. GENEL BİLGİLER 
 

 

2.1. Sistemik Lupus Eritematozus 

 

 Sistemik Lupus Eritematozus (SLE), çeşitli dokularda inflamatuar 

reaksiyonları başlatan otoantikorların ve bağışıklık komplekslerinin oluşumu ile 

karakterize kronik otoimmün ve inflamatuar bir hastalıktır (Pocovi-Gerardino et al., 

2020). SLE cilt, eklemler, böbrekler ve beyin de dahil olmak üzere çoklu organ 

sistemlerini etkileyebilmektedir. Patojenik faktörlerin etkisi ile otoantikorlar, 

bağışıklık kompleksleri, otoreaktif veya inflamatuar T hücreleri, sitokinler çeşitli 

organlarda inflamasyon ve hasara neden olmaktadırlar. SLE'nin klinik belirtilerine 

kalıtsal, hormonal ve çevresel faktörler de katkıda bulunmaktadır (Aparicio Soto et al., 

2017). SLE’nin çok çeşitli klinik bulguları olduğu ve ağırlıklı olarak kadınları 

etkilediği bilinmektedir (Zucchi et al., 2019). Hasta popülasyonunun büyük bir 

kısmında görülen belirtilerinin; eklem iltihabı, cilt bozuklukları, Raynaud sendromu, 

plörezi, böbrek, gastrointestinal ve sinir sistemi tutulumları olduğu bilinmektedir (Lam 

and Petri, 2005). 

 

 

2.1.1. Epidemiyolojisi 

 

Nadir görülen bir hastalık olan SLE’de tüm vakaların teşhisi ve rapor 

edilmesinin zorluğu bilinmektedir (www.cdc.gov., Erişim tarihi: 01 Aralık 2020). 

Çeşitli ülkelerde yapılan çalışmaların sonucunda SLE’nin yıllık küresel insidans 

oranlarının 100.000 kişi başına 1 ile 10 arasında değişmekte olduğu bununla beraber 

prevalans oranlarının ise 100.000 kişi başına 20 ile 70 arasında değişmekte olduğu 

bildirilmiştir (Alarcon et al., 2010). SLE, kadınlarda erkeklere oranla dokuz kat daha 

sık görülmekte ve doğurganlık çağındaki kadınları daha fazla etkilemektedir 

(Korkmaz ve ark., 2011). Çocuk ve ergenlerde ise erişkinlere kıyasla daha nadir 

görülmektedir (Behrman and Kliegman, 2011). 
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2.1.2. Etyopatogenezi 

 

 Etyolojisi tam olarak bilinmeyen SLE’nin çoklu organ tutulumu ile seyreden 

kronik bir otoimmün hastalık olduğu bilinmektedir. SLE’nin patogenezinde çeşitli 

genetik, epigenetik, hormonal ve çevresel faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir 

(Düzgün, 2020). Çok sayıda organ tutulumuna bağlı geniş bulgu yelpazesine sahip 

olması hastalığın patogenezinin anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. SLE hastalarında 

nükleer ve sitoplazmik antijenler ile hücre membranı elemanlarına kadar 150 farklı 

antijene karşı oluşan otoantikorlar hastalığın başlangıcında rol oynamaktadır. Oluşan 

otoantikorlar regülasyonu bozulmuş olan immün sistem hücrelerini uyararak doku 

hasarına sebep olmaktadır (Fortuna and Brennan, 2013). Bu hastalarda artmış apoptoz 

ve dokularda biriken hücre artıklarının makrofajlar tarafından temizlenmesinde sorun 

bulunmaktadır. Söz konusu artıklar IL-1,  IL-6 ve TNF-α gibi proinflamatuar 

sitokinlerin üretimini arttırmaktadır (Tsokos et al., 2016). 

Hastalığın genetik altyapısıyla ilgili olarak yapılan monozigotik ikiz 

çalışmalarında hastalık görülme sıklığı daha yüksek bulunmuştur. Hastalığın 

oluşumunda ve patogenezinde rol oynayan çok sayıda gen mevcuttur. Ancak çevresel 

etmenlerin 50 farklı gen lokusunu çeşitli yolaklar üzerinden etkileyerek SLE’ye yol 

açtığı bilinmektedir. Bu sebeple hastalık tek başına genetik faktörlerle 

açıklanamamaktadır (Rullo and Tsao, 2013). Hormonal faktörlerin etkisinin önemi de 

hastalığın kadın cinsiyetinde sık olmasıyla öne çıkmaktadır. Östrojen hormonu antikor 

yapımını ve antikorların etkisini arttırırken, SLE hastalarında testosteron 

katabolizmasında artış olmaktadır (Cohen-Solal et al., 2008). 

Çeşitli enfeksiyonlar, ultraviyole ışınlar, kimyasal ajanlar ve diyet gibi çevresel 

faktörlerin de hastalığın etyopatogenezinde rol oynadığı düşünülmektedir (Harris et 

al., 2005). Vitamin ve mineral bakımından zengin besinleri içeren, yeterli enerji 

tüketiminin sağlandığı bir diyet planı, ilaç tedavilerinin yan etkilerinin azaltılmasında 

etkili olmaktadır (Yılmaz, 2019). Bununla birlikte immün sistem ilişkili bir hastalık 

olan SLE’de viral ve bakteriyel enfeksiyonların tetikleyici olabileceğini destekleyen 

çalışmalar da mevcuttur  (Esen ve ark., 2005). 
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2.1.3. Klinik Bulguları Tanı ve Tedavisi 
 

Akut enfeksiyon varlığı, malign durumlar dışlanarak ve hastalığın klinik, 

laboratuvar bulguları değerlendirilerek SLE tanısı konulmaktadır. Tanı kriterleri 

Amerikan Romatoloji Derneği ve Uluslararası Sistemik Lupus Klinikleri Birliği 

(Systemic Lupus International Collabarating Clinics/SLICC) tarafından  

belirlenmiştir. SLICC klinik tanı kriterleri arasında renal tutulum, hemolitik anemi, 

akut ve kronik malar raş, oral mukozit, trombositopeni, lökopeni, alopesi, sinovit yer 

almaktadır.  Tanı için dört ya da daha fazla kriter (en az biri klinik, diğeri immün sistem 

ile ilgili) gerekmektedir. Ayrıca yapılan biyopsi ile lupus nefriti varlığı kanıtlanmış, 

buna ek olarak anti-dsDNA ve ANA pozitifliği tespit edilmiş olmalıdır (Petri et al., 

2012). 

Semptomların şiddetine ve organların tutulumuna bağlı olarak SLE’li 

hastaların tedavisinde bireysel farklılıklar  görülebilmektedir. Hastaların ilk olarak  

hastalığa ve tedaviye uyum konusunda koruyucu önlemler almaları sağlanmalıdır. 

Ekstrem fiziksel aktivite ve psikolojik streslerden, güneş ışınlarından kaçınılma 

koruyucu önlemler olarak önerilmektedir. Non steroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ), 

düşük SLE aktivitesi olan hastalarda antimalaryal ilaçlar ile birlikte kullanılmaktadır. 

Tedavide bir sonraki aşama düşük doz kortikosteroidlerin kullanılmasını 

gerektirebilmektedir (Maidhof and Hilas, 2012). 

Hidroksiklorokin artrit ve döküntü gibi daha hafif lupus belirtileri için 

kullanılan ve tedavinin temel dayanağı olan antimalaryal bir ilaçtır.  Bununla birlikte, 

semptomatik döküntü veya artrit olmayanlar da dahil olmak üzere SLE'li tüm hastalar 

antimalaryal tedaviden fayda görmektedirler. Tipik hidroksiklorokin dozu 400 

mg/gündür (günde iki kez 200 mg) (Robbins et al., 1999). 

Kortikosteroidler, SLE tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Hastalığın 

bulgularına göre kullanılan miktar değişmekle beraber düşük, orta ve yüksek doz 

önerilmektedir.Yüksek doz tedavisi vücut ağırlığı başına bir miligram 

uygulanmaktadır. Bununla birlikte kemik gelişimini inhibe ettiği, obeziteye sebep 

olduğu ve oral alım kesildiğinde ilaç bırakma sendromuna sebep olduğu için gün aşırı 

steroid kullanımı tercih edilmektedir. Ancak yaşam için önemli olan organların 

tutulumu söz konusu olduğunda yüksek doz steroid tedavisi verilmektedir. 

Kortikosteroid tedavisine başlanmadan önce hastaların serum kolesterol, potasyum, 
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glukoz düzeyleri kontrol edilmeli, kemik mineral yoğunluğu ve  kan basıncı ölçümleri 

yapılmalıdır. Tedavi süresince de tüm bu parametreler takip edilmeli, ağırlık artışı 

engellenerek kontrol altında tutulmalıdır (Robbins et al., 1999). 

 

 

2.2. İnflamasyonun Tanımı 

 

Bedenimiz bir tehditle karşılaştığında adrenalin ve diğer stres hormonlarını 

üretmektedir. Bu durum bir takım fizyolojik değişimleri başlatan bir faktör olarak 

görülmektedir.  Bu fizyolojik değişimler bir mücadele ya da kaçış varmış gibi bedeni 

hazır hale getirmektedir. Kan basıncı artarak kalp atış hızının yükselmesine sebep 

olmakta ve buna paralel olarak da kandaki glukoz seviyesi artmaktadır. Bu durumda 

beden homeostazdan çıkarak allostaz altında çalışmaya başlamakta ve fiziksel bir 

tehditten kaçınma söz konusu olduğunda büyük öneme sahip olduğu bilinmektedir. 

Ancak modern dünyanın yarattığı çalışma ortamı koşulları ve diğer sebeplerle allostaz 

durumunda uzun süre kalmanın beden üzerindeki etkisi hastalık olmaktadır (Korkmaz, 

2011).  

Vücudumuz fiziksel veya psiko-emosyonel streslerle  karşılaştığında bağışıklık 

sistemi aktive edilmekte ve bu işlemin bir parçası olarak, vücutta inflamasyon 

oluşmaktadır. Bu durumda, immün sistem tüketilen enerjinin büyük bir kısmını hayati 

organlara aktarmaktadır. Geçici bir süreliğine diğer tüm organlara enerji aktarımı 

durdurulmaktadır. Stres geçici olduğunda elzem olan bu durum kalıcı hale geldiğinde, 

günlük tüketilen enerjinin beyin tarafından tasarruf edilmesi ve inflamasyonun artması 

ile sonuçlanmaktadır. Bu durum anoreksi veya polifaji, yorgunluk, gastrointestinal 

sorunlar, besin intoleransları, hareketsizlik, vücut ağırlığı artışı, konstipasyon, diyare 

gibi istenmeyen sonuçlar ortaya çıkarmaktadır (Altınbilek, 2015). 

 İnflamasyonun, doku hasarı veya ksenobiyotik etkilere yanıt olarak konakçı 

tarafından başlatılan karmaşık reaksiyonları tanımlayan bir terim olduğu 

bilinmektedir. Strese karşı bu hayat kurtaran fizyolojik tepki yaşam için esas olmakla 

beraber, inflamasyonun özelliklerini düzenleyen sinyaller planaryadan tulumlulara, 

kurbağalardan balığa ve en sonunda memelilere  kadar çeşitli türlerde 

değişebilmektedir. Fizyolojik inflamatuar cevap, patolojik inflamasyon olarak 
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tanımlanan romatoid artrit (RA) gibi kronik hastalıkların tipik yanıtından oldukça 

farklıdır. Fizyolojik inflamasyon belli bir zaman ve alanda bulunurken patolojik 

inflamasyon uzamakta, düzen değiştirmekte, primer organ veya dokudan sekonder 

bölgelere geçebilmektedir. İnflamasyonun başlangıcı, hormonlar (histamin veya 

serotonin gibi aktif aminler, prostaglandinler, lökotrienler vb.), polipeptitler 

(tamamlayıcı faktörler ve kemokinler) ve proteinler (sitokinler) olarak gruplanan farklı 

tipte medyatör sınıfları tarafından desteklenmektedir (Perretti et al., 2017). 

 

 

2.2.1. İnflamasyon ile İlgili Yolaklar 
 

Nörotransmitterler, peptidler ve hormonların Merkezi Sinir Sistemi (MSS) ile 

bağışıklık sistemi arasında iletişimi sağlayan mediatörler olduğu bilinmektedir. 

Merkezi ve periferik bağışıklık hücrelerinin uyarılması ile bu hücrelerden iletici görevi 

olan bazı maddeler salınmaktadır. Bunların başlıcalarını tümör nekroz faktör (TNF), 

interferon (IFN) ve interlökin (IL) adı verilen sitokinler oluşturmaktadır. Ayrıca 

prostaglandinler (PG),  Nitrik Oksit (NO) ve  eksitatör aminoasitlerin de bu proseste 

rol alan diğer ileticiler olduğu bilinmektedir. Sitokinler immün hücreler tarafından 

üretilen, homeostazisi sağlamak için görevlendirilmiş immün aktif moleküllerdir. 

Sitokinlerin sınıflanması, gösterdikleri biyolojik aktivite ile ilişkilendirilmektedir. 

Yaklaşık olarak aynı moleküle sahip iki temel grup bulunmaktadır. Bunlar 

proinflamatuar ve antiinflamatuar sitokinler olarak adlandırılmaktadır. TNF-α, IL-1 ve 

IL-6 proinflamatuar; IL-4, IL-10, IL-13 ise antiinflamatuar sitokinler olarak 

bilinmektedir. Bu sitokinler immün yanıtı ve bazı sitokinlerin sentezini 

baskılayabilmektedir  (Kuloğlu ve ark., 2009). 

 Dünya’da başlıca ölüm sebebi olan hastalıkların arasındaki ortak bağlantının 

inflamasyon olduğu düşünülmektedir. Çeşitli diyet bileşenlerinin; sempatik aktivite, 

oksidatif stres, nükleer faktör kappa B (NF-κB) aktivasyonu ve proinflamatuar sitokin 

üretimini içeren inflamasyona giden kilit yolları modüle ettiğini düşündürmektedir. 

Davranış çalışmaları stresli olayların ve depresyonun aynı süreçler boyunca 

inflamasyonu da etkileyebileceğini göstermektedir. Diyet ve davranışın 

inflamasyondaki ortak katkılarının, birbirini etkileyen komplike bir sistemler bütünü 
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olmasından kaynaklanmaktadır. Stres, yemek seçimlerini etkilemektedir. Aynı 

zamanda sağlıksız seçimlere uyumsuz metabolik yanıtlar düzenlemektedir. Bunun 

sonucunda diyet, strese karşı proinflamatuar tepkiler oluşturmanın  yanı sıra ruh halini 

de etkileyebilmektedir. Stres sonucunda vagus siniri aracılığıyla, besinlerin sindirimi, 

emilimi ve metabolizması olumsuz etkilenmektedir. Bu olumsuz etkileşim, besine ve 

inflamasyona karşı metabolik tepkileri doğrudan ve derinden etkileyebilmektedir. 

Hem depresyon hem de stresin, beyin ve bağırsak arasındaki canlı etkileşime katkıda 

bulunan vagal aktivasyon üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğu kanıtlanmıştır. 

Ancak bir diyet bileşeni olarak  omega-3 yağ asidi ruh halini ve vagus sinirinin iletim 

gücünü artırabilmektedir. NF-κB aktivasyonunu ile endotoksine verilen tepkileri 

hafifletmekte ve stresörlere karşı inflamatuar tepkilerin büyüklüğünü hafifletmektedir 

(Kiecolt- Glaser, 2010). Diyet bileşenlerinin ve stresin birbirleriyle etkileşimleri ve 

inflamasyon ilişkisi Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 

 

 

Şekil 1. Psikoloji, Beslenme ve İnflamasyonun Biyolojik Yolları Arasındaki Çift 
Yönlü İlişkiler 

(Kaynak: Kiecolt- Glaser, 2010). 
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2.2.2. Antiinflamatuar Beslenme 

 

Akut ve kronik inflamasyonun sağlık ve hastalık üzerindeki etkisine ilişkin 

araştırmalar beslenme alışkanlıklarının önemini vurgulamaktadır. Spesifik 

yiyeceklerin vücuttaki inflamatuar yolakların üzerinde güçlü etkiler oluşturduğu 

bilinmektedir. Bu sebeple yiyecekleri dikkatle seçerken proinflamatuar yiyeceklerden 

kaçınmak antiinflamatuar bir beslenme planının merkezinde olmaktadır.  Bu diyet 

planı  sağlıklı yağlar, bitkisel besinler bakımından zengin, istikrarlı bir glisemik yanıtı 

koruyan beslenme düzenini içermektedir  (Ricker and Haas, 2017). 

 Bitkisel besinler açısından zengin diyetlerin sağlığa faydaları, meyve, sebze, 

bitki ve baharatlarda bulunan çok çeşitli fitokimyasalların uyguladığı hem antioksidan 

hem de antiinflamatuar mekanizmalarla ilgili olabilmektedir. Bu nedenle, beslenme ile 

ilişkili hastalıkları önlemek için oksidatif  ve inflamatuar stresi azaltan, fitokimyasal 

içeriği yüksek bitki kaynaklarından elde edilen besinlerin beslenme programına dahil 

edilmesinin gerekliliği gittikçe önem kazanmaktadır (Serafini and Peluso, 2016). 

 Fitokimyasalların, özellikle meyve ve sebzelerde  bulunan fenolik bileşiklerin 

çeşitli sağlık yararları olan önemli biyoaktif bileşenler olduğu bilinmektedir. 

Tanımlanan bu sağlık yararları, meyve ve sebzelerde bulunan polifenolik bileşiklerin 

antioksidan ve antiinflamatuar özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Yaban mersininde 

bulunan polifenollerin inflamasyona bağlı mikroglia aktivasyonuna karşı önleyici bir 

etki gösterdiği tespit edilmiştir (Fengmei Zhu and Baojun, 2018). Meyve, sebze ve 

baklagiller antiinflamatuar etki gösteren yüksek miktarda fitokimyasallar içermekle 

beraber etki mekanizmaları tam olarak bilinmemektedir. Meyve ve sebzelerde bulunan 

fenolikler ve triterpenoidlerin  diğer bileşiklerden daha yüksek antiinflamatuar etkiye 

sahip oldukları bulunmuştur. Baklagillerde bulunan lektinler ve peptitlerin çoğu 

durumda antiinflamatuar aktiviteye sahip olduğu savunulmaktadır (Genç ve ark., 

2002). Meyve, sebze ve baklagillerin içerdiği fitokimyasalların etkilediği inflamatuar 

yolaklar şekil 2’de gösterilmektedir. 
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Şekil 2. Fitokimyasalların Antiinflamatuar Etki Gösterdiği Yolaklar 

 (Kaynak: Fengmei Zhu and Baojun, 2018). 

 

 

Basit şeker, işlenmiş karbonhidrat ve doymuş yağ asitleri bakteri 

popülasyonunun dağılımını belirlemekte ve bağırsak bariyerini olumsuz 

etkilemektedir. Obez ratlarda prebiyotik suplementinin  inflamatuar yanıtı azalttığı ve 

bağırsak bariyer bütünlüğünü  tedavi ettiği belirlenmiştir. Prebiyotik besinler grubunda 

yer alan kuru baklagiller, hindiba, işlem görmemiş buğday, muz, yer elması, yulaf, 

kuşkonmaz yararlı bakterileri beslemekte ve onların etkinliklerini artırmaktadır.  Bu 

durum  sağlıklı bir bağırsak florasını destekleyen en önemli faktörün beslenme 

olduğunu kanıtlamaktadır  (Özenoğlu, 2018). 
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2.2.3. Antiinflamatuar Etkili Besin ve Besin Öğeleri 

 

 

2.2.3.1. Omega 3 Yağ Asitleri 

 

Araşidonik asit (AA) türevli (n-6) eikosanoidler (mısır, ayçiçeği ve aspir yağı), 

prostaglandin (PG) 2-serisinin proinflamatuar eikosanoidlerinin öncüleri olarak 

çalışan sitokinler IL-1, TNF-α ve IL-6'nın üretimini arttırmaktadırlar. Buna karşılık, 

balık, balık yağı, ceviz, buğday ve keten tohumu gibi bazı besinlerde bulunan omega-

3 (n-3) yağ asitleri (PUFA)  AA türevli eikosanoidlerin üretimini azaltabilmektedir. 

Bu sebeple n-6 ve n-3 PUFA'lar aynı metabolik yollar için rekabet etmektedir ve 

dengeleri oldukça önemli görülmektedir (Kiecolt- Glaser, 2010). Diyetle alınan n-3 ve 

n-6 PUFA’ların birbirlerine oranının ne kadar olduğu inflamasyonu arttırıcı 

etkilerinden dolayı önemli kabul edilmektedir. Genel olarak, n-3 PUFA’lar, 

antiinflamatuar olarak kabul edilirken, n-6 PUFA’lar proinflamatuar olarak kabul 

edilmektedir. Bununla birlikte, her iki yağ asidi de vücut için esansiyel kabul 

edilmektedir.  İnflamasyonu arttıran kesin oran bilinmemekle birlikte diyette n-6:n-3 

PUFA’ların 10:1’den yüksek oranda bulunması proinflamatuar etki göstermektedir. 

Bunun yanı sıra  birçok çalışma, n-6: n-3 PUFA’ların oranının 5:1’in altına düşmesinin 

çeşitli hastalık durumları (kardiyovasküler hastalık, romatoid artrit, astım) üzerinde 

olumlu bir etkisi olduğunu göstermektedir (Ricker and Haas, 2017). 

 

 

2.2.3.2. Soğan 
 

Latince adı Allium Cepa olan soğan, yiyecek olarak ve tıbbi uygulamalarda 

yaygın olarak kullanılmaktadır. En çok yetiştirilen ve tüketilen bitkilerden biri olduğu 

bilinmektedir. Geleneksel olarak astım, inflamasyon, ülser yaraları, öksürük, yara ve 

dizanteri gibi birçok hastalık için çare olarak kullanılmıştır. A. Cepa ile ilgili 

araştırmalar, etkilerini antiinflamatuar, kardiyoprotektif, antipiretik, analjezik, 

hepatoprotektif, antioksidan, antidiyabetik, antiobezite, antiskar, antikanser, 
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antimutajenik, antigenotoksik, antimikrobiyal, antiparazitik, anti-proliferatif ve 

antipeptik olarak nitelendirmektedir (Khajaha et al., 2019). 

 Soğan, inflamatuar ve gastrointestinal hastalıklar dahil çeşitli durumların 

tedavisi için geleneksel tıpta yaygın  olarak kullanılmaktadır. Soğanın özellikle 

huzursuz bağırsak sendromunda (IBS) antiinflamatuar etkilerinin tespit edilmesi 

amacıyla yapılan bir çalışmada IBS’li rat modellerine arpacık soğanı ekstraktı (ASE) 

uygulanmıştır. ASE’nın, mitojenle aktive olan protein kinaz ailesi, rapamisinin 

memeli hedefi, siklooksijenaz-2 ve metalloproteinazların doku inhibitörleri gibi birkaç 

proinflamatuar molekülün ve sinyal yollarının kolonik ekspresyonunu ve aktivitesini 

azalttığı görülmüştür (Khajaha et al., 2019). 

 Soğan, biyoaktif kükürt içeren bileşikler (sülfonik asitler ve tiyosülfinatlar), 

fenolik asitler ve flavonoidler (quercetin ve kaempferol) olmak üzere eşsiz bir 

fitokimyasal kombinasyonunu içermektedir. Ayrıca bazı sakkaritler, protein ve 

vitaminler (Tiamin, riboflavin, potasyum ve selenyum) de içermektedir. 

Epidemiyolojik çalışmaların yanı sıra in vitro ve in vivo hayvan modellerinden elde 

edilen kanıtlar, soğanın kardiyovasküler, gastrointestinal ve solunum yolları 

hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterdiğini doğrulamaktadır. Ratlardan alınan 

kesitler soğan alımının, kemik kütlesi kalınlığının  ve mineral yoğunluğunun artması  

ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Antidiyabetik etkiler, kilo kaybının indüklenmesi, 

hipergliseminin azaltılması, dolaşımdaki lipit peroksitlerin ve kan kolesterol 

seviyelerinin düşürülmesi soğanın sağlık üzerine olan diğer etkileri olarak 

gözlenmiştir. Soğanın bu koruyucu etkilerine, kısmen antioksidan, antiinflamatuar ve 

antiplatelet özelliklerinden dolayı aracılık ettiği öne sürülmüştür (Khajaha et al., 

2019). 

 

 

2.2.3.3. Sarımsak 
 

Sarımsağın  sağlığa yararları yüzyıllardır bilinmektedir. Sarımsakların 

makrofajlar, lenfositler, doğal öldürücü (NK) hücreler, dendritik hücreler ve 

eozinofiller gibi bazı hücre tiplerini uyararak bağışıklık sisteminin işleyişini artırdığını 
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gösteren pek çok deneysel çalışma bulunmaktadır. Son zamanlarda, sarımsak 

bağışıklık sisteminin homeostazını korumak için umut verici bir aday olarak 

önerilmektedir. Sarımsağın antiinflamatuar ve immünomodülatör özelliklerini 

incelemek amacıyla yapılan in vivo/ in vitro hayvan modellerinde bağışıklık 

hücrelerinin uyarılması ile ilgili mekanizmalar gözlenmiştir. Bu mekanizmalardan biri 

sitokin profillerinin biçimlendirilmesi diğeri bağışıklık hücrelerinin doğrudan 

uyarılması olarak görülmüştür (Arreola et al., 2015). 

Sarımsağın biyoaktif bileşenlerinin etkileri farklı işleme yöntemleri ile  

değişiklik gösterebilmektedir.  Siyah sarımsağın işlenmesi sırasında 38 sarımsak 

bileşeninin ısıl işlemden sonra değiştiği bulunmuştur.  Ayrıca, artan sıcaklık ve azalan 

nemin, siyah sarımsaktaki polifenollerin içeriğini ve toplam flavonoidleri arttırdığı 

tespit edilmiştir. Yapılan bir çalışmada oksijen radikal absorpsiyon kapasitesi (ORAC) 

analizlerinin sonuçlarına göre sarımsak filizlerinin etanolik ekstraktının, çiğ 

sarımsağın etanolik ekstraktından daha güçlü antioksidan aktivite sergilediğini 

göstermiştir. Sarımsak antiinflamatuar etkisini TNF-α ve IL-1 gibi proinflamatuar 

sitokinleri  inhibe ederek göstermektedir. Sarımsak toksisitesinin düşük olması veya 

hiç bulunmaması nedeniyle insanlarda artrit gibi inflamatuar hastalıkları tedavi etmek 

için büyük bir potansiyele sahip olduğu düşünülmektedir (Shang et al., 2019). 

 

 

2.2.3.4. Polifenoller 
 

Antiinflamatuar olan yiyecekleri dikkatle seçerken, proinflamatuar 

yiyeceklerden kaçınmak, antiinflamatuar bir diyet planının merkezi olmaktadır. Her 

ne kadar polifenoller temel bir besin maddesi olarak kabul edilmese de, kanıtlar, 

inflamasyonun azalmasıyla optimal sağlığa önemli bir katkıda bulunduğunu 

göstermektedir.  Polifenollerin antiinflamatuar etkisi, başlangıçta serbest radikalleri 

nötralize etme yeteneklerine bağlanmaktadır. Bu durum serbest hidroksil grubu ile 

konjuge çift bağların yapısından kaynaklanmaktadır. Polifenolik bileşikler, faz iki 

detoksifikasyonunda yer alan önemli bir hücresel redoks transkripsiyon faktörü olan 

Nrf2'nin düzenlenmesi yoluyla endojen antioksidan savunmasını da 

arttırabilmektedirler.  Antioksidan etkilerinin ötesinde, polifenoller inflamatuar yanıtı 
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azaltıcı etki göstermektedirler. Polifenoller, inflamasyon yollarını aktive etmekten 

sorumlu olan NF-κB 'nin aktivasyonunu inhibe eden gen transkripsiyon faktörlerini 

aktive etmektedir (Ricker and Haas, 2017). 

Flavonoller ve proantosiyanidinler içeren kırmızı üzüm,  proinflamatuar sitokin 

ve reaktif oksijen türlerinin seviyesini azaltarak inflamasyon oluşumunu önlemektedir. 

Bu durumun NSAİ ilaçların antiinflamatuar etkisinden daha güçlü olduğu 

savunulmaktadır (Sel and Erbaş, 2018). 

Geleneksel tıpta kaygı ve inflamasyon süreçleriyle ilişkili hastalıkları tedavi 

etmek için kullanılan Meksika kökenli bir bitki olan Galphimia Glauca bir flavonoid 

olan quercetini içermektedir. Galphimia Glauca'nın ana aktif bileşiklerinden 

triterpenler olan  galfimin anksiyolitik ve yatıştırıcı etkiler göstermektedir. Çift kör, 

randomize kontrollü bir klinik deneyde kaygı bozukluğu olan hastalara lorazepam ve 

Galphimia Glauca’nın standart hale getirilmiş sulu ekstreleri verilmiştir. Ekstrelerin 

lorazepamdan daha fazla anksiyolitik etkinliğe sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca 

ekstrelerin biyoaktif sekonder metabolitleri  genel olarak reçetelenen ilaçlardan daha 

az yan etki göstermektedir (Pedraza-Alva et al., 2019).  

Polifenoller; flavonoidler, flavonoid olmayan polifenoller (resveratrol, 

kurkumin) ve fenolik asitler olarak üçe ayrılmaktadır. Flavonoidler açısından zengin 

besinlerin sebze ve meyveler olduğu bilinmektedir. Kırmızı meyveler, kırmızı şarap 

ve kuru yemişler resveratrol içeriği zengin besinler arasında yer almaktadır.  

Antiinflamatuar beslenmenin merkezinde bulunan ceviz, nar, üzüm, zeytin, zeytinyağı 

gibi besinler de fenolik asitler açısından zengin besinler olarak adlandırılmaktadırlar 

(Yıldız, 2017). 

 

 

2.2.3.5. Zencefil 
 

Latince Zingiber Officinale olarak adlandırılan zencefilin, çiçek açan ve boyu 

yaklaşık bir metreyi bulan bir bitki olduğu bilinmektedir (Güceyü ve ark., 2019). 

Hindistan veya Güneydoğu Asya’ya özgü olup dünyanın diğer bölgelerine buradan 

yayılmıştır (Ezzata et al., 2018). Zencefilin kök veya kök sapları, baharat olarak 
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kullanılmasının yanı sıra medikal tedavi amaçlı da kullanılmaktadır. Doğu 

yemeklerinde sıklıkla kullanılan bir baharat olduğu bilinmektedir. Ayrıca yüzyıllardır 

Çin tıbbında tedavi amaçlı kullanılmıştır. Zencefil, sıklıkla toz halinde kullanılmasına 

karşılık taze olarak da tercih edilmektedir. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) 

tarafından zencefilin advers etkilerinin oldukça düşük olduğu ve sağlıklı bir besin 

olarak tanımlanabileceği bildirilmiştir (Güceyü ve ark., 2019). 

 Zencefilin eşsiz lezzet özellikleri, oleoresinin keskinliği ve aromatik esansiyel 

yağının birleşmesinden ortaya çıkmaktadır. Taze zencefildeki ana keskin bileşikler bir 

dizi gingeroller olarak bilinen homolog fenolik ketonlardan meydana gelmektedir. Çin 

ve Unani-Tıbb tıp sistemlerinde zencefil nezle, romatizma, sinir sistemi hastalıkları, 

diş eti iltihabı, diş ağrısı, ağrılı menstrüasyon, astım, inme, konstipasyon, diyabet ve 

migren tedavisinde kullanılmaktadır. Asya tıbbında ise sindirim sisteminde antispazm, 

uyarıcı, idrar söktürücü ve antiemetik olarak kullanılmaktadır (Ezzata et al., 2018).

 Kronik inflamasyon, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, astım ve RA dahil 

olmak üzere bir dizi hastalık ile ilişkilendirilmiştir. Geleneksel tedaviler bir miktar 

başarı ile karşılanırken, kronik inflamasyon ilişkili olan hastalıkların semptomlarının 

giderilmesi veya profilaktik tedaviler uygulanması için alternatif yollar aranmaktadır. 

Alternatif yollar antiinflamatuar etkilere sahip olduğu bildirilen diyet takviyelerini 

içermektedir.  Bununla birlikte, bu takviyelerin etkinliği ve etkililiği ayrıntılı olarak 

incelenmemiştir. Kronik inflamasyon için faydalı olarak dikkat çeken bitkilerden biri 

olarak zencefil dikkat çekmektedir. Çeşitli çalışmalar, zencefilde bulunan bileşiklerin, 

kronik inflamatuar hastalıkların oluşturduğu semptomların giderilmesinde etkili 

olduğunu göstermiştir. Zencefil uygulaması romatoid artrit semptomlarının 

azalmasına neden olmuştur. Gingerollerin hem siklooksijenaz hem de lipoksijenaz 

metabolitlerinin ve araşidonik asidin baskılanmasına neden olduğu rapor edilmiştir 

(Ezzata et al., 2018). Zencefil ekstraktının TNF-α üzerindeki etkisi araştırılmış ve 

TNF-α seviyelerinde önemli bir azalmaya neden olduğu görülmüştür. Dahası, zencefil 

özü proinflamatuar sitokin IL-6'da karragenan kaynaklı yükselmeyi iyileştirmiştir 

(Ezzata et al., 2018). 
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2.3. Diyet İnflamatuar İndeksi 

 
Diyet inflamatuar indeksi uygulanan diyetin inflamatuar etkisini 

değerlendirmek için, 2009 yılında Cavicchia ve ark. tarafından geliştirilen literatür 

tabanlı bir indekstir. Cavicchia ve arkadaşları, besini oluşturan bileşenlerin bazı 

inflamatuar ölçümlerin üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla belirli yıllar 

arasında yapılmış ve hakemli dergilerde yayınlanmış olan çalışmaları incelemişlerdir. 

Tüm bu çalışmaların incelemesini tamamladıktan sonra geçerliliğini test etmek için, 

600 kişiden oluşan bir çalışma grubunda diyetin CRP üzerindeki etkisini bir yıl süre 

ile izlemişler ve sonucunda Dİİ’ni tasarlamışlardır. Çalışmanın sonucuna göre besin 

ve besin bileşenlerinin  inflamasyon üzerindeki etkisini belirleyen bir puanlama 

sistemi elde etmişlerdir. Besin bileşeni TNF-α, IL-1β, IL-6  veya CRP değerini 

istatistiksel açıdan önemli seviyede artırıp IL-4 veya IL-10 değerlerini azalttıysa 

proinflamatuar etki gösterdiğinden etki puanı “+1” olarak değerlendirilmiştir. Besin 

bileşeni TNF-α,  IL-1β, IL-6  veya  CRP değerini istatistiksel açıdan önemli seviyede 

azaltıp IL-4 veya IL-10 değerlerini arttırıyorsa antiinflamatuar etki gösterdiğinden etki 

puanı “-1” olarak değerlendirilmiştir. Besin bileşeni, inflamatuar belirteçlerde önemli 

bir değişiklik oluşturmadıysa "0" olarak değerlendirilmiştir. Dİİ,  kişilerin diyetlerini 

inflamatuar potansiyellerine göre maksimal olarak proinflamatuardan antiinflamatuara 

kadar bir düzende sınıflandırmaktadır. Yüksek bir DII puanı  proinflamatuar bir diyeti 

ifade ederken, düşük bir DII puanı antiinflamatuar bir diyeti göstermektedir. (Shivappa 

et al., 2014). 

Shivappa ve arkadaşları,  2014 yılında Dİİ’nin puanlama sistemini geliştirmek 

amacıyla Cavicchia ve arkadaşlarının incelemeyi bıraktığı zaman diliminden sonraki 

üç yılda yayımlanan 929 çalışmayı incelemiş ve Dİİ sistemini güncellemiştirler. Bu 

güncellemede ilk olarak, çok daha geniş bir literatür taramasından türetilen tam 

gıdalar, besinler ve diğer biyoaktif bileşiklerden oluşan kırk beş gıda parametresine 

geliştirilmiş bir puanlama sistemini elde etmişlerdir. İkincisi, dünyanın dört bir 

yanından insanların diyetleriyle aldıklarını temsilen on bir gıda tüketim veri seti 

belirlemişlerdir. Üçüncüsü, her bir bireyin Dİİ puanını hesaplamak için bireylerin 

alımlarının çarpıldığı gerçek değerler üzerinden bir yüzdelik puanlama sistemi 

oluşturmuşlardır Çalışma sonunda inflamatuar belirteçler üzerindeki etkisini bu 

yüzdelik puanlama sistemini kullanarak hesaplamışlar ve -8.87 ile 7.98 aralığında Dİİ 

puanı elde etmişlerdir (Shivappa et al., 2014). 
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2.3.1. Diyet İnflamatuar İndeksinin Hesaplanma Yöntemi 

 
Dİİ hesaplamasında her bir besin bileşeni için, bireyin besin tüketim kaydına 

göre hesaplanan günlük tüketim düzeyi global tüketim düzeyinden çıkartılmıştır. Daha 

sonra o besin bileşenine ait olan standart sapma birimine bölünerek z skor sayısı 

bulunmuştur. Hesaplanan z skor sayısı her bir besin bileşeni için Shivappa ve 

arkadaşları tarafından hesaplanmış olan spesifik tam inflamatuar etki puanı ile 

çarpılarak neticede elde edilen puanlar toplanmış ve kişinin günlük diyetinin 

inflamatuar içeriğini ifade eden Dİİ puanları elde edilmiştir (EK 13).  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 
 

 

3.1. Çalışmanın Yeri, Zamanı ve Örneklem Seçimi 

 
Bu çalışmaya, Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Hastanesi Romatoloji Polikliniğine Şubat 2020-Temmuz 2020 tarihleri arasında 

başvurmuş olan, daha önce SLE tanısı alan ve tedavisi devam eden 18-65 yaş 

arasındaki  kadın hastalar  dahil edilmiştir.  

Örneklem belirlemede literatür bilgisine dayanarak  SLE  popülasyonunda 

diyetle alınan protein oranı %16.07 olarak bulunmuştur (Pocovi-Gerardinoa et al., 

2018). Beklenen oran %30 olarak alındığında %80 güç hesaplamasına göre R 

programında 55 hasta alınması gerektiği hesaplanmıştır.  Çalışmadan ayrılma ihtimali 

göz önünde tutularak %10 oranında kişi sayısı örnek  hacmine ilave edilmiştir. 

 Başlangıçta 77 SLE hastası ile görüşülmüştür. Her iki grup için; gebelik veya 

emziklilik döneminde, kanser, kronik  karaciğer yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, 

diabetes mellitus (DM) tanı ve tedavisi almış olan kadınlar (13 kişi) çalışma dışı 

bırakılmıştır. Bu hastalığın kadınlarda daha sık görüldüğü bilinmektedir (Aparicio et 

al., 2017). Veri toplama sürecinde yalnızca iki erkek katılımcı bulunduğu için 

erkeklere ait veriler çalışmaya dâhil edilmemiştir. Pandemi şartlarından dolayı 

hastaların sağlık kontrollerine gelmek istememeleri nedeni ile çalışma, antiinflamatuar 

beslenme önerilerinde bulunulan 28 kişi ve herhangi bir öneride bulunulmayan ve 

normal beslenme düzenine devam eden 23 kişi olmak üzere toplam 51 kişi ile 

tamamlanmıştır. 
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3.2. Çalışmanın Genel Planı 
 

Çalışmanın yürütülebilmesi için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik 

Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 22 Ocak 2020 tarihli 2020-1/8 nolu etik kurul onayı 

alınmıştır (EK 1).  

Çalışmada SLE tanısı almış olan bireylerden 1. Grubu oluşturan 28 kişiye 

antiinflamatuar beslenme önerilerinde bulunulmuş (EK 2)(Akbulut, 2016), 2. Grubu 

oluşturan 23 kişiye ise herhangi bir öneride bulunulmamış ve normal beslenme 

düzenlerine devam etmişlerdir. Gruplarda yer alacak hastalar rastgele sayılar tablosuna 

göre seçilmiştir. 

Çalışmaya başlamadan önce tüm katılımcılar çalışma hakkında bilgilendirilmiş 

ve çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul edenlerden Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur 

Formu (EK 3 ve 4) alınmıştır. Bu çalışma Helsinki Deklarasyonu son versiyonuna 

uygun şekilde yürütülmüştür. 

Araştırma iki aşamalı olarak yürütülmüştür (EK 5). Çalışma boyunca her iki 

grup için izlenen aşamalar aşağıda sıralanmıştır. 

 

 

Birinci Aşama: 

 

Çalışmanın başlangıcında tüm katılımcılara: 

1. 33 sorudan oluşan katılımcının demografik özellikleri, hastalık ile ilgili 

bilgileri ve beslenme alışkanlıklarını içeren veri toplama formu uygulanmıştır 

(EK 6 ve 7). 

2. Vücut analizi ve antropometrik ölçümleri yapılmıştır (EK 8). 

3. 27 maddeden oluşan besin tüketim sıklığı uygulanmıştır (EK 9). 

4. İki gün hafta içi, bir gün hafta sonu olmak üzere üç günden oluşan geriye dönük 

besin tüketim kaydı formu mobil iletişim kanalları kullanılarak alınmıştır (EK 

10). 

5. SLEDAI hastalık aktivitesi hesaplanmıştır. 

6. Biyokimyasal bulguları hastane kayıtlarından elde edilmiştir (EK 11). 
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İkinci Aşama:  

 

1. 1. Grupta bulunan katılımcılara, gereksinimlerine uygun olarak antiinflamatuar 

beslenme önerileri ortalama yarım saat süren beslenme danışmanlığı eğitimi 

ile, poliklinikte yüz yüze olarak verilmiştir. Eğitimin içeriğini oluşturan bir 

broşür yazılı olarak da katılımcılara verilmiştir (Akbulut, 2016) (EK 2).  

2. Hastaların önerilere uyumu haftada bir kez hastanede ya da telefonla 

görüşülerek yapılmıştır. 

3. 12 haftanın sonunda tüm katılımcılardan tekrar iki gün hafta içi, bir gün hafta 

sonu olmak üzere üç günden oluşan geriye dönük besin tüketim kaydı (EK 10), 

besin tüketim sıklığı (EK 9), antropometrik ölçümleri (EK 8), vücut analizi 

tekrar yapılarak (EK 8); SLEDAI puanı hesaplanmış, biyokimyasal bulguları 

(EK 11) hastane kayıtlarından elde edilmiştir.  

4. 2. Grupta yer alan katılımcılara herhangi bir beslenme önerisi verilmemiş ve 

normal beslenme düzenlerine devam etmişlerdir. 12 hafta sonunda 1. Gruba 

uygulanan tüm değerlendirme aşamaları 2. Grup için de uygulanmıştır.   

 

Çalışmanın Kısıtlılıkları 

 

1. Çalışma 12 hafta ile sınırlı kalmıştır. Beslenme önerilerinin biyokimyasal 

bulgular üzerindeki olumlu etkilerinin daha net ortaya konulabilmesi için daha 

uzun süreli uygulamalara gereksinim duyulabilir. 

2. Pandemi koşulları nedeni ile hastaların haftalık diyet izlemi telefon ve internet 

gibi iletişim kanalları kullanılarak yapılabilmiştir. 

3. Çalışma Bursa Uludağ Üniversitesi’nde yürütülmüştür. Dolayısı ile sadece 

çalışma sonuçları bu hastaneyi kapsamaktadır.  
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3.3.Verilerin  Toplanması ve Değerlendirilmesi 

 

 

3.3.1. Bireysel Bilgilerin Değerlendirilmesi 

 

Katılımcıların bireysel özelliklerini belirlemek için veri toplama formu 

uygulanmıştır. Veri toplama formu toplam 13 sorudan oluşmaktadır. Katılımcıların 

sosyo-demografik özellikleri (meslek, yaş, cinsiyet, eğitim durumu) ile hastalık ile 

ilgili  bilgileri (tanı tarihi, ailede SLE öyküsü, hastalık belirtileri, komorbidite, 

kullanılan ilaçlar ve besin destekleri) sorgulanmıştır (EK 6). 

Katılımcıların beslenme durumu ve  alışkanlıkları ile ilgili bilgiler ise (sigara 

ve alkol kullanımı, ana ve ara öğün sayısı, öğün atlama nedeni, uygulanan bir diyet 

olup olmadığı, varsa kim tarafından önerildiği, son altı aydaki vücut ağırlığı değişimi,   

ev dışında tercih edilen besinler, dışkılama sıklığı, düzenli egzersiz yapılıp 

yapılmadığı) 20 sorudan oluşan bir form ile sorgulanmıştır (EK 7). 

 

 

3.3.2. Antropometrik Ölçümler 

 

Çalışmadaki katılımcıların boy uzunluğu (cm), boyun çevresi (cm), üst orta kol 

çevresi (cm), vücut ağırlığı (kg), bel çevresi (cm), kalça çevresi (cm) araştırmacı 

tarafından hastanede sabah saatlerinde ölçülmüş, katılımcıların vücut bileşimleri; 

TANİTA BC 730 marka vücut analiz cihazı ile değerlendirilmiştir. (EK 8). 

 

 

3.3.2.1. Vücut Ağırlığı (kg) 

 

Katılımcıların vücut ağırlığı (kg) ve yağ yüzdesi ince kıyafetlerle ve ayaklarda 

ayakkabı ile çorap olmayacak şekilde klinikte bulunan vücut analiz cihazıyla 

(TANİTA BC 730) saptanmıştır (Baysal ve ark., 2016). 
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3.3.2.2. Boy Uzunluğu (cm) 

 

Katılımcıların boy uzunluğu ayakkabısız, baş dik pozisyonda ve Frankfurt 

düzleminde  bulunacak biçimde TANİTA marka stadiometre ile ölçülmüştür (Baysal 

ve ark., 2016). 

 
 

 

3.3.2.3. Beden Kütle İndeksi (kg/m²) 

 

Katılımcıların vücut ağırlıkları (kg) ve boy uzunlukları (m) kullanılarak Beden 

Kütle İndeksi (BKİ) (kg/m²) hesaplanmıştır. BKİ ile ilgili elde edilen bulgular, 

TÜBER’e göre değerlendirilmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1. BKİ Sınıflaması 

Zayıf <18.5 

Normal  18.5- 24.99 

Hafif Kilolu ≥25 

Kilolu ≥30 

(Kaynak: TÜBER, 2015). 

 

 

3.3.2.4. Bel Çevresi (cm) 

 

Bel çevresi ölçümü ise  kaburga kemiğinin alt bölümü ile kristailiyak arasında 

olan  orta noktadan, esnemeyen mezura ile ölçülmüştür. Bel çevresi ölçümü TÜBER 

sınıflandırmasına göre değerlendirilmiştir (TÜBER, 2015) (Tablo 2). 
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Tablo 2. Bel Çevresi Ölçümü İlişkili Sağlık Riski 

BEL ÇEVRESİ SAĞLIK RİSKİ 
Kadın Düşük Yüksek Çok Yüksek  
 <80 >80-88  > 88 

(Kaynak: TÜBER, 2015). 

 

 

3.3.2.5. Kalça Çevresi (cm) 

 

Kalça çevresi ölçümü ise katılımcıları yan olarak konumlandırıp, gluteal 

bölgenin en geniş noktası baz alınmış ve yere paralel olacak şekilde çevre ölçümü 

esnemeyen mezura ile yapılmıştır (Baysal ve ark., 2016). 

 

 

3.3.2.6. Bel/Kalça Oranı 

 

Bel/kalça oranı (BKO); bel çevresi ölçümünün kalça çevresi ölçümüne 

bölünmesi ile  elde edilmiştir. Değerlendirmeler TÜBER değerlendirme kriterlerine 

göre yapılmıştır (TÜBER, 2015) (Tablo 3). 

 

 

Tablo 3. Bel/Kalça Oranı Değerlendirilmesi 

Normal ≤0.85 

Risk >0.85 

(Kaynak: TÜBER, 2015). 

 

 

3.3.2.7. Bel/Boy Oranı 

 

Bel/boy oranı (BBO); Bel çevresi ölçümünün boy uzunluğu ölçümüne 

bölünmesi ile elde edilmiştir. Bel/boy oranındaki 0.5’lik sınır değeri sağlık açısından 
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artmış riski göstermektedir. Sağlık risklerinin  erken uyarısı olarak BKI’ den daha 

hassas olduğu tespit edilmiştir. (Hsieh and Ashwell, 2005). BBO değerlendirilmesi 

TÜBER kriterlerine göre yapılmıştır  (Tablo 4). 

 

 

 

Tablo 4. Bel/Boy Oranı Değerlendirilmesi 

Riskli <0.4 

Normal 0.4-<0.5 

Riskli 0.5-<0.6 

Tedavi gerektirir > 0.6 

(Kaynak: TÜBER, 2015). 

 

 

3.3.2.8 Boyun Çevresi (cm) 

 

Boyun çevresi; katılımcılar Frankfurt düzleminde iken (göz ve kulak kepçesi 

üstü aynı seviyede, ayaklar bitişik) ve omuzlar gevşek bir şekilde iken boynun 

ortasından, orta servikal omurga ile orta ön boyun arasından esnemeyen mezura ile 

ölçülmüştür (Ben-Noun et al., 2001). TÜBER’ e göre kadınlarda boyun çevresinin  

≥34 cm olması obezite için risk faktörü olarak değerlendirilmektedir (TÜBER, 2015). 

 

 

3.3.2.9. Üst Orta Kol Çevresi (cm) 

 

Üst orta kol çevrsi (ÜOKÇ) katılımcılar dik bir konumda ayakta iken, dirsek 

kısmına 90 derece pozisyon verilmiştir. Sonrasında omuzda akromial çıkıntı ile 

dirsekte olekranon çıkıntının arasında kalan orta noktadan çevre ölçümü esnemeyen 

mezura ile yapılmıştır. (Fryar et al., 2021).  
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3.3.2.10. Vücut Bileşiminin Saptanması 

 

Katılımcıların vücut ağırlığı (kg), vücut yağ yüzdesi (%), vücut su oranı (%), 

toplam kas kütlesi (kg) ince kıyafetlerle ve ayaklarda ayakkabı ile çorap olmayacak 

şekilde vücut analiz cihazı kullanılarak elde edilmiştir. Ayrıca vücut analizi öncesinde 

katılımcıların doğru bir ölçüm için 24 saat öncesinde ağır fiziksel aktivite yapmamış 

olmaları, en az iki saat önce yemek yemiş olmaları, dört saat öncesinde çay ve kahve 

tüketmemiş olmaları, üzerlerinde metal eşya bulundurmamaları, ölçüm öncesinde aşırı 

sıvı almamış olmaları sağlanmıştır. 

Yetişkin kadınlar için vücut yağ yüzdesinin ideal oranı % 25 olarak ifade 

edilmektedir (TÜBER, 2015).  

 

 

3.3.3. Besin Tüketim Durumunun Saptanması 
 

Katılımcıların besin tüketim durumu, birbirini takip eden (iki gün hafta içi ve 

bir gün hafta sonu olmak üzere) üç gün tükettikleri yiyecek ve içecekler kayıt altına 

alınarak değerlendirilmiştir (EK 10). Tüketilen besin miktarlarının 

belirlenebilmesinde Yemek ve Besin Fotoğraf Kataloğu’ndan faydalanılmıştır 

(Rakıcıoğlu ve ark., 2015). Evde tüketilen yiyeceklerin bir porsiyon miktarları yemeği 

pişiren bireylerin verdikleri bilgi doğrultusunda hesaplanmıştır. Ev dışında tüketilen 

yiyeceklerin bir porsiyonundaki besin miktarları Standart Yemek Tarifeleri kitabı 

kullanılarak hesaplanmıştır (Merdol, 2016). 

Besin tüketim kayıtları verileri ülkemiz için geliştirilen Bilgisayar Destekli 

Beslenme Programı, Beslenme Bilgi Sistemleri Paket Programı (BeBİS 8.2 Öğrenci) 

ile ortalama makro ve mikro besin ögeleri belirlenmiştir (BeBiS, 2017). Besin tüketim 

kaydı analiz edilerek tüm katılımcıların aldığı makro ve mikro besin ögeleri saptanmış, 

Türkiye Beslenme Rehberi makro ve mikro besin ögeleri için belirlenen referans 

değerlere  göre karşılaştırılmıştır  (TÜBER, 2015). Katılımcıların diyetlerinin ORAC 

değeri Bebis programı 8.2 öğrenci sürümüne göre belirlenmiştir. 
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3.3.4. Diyet İnflamatuar İndeksinin Hesaplanması 

 

Katılımcıların besin tüketim kayıtlarından elde edilen verilerden ülkemiz için 

geliştirilen BEBİS programı kullanılarak, makro ve mikro besin ögeleri miktarları 

hesaplanmıştır. Her bir besin ögesi için bireyin günlük tükettiği miktardan ortalama 

global günlük alım miktarı çıkarılmış ve elde edilen sonuç aynı besin ögesi ile ilgili 

standart sapma değerine bölünmüş ve z skoru elde edilmiştir. Elde edilen z skoru 

özelleştirilmiş tam inflamatuar etki skoru ile çarpılmıştır. En sonunda her bir besin 

ögesi için elde edilen puanlar toplanarak bireyin besinlerden kazandığı inflamatuar 

yük hesaplanmıştır (Shivappa et al., 2014).  Bu çalışmada katılımcıların besin tüketim 

kayıtlarından 27 besin ve besin ögesi için tüketim miktarları ve aldıkları enerji 

belirlenerek, Dİİ puanları bu parametreler üzerinden hesaplanmıştır. Kalan üç besin 

ögesi (soğan, sarımsak, kekik) katılımcıların besin tüketim sıklıkları baz alınarak 

tüketim miktarları belirlenmiş ve Dİİ puanları hesaplanmıştır. Mevsimsel beslenmenin 

önemi 1. Grup için özellikle vurgulanmıştır. Kış mevsimi olması ve katılımcılar 

tarafından tüketilmemesi nedeni ile taze biber beslenme dışında tutulmuştur. 

Hastaların çoğunluğunun antikoagulan çeşitli ilaçlar kullanması sebebiyle zencefil 

tüketimi de önerilmemiştir. Diyet inflamatuar indeksi hesaplamada kullanılan besin 

parametrelerinin inflamatuar etki skorları, global günlük ortalama alım miktarları ve 

standart sapma değerleri EK 13’te verilmiştir.  

  
 
 
3.3.5. SLEDAI Hastalık Aktivite İndeksinin Değerlendirilmesi 

 

Hastalığın son 10 gündeki aktivitesini sorgulayan, 24 hastalık belirtisi ve 

laboratuvar değişkeni içeren SLEDAI 1992 yılında tanımlanmış olan evrensel bir 

indekstir. Genel, renal, lokomotor, deri, kardiyak, solunum, nörolojik, vasküler ve 

hematolojik olmak üzere dokuz sistemdeki aktivite değerlendirilmektedir.  En yüksek 

puan 105 olarak tanımlanır. İmmün sistem ile ilgili  değişkenler olarak  anti-dsDNA 

pozitifliği ve hipokomplemant (C3 veya C4) varlığı değerlendirilmektedir. Her 

parametrenin ağırlığı romatoloji uzmanlarının uzlaşmasının ardından uygulanan 
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regresyon modelleriyle belirlenmiştir. Birçok gözlemsel çalışmada geçerliliği, 

güvenilirliği ve değişime duyarlılığı gösterilmiştir. 

SLEDAI puanı temel alınarak aktivite sınıflaması yapılmıştır. Aktivitenin 

olmadığı durumlarda puan sıfır olarak kabul edilmektedir.  Bir ile beş arası hafif 

aktivite, altı ile on arası orta aktivite, 11 ile 19 arası yüksek aktivite, ≥20 olması 

durumunda ise çok yüksek aktivite olarak değerlendirilmektedir. Olguların 

%50’sinden fazlasında 5 puanın üzerindeki SLEDAI puanı tespit edildiğinde tedavi 

başlama olasılığı bulunmaktadır. SLEDAI puanında 3 birim yükselme alevlenme, 3 

birim düşme düzelme, 1–3 birim arası değişiklik geçmeyen aktif hastalık olarak 

değerlendirilmektedir (Aydın ve Esen, 2018). 

 

 

3.3.6. Biyokimyasal Parametreler 

 

Çalışmaya dahil olan katılımcıların  Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve 

Araştırma Merkezi Hastanesi Romatoloji Polikliniği’nde rutin olarak takip edilen 

biyokimyasal parametrelerden; açlık serum glukozu, açlık insülin, total kolesterol, 

trigliserit (TG), düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol (LDL-K), yüksek yoğunluklu 

lipoprotein kolesterol (HDL-K), ürik asit, kreatinin, glomerüler filtrasyon hızı (eGFR), 

25(OH)D3 vitamini, alanin aminotransferaz (ALT), aspartam aminotransferaz (AST), 

hemoglobin, ferritin, albümin, fibrinojen, toplam demir bağlama kapasitesi, total 

kolesterol, lökosit (WBC), lenfosit (LYM), mini platelet volüm (MPV), parathormon 

(PTH), tiroit stimulan hormon (TSH) ve CRP değerleri çalışmaya destek olan uzman 

doktorun paylaşımı ile elde edilmiştir. Biyokimyasal parametrelerin referans 

değerlerinde, Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi 

Merkez Laboratuar sonuçları referans değerleri alınmıştır (Ek 12). 

 

 

3.4. İstatistiksel Değerlendirme 

 

Kategorik ölçüm düzeyindeki değişkenlerin birbirleri ile ilişkileri Pearson ve 

Kesin (Exact) Khi-Kare testi ile hesaplanmıştır. Sürekli değişkenlere ait tanımlayıcı 

istatistiklerin ortalama ve standart sapma (SD) değerleri hesaplanmıştır. Verilerin 
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normal dağılım varsayımı Kolmogorov-Smirnov testi ile test edilmiştir. Değişkenlerin 

normal dağılım göstermiş olmasından dolayı, iki grup ortalamalarının farklı olup 

olmadığı iki bağımsız grup için “Student’s t testi” ile analiz edilmiştir. 

Hipotezler çift yönlü olmakla beraber, p≤0.05 ise istatistiksel olarak önemli 

farklığın olduğu kabul edilerek, tüm istatistiksel analizler R yazılımı / programlama 

(sürüm 3.6.2 (2019-12-12) - CRAN) kullanılmıştır (Çelik, 2015). 
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4. BULGULAR 
 

 Bu çalışmada Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Hastanesi Romatoloji Polikliniği’nde  SLE tanısı ile tıbbi tedavisi devam eden ve 

bunun yanı sıra antiinflamatuar beslenme önerileri verilen 1. Grup ile antiinflamatuar 

beslenme önerileri uygulanmayan ve normal beslenme düzenine devam eden 

2.Grubun demografik özellikleri, antropometrik ölçümleri, biyokimyasal bulguları, 

SLEDAI puanları, vücut bileşim analizleri ve besin tüketim kayıtları karşılaştırılmıştır. 

 

 

4.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 

Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 5’de yer almaktadır. Buna göre, 

1.Grupta, 18-40 yaş arası 17 kişi (%60.71), 41-50 yaş arası altı kişi (%21.43), 51 ve 

üzeri yaşta beş kişi (%17.86) bulunurken; 2. Grupta 18-40 yaş arası 12 kişi (%52.17), 

41-50 yaş arası altı kişi (%26.09), 51 ve üzeri yaşta beş kişi (%21.74) bulunmaktadır. 

Her iki grupta yer alan katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde 1. Grupta 

üniversite mezunu kişi sayısı 12 (%42.86), 2. Grupta ise ilkokul mezunu kişi sayısı 12 

(%52.17)’ dir. Meslek gruplarına göre 1. ve 2. Grupta  ev kadını sayısı sırasıyla 14 kişi 

(%50) ve  (%60.87) olduğu görülmektedir.  

Grupların yaş dağılımının her iki grupta benzer olduğu (p≥0.05) ve 1. Grup ile 

2. Grubun eğitim durumları dağılımları arasında önemli bir fark olmadığı tespit 

edilmiştir (p≥0.05). Bu veriler ışığında, demografik özellikler bakımından her iki 

grubun birbirine benzer olduğu söylenilebilir.  
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Tablo 5. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımları 

 1.GRUP  
(n= 28) 

2.GRUP 
 (n=23) 

  

Yaş (yıl)* n % n % x² p 

18-40 17 60.71 12 52.17 

0.11 0.948 41-50 6 21.43 6 26.09 

51 ve üzeri 5 17.86 5 21.74 

Eğitim Durumu**       

İlkokul 5 17.86 12 52.17 

 0.077 
Ortaokul 3 10.71 2 8.70 

Lise 8 28.57 5 21.73 

Üniversite 12 42.86 4 17.40 

Meslek**       

Ev Kadını 14 50.00 14 60.87 

 0.140 

Memur 3 10.71 1 4.35 

İşçi 1 3.57 4 17.39 

Serbest Meslek 2 7.14 - - 

Emekli 4 14.29 1 4.35 

Diğer 4 14.29 3 13.04 

Toplam 28 100 23 100.00   
*Pearson Khi- kare test **p Fisher Kesin Khi- kare testi   

 

 

4.2. Katılımcıların SLEDAI ile Dİİ Puanlarının Değerlendirilmesi 
 

Tablo 6’da katılımcıların SLEDAI ile Dİİ puanlarının farkları 

karşılaştırılmıştır. Antiinflamatuar beslenme önerileri verilen 1. Grup ve verilmeyen 

2. Grubun çalışma öncesi ile çalışma sonrası hesaplanan  SLE hastalık aktivite indeksi 

ortalamaları karşılaştırıldığında; 1. Grubun puanı 3.79±3.29’dan 2.93±3.25’e, 2. 

Grubun puanı ise 4.39±6.30’dan 4.04±4.76’ya düşmüştür. Her iki grup arasında 

istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmamıştır (p≥0.05). Katılımcıların 

uyguladıkları diyetlerinin inflamatuar puanı karşılaştırıldığında ise 1. Grubun puanı -

0.72±4.40’dan -4.53±4.31’e antiinflamatuar artış gösterirken, 2. Grubun puanı -0.19 
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±4.62’den 0.41±5.79’a proinflamatuar artış göstermiştir. 1. ve 2. Grup  arasında 

istatistiksel olarak önemli bir farkın olduğu saptanmıştır (p≤0.05). 
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Tablo 6. Katılımcıların SLEDAI ile Dİİ Puanlarının Karşılaştırılması 

  1.GRUP (n=28) 2.GRUP (n=23)     

  
 

ÖNCESİ 
X̅± SD 

 
SONRASI 

X̅± SD 
FARK 
X̅± SD 

 
ÖNCESİ 

X̅± SD 
SONRASI 

X̅± SD 
FARK 
X̅± SD t p 

SLEDAI 3.79±3.29 2.93±3.25 0.86±1.99 4.39±6.30 4.04±4.76 0.35±3.10 0.71 0.48 

DII -0.72±4.40 -4.53±4.31 3.81±4.83 -019±4.62 0.41±5.79 -0.60±7.08 2.63 0.01* 
Student’s t Test   *p≤0.05=önemli 
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4.3. Katılımcıların Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi 

 

Tablo 7’de antiinflamatuar beslenme önerileri verilen 1. Grup ile normal 

beslenme düzenine devam eden 2. Grubun, çalışmanın başında ve sonunda alınan 

antropometrik ölçümleri karşılaştırılmıştır.  

Çalışma boyunca her iki grubun ağırlıklarında azalma izlenirken 1. Gruptaki 

azalma dikkat çekicidir. Bu grubun ortalama vücut ağırlıkları farkı 2.09±3.17 kg iken 

2. Grupta 0.53±2.20 kg’dır (p≤0.05).  

1. Grubun BKİ, bel çevresi, kalça çevresi, bel/boy oranı, boyun çevresi 

ortalamaları  antiinflamatuar beslenme önerileri uygulandıktan sonra azalırken; 2. 

Grubun sadece bel ve kalça çevresi değerleri azalmakta, bununla birlikte BKİ, bel/boy 

oranı, boyun çevresi ise artış göstermektedir. Her iki grup arasındaki bu farklılıklar 

istatistiksel olarak önemlidir (p≤0.05). 
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Tablo 7. Katılımcıların Antropometrik Ölçümlerinin Karşılaştırılması 

  1.GRUP (n=28) 2.GRUP (n=23)     

  

 
ÖNCESİ 

x̄±SD 
SONRASI 

x̄±SD 
FARK 
x̄±SD 

 
ÖNCESİ 

x̄±SD 

 
SONRASI 

x̄±SD 
FARK 
x̄±SD t p 

Ağırlık (kg) 67.92±11.87 65.83±11.70 2.09±3.17 69.20±14.61 68.37±13.52 0.53±2.20 2 *0.05 

BKİ (kg/m²) 26.70±5.01 25.88±4.98 0.82±1.22 27.56±5.65 27.66±5.53 4.84±10.39 -2.03 *0.05 

Bel Çevresi (cm) 82.21±11.75 78.25±12.46 3.96±4.63 82.93±13.39 82.57±13.27 0.17±4.60 2.92 *0.01 

Kalça Çevresi (cm) 103.39±8.02 99.89±7.93 3.50±5.30 104.21±11.49 103.43±11.52 0.78±3.77 2.07 *0.04 

Bel/Kalça Oranı  0.79±0.08 0.78±0.08 0.01±0.04 0.79±0.08 0.80±0.08 0.00±0.03 1.78 0.08 

Bel /Boy Oranı 51.60±8.29 49.15±8.86 2.45±2.94 52.34±8.34 52.54±8.57 0.07±2.98 2.86 *0.01 

Boyun Çevresi (cm) 33.68±3.90 33.11±2.78 0.57±2.73 32.43±2.49 33.30±3.05 -0.87±1.58 2.24 *0.03 

Üst Orta Kol Çevresi (cm) 29.14±3.69 28.54±3.14 0.61±2.20 29.57±4.10 30.00±4.96 -0.22±2.24 1.32 0.19 

Student’s t Test   *p≤0.05
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4.4. Katılımcıların Biyokimyasal Bulgularının Değerlendirilmesi 
 

Tablo 8’de antiinflamatuar beslenme uygulanan 1. Grup ve uygulanmayan  2. 

Grubun çalışmanın başında ve sonunda elde edilen biyokimyasal bulguları 

karşılaştırılmıştır. Katılımcıların HDL düzeyleri değerlendirildiğinde; antiinflamatuar 

beslenme önerileri öncesinde 1. Grupta 48.04±13.07 mg/dL’den 54.68±12.84 

mg/dL’ye yükselirken, 2. Grupta 60.17±13.41 mg/dL’den 55.77±12.75 mg/dL’ye 

düşmüştür. Bu fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05).  

Her iki grubun  HOMA IR değeri karşılaştırıldığında, referans aralık içinde 

olmakla beraber 1. Grupta 0.53±1.21’den 1.31±1.12’ yükselirken, 2. Grupta 

1.70±1.42’den 1.36±1.08’e düşmüştür. Bu fark istatistiksel olarak önemli 

bulunmuştur(p≤0.05). 

 1. Grubun total demir bağlama kapasitesi, total protein ortalamaları 

antiinflamatuar beslenme önerileri sonrasında öncesine göre artış gösterirken, 2. 

Grubun total demir bağlama kapasitesi ve total protein ortalamaları azalış göstermiştir. 

Her iki grup arasındaki bu fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p≤0.05). 
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Tablo 8. SLE’li Bireylerin Biyokimyasal Bulgularının Karşılaştırılması 

 

 

 

 

Student’s t Test   *p≤0.05

 1.GRUP (n=28) 2.GRUP (n=23)    

 ÖNCESİ 
x̄±SD 

SONRASI 
x̄±SD 

FARK 
x̄±SD 

ÖNCESİ 
x̄±SD 

SONRASI 
x̄±SD 

FARK 
x̄±SD 

REFERANS 
ARALIĞI t p 

Açlık Glukoz (mg/dL)  85.70±10.17 87.00±7.95 -1.26±9.26 89.68±9.81 89.54±9.91 0.14±10.40 70-100 -0.53 0.6 

Açlık İnsülin(µU/ml)  11.80±6.98 8.55±3.50 -0.83±2.48 7.94±3.34 8.51±3.89 -1.93±2.96 2.6-24.9 0.59 0.56 

HOMA-IR 0.53±1.21 1.31±1.12 -0.78±1.69 1.70±1.42 1.36±1.08 0.29±1.59 <2.5 -2.38 *0.02 

Total 
Kolesterol(mg/dL)  

190.83±59.31 183.89±45.09 -0.13±43.98 198.78±53.73 188.95±47.27 -17.18±65.03 130-200 1.03 0.31 

Trigliserid(mg/dL)  132.09±81.29 92.00±41.57 30.83±71.19 103.61±52.43 100.36±46.35 -2.89±46.89 40-150 1.77 0.08 

LDL(mg/dL)  123.58±57.53 110.89±36.75 4.80±45.76 122.10±45.72 113.18±37.77 -1.55±26.92 60-130 0.53 0.6 

HDL(mg/dL)  48.04±13.07 54.68±12.84 -6.13±10.02 60.17±13.41 55.77±12.75 1.00±12.26 >50 -2.1 *0.04 

Ürik Asit(mg/dL)  4.16±1.21 4.52±1.18 -0.33±0.49 4.41±1.26 4.57±1.37 -0.11±0.56 2.8-5.8 -1.49 0.14 

Kreatinin(mg/dL) 0.70±0.08 0.72±0.07 -0.01±0.05 0.73±0.13 0.73±0.16 -0.01±0.07 0.56±0.85 -0.48 0.63 

eGFR(ml/dk/1.73m²) 107.71±14.28 106.04±13.57 1.68±6.82 101.50±17.48 101.43±19.51 0.07±7.51 >60 0.84 0.41 

ALT(UI/L) 16.54±6.87 15.96±6.46 0.57±7.18 14.46±6.40 16.23±16.59 -1.42±16.34 7-28 0.59 0.56 

AST(UI/L) 18.71±4.01 18.82±4.30 -0.11±4.82 18.29±5.92 17.04±5.96 1.25±6.74 11-25 -0.87 0.39 

TSH(mU/L)  1.98±2.17 2.46±1.28 -0.48±0.89 1.67±1.26 2.14±2.11 -0.43±2.43 0.35-4.94 -0.09 0.93 
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Tablo 8. SLE’li Bireylerin Biyokimyasal Bulgularının Karşılaştırılması (devamı) 

  
1.GRUP (n= 28) 2.GRUP ( n=23) 

      

  

 
ÖNCESİ 

x̄±SD 
SONRASI 

x̄±SD 
FARK 
x̄±SD 

ÖNCESİ 
x̄±SD 

SONRASI 
x̄±SD 

FARK 
x̄±SD 

REFERANS 
ARALIĞI t p 

Hemoglobin (g/dL) 11.39±1.44 11.72±1.23 -0.33±1.10 12.30±1.47 12.58±1.44 -0.28±0.87 11.5-15 -0.19 0.85 

Lenfosit (K/µL) 1.77±0.69 1.90±0.91 -0.13±0.62 2.13±0.96 2.17±1.05 -0.04±0.70 1.3-3.8 -0.52 0.61 

Lökosit (K/µL) 6.51±2.17 6.40±1.89 0.11±1.71 6.61±3.08 6.68±3.12 -0.07±1.19 4.5-11 0.45 0.65 

Trombosit Hacmi (fL) 7.00±1.00 7.73±1.69 0.22±1.31 7.80±2.28 7.45±1.42 -0.27±0.70 6.5-11 1.75 0.09 

Ferritin (µg/L) 74.74±107.23 42.16±85.69 21.33±78.34 56.73±100.11 58.37±112.43 4.60±28.56 5-120 0.9 0.37 

TDBK (µg/dL)** 280.38±97.86 307.67±83.12 -30.92±113.19 257.10±84.58 231.37±70.24 52.63±114.79 235-455 -2.39 *0.02 

Albumin (g/dL) 41.19±8.59 43.65±2.97 -2.44±8.06 42.36±5.84 41.61±5.78 0.52±2.28 4-5 -1.77 0.08 

Total Protein 
(g/L) 

71.19±7.64 72.48±5.10 -18.48±28.98 77.09±32.94 76.09±31.07 0.95±4.02 66-81 -2.89 *0.01 

Parathormon (ng/L) 63.59±35.63 74.72±27.32 -15.14±27.26 95.39±53.35 73.10±36.69 -4.41±44.02 15-68.3 -0.89 0.38 

25-OH-D (µg/L) 20.17±10.30 28.53±12.30 -8.17±17.77 17.76±10.96 36.03±24.52 -18.34±29.41 20-50 1.31 0.2 

Sedimentasyon (mm/saat) 15.61±10.02 13.64±7.65 1.96±6.86 15.11±16.64 14.50±14.62 0.61±6.98 2-20 0.73 0.47 

CRP (mg/L)*** 1.88±1.28 2.46±1.07 0.58±0.21  4.67±7.79 4.10±7.30 0.57±0.49 <2 -0.22 0.83 

Student’s t Test   *p≤0.05
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4.5. Katılımcıların Enerji ve Besin Ögesi Tüketimlerinin Değerlendirilmesi 
 

Tablo 9’da 1. ve 2. Gruptan alınan besin tüketim kayıtlarına göre, katılımcıların 

diyetle aldıkları günlük enerji ve besin ögesi değerleri verilmiştir. 1. Gruptaki 

katılımcıların aldıkları ortalama enerji miktarı başlangıçta 1251.51±218.10 

kkal/gün’den 12 hafta sonunda 1615.26±189.66 kkal/gün’e yükselirken; 2. Grupta 

1204.60±255.92 kkal/gün’den 1148.61±196.81 kkal/gün’e düşmüştür. Her iki grubun 

antiinflamatuar beslenme önerileri öncesi ve sonrası enerji alımları arasındaki fark 

istatistiksel olarak önemlidir (p≤0.05). 

Katılımcıların günlük tükettikleri enerjinin  karbonhidrattan gelen yüzdesi  

sırasıyla 1. Grup için 42.04±5.25 ve 51.11±2.70 iken, 2. Grup için 43.83±5.69 ve 

43.35±6.03 olarak saptanmıştır (p≤0.05). 

 Enerjinin proteinden gelen yüzdeleri incelendiğinde; 1. ve 2. Grubun sırasıyla 

18.43±3.18, 18.57±2.08 ve 17.74±3.05, 17.13±3.06 olarak tespit edilmiştir (p≤0.05). 

Antiinflamatuar beslenme önerileri öncesi ve sonrasında enerjinin yağdan 

gelen yüzdesi ise 1. Grupta sırasıyla 39.71±5.14, 30.32±2.89 iken 2. Grupta 

38.35±5.11, 39.52±4.89 olarak tespit edilmiştir (p≤0.05). 

Diyetin  posa içeriği 1. ve 2. Grupta antiinflamatuar beslenme önerileri  

öncesinde sırasıyla 18.26±6.49 g/gün ve 17.13±4.68 g/gün’ken  antiinflamatuar 

beslenme önerileri sonrası 30.47±8.27 g/gün ve 15.06±5.66 g/gün olarak saptanmıştır. 

Her iki grup karşılaştırıldığında çözünür posa, çözünmez posa ve tüm posa alımında 

gruplar arası fark  istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p≤0.05). 

Antiinflamatuar beslenmenin en önemli ögelerinden olan omega 3 tüketimi, 

çalışmanın başlangıcında 1. ve 2. Grupta sırasıyla 0.95±0.33 g/gün; 0.89±0.33 

g/gün’ken; 12 hafta sonunda 1. Grupta 3.11±1.26 g/gün’e yükselirken, 2. Grupta ise 

0.92±0.25 g/gün olmuştur (p≤0.05). 
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Tablo 9. Bireylerin Günlük Enerji ve Besin Ögesi Tüketimlerinin Karşılaştırılması 

  1.GRUP (n=28) 2.GRUP (n=23)     

Enerji ve Besin Öğeleri ÖNCESİ 
X̅± SD 

 
SONRASI 

X̅± SD 
FARK 
X̅± SD 

 
ÖNCESİ 

X̅± SD 

 
SONRASI 

X̅± SD 
FARK 
X̅± SD t p 

Enerji (kkal) 1251.51±218.10 1615.26±189.66 - 363.75±192.94 1204.60±255.92 1148.61±196.81 55.98±176.90 -8.02 *<0.001 

Karbonhidrat (g) 128.93±31.61 201.43±22.94 -72.51±26.37 122.07±26.89 43.83±5.69 78.25±27.07 -20.07 *<0.001 

Karbonhidrat (%) 42.04±5.25 51.11±2.70 -9.07±3.99 43.83±5.69 43.35±6.03 0.48±7.17 -6.01 *<0.001 

Protein (g) 55.21±9.63 73.49±12.66 -18.29±14.39 51.99±13.45 47.90±10.03 4.09±12.44 -5.87 *<0.001 

Protein (%) 18.43±3.18 18.57±2.08 -0.14±3.86 17.74±3.05 17.13±3.06 0.61±3.79 -0.70 *<0.001 

Bitkisel Protein (g) 22.20±7.55 36.51±7.50 -24.14±13.16 21.09±5.31 18.37±5.76 2.71±5.73 -8.74 *<0.001 

Elzem Aminoasitler (g) 27.87±5.93 36.32±6.83 -8.45±8.21 26.17±7.14 23.70±5.40 2.47±6.44 -5.19 *<0.001 

Yağ (g) 55.65±12.49 55.30±9.43 0.35±10.21 52.04±13.55 51.40±11.04 0.65± 9.47 -0.11 0.92 

Yağ (%) 39.71±5.14 30.32±2.89 9.39±4.54 38.35±5.11 39.52±4.89 -1.17± 6.06 7.12 *<0.001 

Doymuş Yağ Asitleri Alımı (g) 19.46±5.34 18.02±3.79 -4.04±2.14 18.25±5.38 20.12±4.71 0.62± 1.97 -8.02 *0.01 

Tekli Doymamış Yağ Asitleri (g) 20.16± .02 19.26±4.72 0.90±5.71 18.09±5.42 17.57±4.25 0.52± 5.19 0.25 0.81 

Çoklu Doymamış Yağ Asitleri (g) 10.97±4.55 13.80±4.96 -2.83 ±5.82 11.08±4.01 9.43±3.90 1.64± 4.27 -3.07 *<0.001 

Student’s t Test   *p≤0.05 
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Tablo 9. Bireylerin Günlük Enerji ve Besin Ögesi Tüketimlerinin Karşılaştırılması (devamı) 

  1.GRUP (n=28) 2.GRUP (n=23)   
  

Enerji ve Besin Öğeleri 
 

ÖNCESİ 
X̅± SD 

 
SONRASI 

X̅± SD 
FARK 
X̅± SD 

 
ÖNCESİ 

X̅± SD 
SONRASI 

X̅± SD 
FARK 
X̅± SD t p 

Linoleik Asit (g) 
9.60±4.56 10.21±4.23 -0.61±5.31 9.66±3.82 7.96±3.74 1.70±4.31 -1.68 0.1 

Linolenik Asit (g) 
0.78±0.21 2.34±0.83 -1.56±0.85 0.72±0.29 0.71±0.18 0.01±0.22 -8.60 *<0.001 

Posa (g) 
18.26±6.49 30.47±8.27 -12.21±8.63 17.13±4.68 15.06±5.66 2.07±6.66 -6.50 *<0.001 

Çözünmez Posa (g) 
12.59±4.54 20.20±5.62 -7.62±6.21 11.54±3.00 10.23±3.38 1.32±4.26 -5.86 *<0.001 

Çözünür Posa (g) 
5.41±2.30 8.69±2.65 -3.28±3.33 5.06±1.65 4.77±2.40 0.30±2.86 -4.06 *<0.001 

n-3 (g) 
0.95±0.33 3.11±1.26 -2.16±1.25 0.89±0.33 0.92±0.25 -0.03±0.29 -8.02 *<0.001 

n-6 (g) 
9.84±4.52 10.39±4.28 -0.56±5.34 9.96±3.83 8.32±3.79 1.64±4.22 -1.61 0.11 

n-6/n-3 
0.11±0.05 0.33±0.14 -0.22±0.14 0.10±0.04 0.13±0.06 -0.03±0.06 -5.89 *<0.001 

EPA+DHA (mg) 
157.14±215.04 785.71±845.78 -628.57±802.25 165.22±136.88 186.96±184.15 -21.74±208.8 -3.53 *<0.001 

Kolesterol (mg) 
296.28±163.25 282.85±124.96 13.42±170.25 252.56±143.68 224.11±90.07 28.45±113.25 -0.36 0.72 

Kafein (mg) 
48.71±42.05 45.87±40.77 2.84±41.78 53.20±57.44 51.04±56.45 2.16±38.16 -3.26 *<0.001 

Student’s t Test   *p≤0.05
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4.6. Katılımcıların Vitamin ve Mineral  Tüketimlerinin Değerlendirilmesi 

 

Tablo 10 ve 11’de 1. ve 2. Grup  katılımcılarından alınan besin tüketim 

kayıtlarına göre diyetle tüketilen günlük vitamin ve mineral değerleri verilmiştir. 

Katılımcıların 1. Grupta tükettikleri tiamin miktarı ortalama değeri 0.79±0.25 mg/gün 

iken 12 hafta sonunda 1.17±0.28 mg/gün’e yükselmiştir. 2. Grupta ise 0.76±0.20 

mg/gün iken 0.68±0.18 mg/gün olarak değişmiştir. Diğer B grubu vitaminlerinin 

(riboflavin, niasin, pridoksin, biotin) tüketimi, 1. Grupta antiinflamatuar beslenme 

önerileri sonrasında artış gösterirken, 2 Grupta azalış göstermiştir. Gruplar arasındaki 

bu fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p≤0.05). 

Katılımcıların çalışma öncesi ve sonundaki ortalama mineral tüketimlerindeki  

değişim incelendiğinde; 1. Grupta, 2. Gruba göre potasyum, kalsiyum, magnezyum, 

fosfor, demir alımlarında artış görülmüştür (p≤0.05). 
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Tablo 10. Katılımcıların Günlük Vitamin Tüketimlerinin Karşılaştırılması 

  1.GRUP (n=28) 2.GRUP (n=23)     

Vitaminler 
 

ÖNCESİ 
X̅± SD 

SONRASI 
X̅± SD 

FARK 
X̅± SD 

 
ÖNCESİ 

X̅± SD 

 
SONRASI 

X̅± SD 
FARK 
X̅± SD t p 

A vitamini (µg) 1115.13±927.63 1140.31±896.33 -25.19±1361.38 884.18±737.20 1137.12±1134.60 -252.94±1374.68 0.59 0.56 

D vitamini (µg) 2.46±1.68 4.56±3.67 -2.10±4.16 2.27±2.79 2.12±1.96 0.15±3.53 -2.05 *0.05 

E vitamini (mg) 12.07±6.40 9.89±3.50 2.19±6.43 11.36 ±5.31 10.05±4.69 1.31±7.07 0.46 0.65 

K vitamini (µg) 176.21±136.81 192.98±171.36 -16.77±189.29 119.00±86.93 132.50±173.13 -13.50±157.66 -0.07 0.95 

Tiamin (mg) 0.79±0.25 1.17±0.28 -0.38±0.29 0.76±0.20 0.68±0.18 0.08±0.20 -6.31 *<0.001 

Riboflavin (mg) 1.30±0.38 1.58±0.38 -0.28±0.42 1.10±0.36 1.05±0.26 0.05±0.30 -3.16 *<0.001 

Niasin (mg) 10.97±3.09 15.84±4.48 -4.87±5.19 10.76±4.36 10.01±2.46 0.74±4.84 -3.96 *<0.001 

Pantotenik Asit (mg) 4.20±1.45 5.03±1.01 -0.83±1.76 3.61±1.17 3.66±0.83 -0.05±0.82 -1.95 0.06 

Pridoksin (mg) 1.14±0.29 1.66±0.37 -0.53±0.42 1.04±0.34 0.97±0.29 0.08±0.45 -4.93 *<0.001 

Biotin (µg) 42.72±16.06 53.33±12.23 -10.61±16.05 35.45±13.28 31.50±8.43 3.95±11.63 -3.63 *<0.001 

Kobalamin (µg) 3.65±2.52 5.54±4.72 -1.89±4.72 3.19±3.26 3.74±3.34 -0.55±4.94 0.98 0.32 

C Vitamini (mg) 107.23±59.89 130.27±59.67 -23.04±62.20 83.92±54.81 91.34±76.08 -7.42±97.72 -0.69 0.49 

Student’s t Test   *p≤0.05 
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Tablo 11. Katılımcıların Günlük Mineral Tüketimlerinin Karşılaştırılması 

  1.GRUP (n=28) 2.GRUP (n=23)     

Mineraller 
 

ÖNCESİ 
X̅± SD 

 
SONRASI 

X̅± SD 
FARK 
X̅± SD 

ÖNCESİ 
X̅± SD 

 
SONRASI 

X̅± SD 
FARK 
X̅± SD t p 

Bakır (mg) 1.14±0.33 1.73±0.38 -0.60±0.35 1.15±0.30 1.05±0.29 0.10±0.38 -6.7 *<0.001 

Folat (µg) 275.93±116.20 338.15±73.52 -62.23±116.46 244.74±82.36 229.37±66.43 15.38±88.86 -2.63 *0.01 

Selenyum ((µg) 12.48±10.53 13.48±10.11 -0.99±13.96 9.62±9.16 6.99±5.01 2.63±8.20 -1.1 0.28 

Sodyum (mg) 2069.08±826.21 2461.65±614.15 -392.58±760.64 2150.50±640.84 2139.67±745.58 10.84±703.78 -1.95 0.06 

Potasyum (mg) 2203.48±601.30 2912.53±517.98 -709.05±587.65 1935.88±626.37 1764.23±553.26 171.65±696.03 -4.9 *<0.001 

Kalsiyum (mg) 595.12±197.81 698.26±143.13 -103.14±185.78 516.87±156.13 503.56±122.30 13.31±92.30 -2.74 *0.01 

Magnezyum (mg) 225.98±62.23 327.62±104.16 -101.64±99.21 220.02±64.45 192.69±41.86 27.33±50.67 -5.65 *<0.001 

Fosfor (mg) 939.68±186.86 1292.73±248.20 -353.06±256.65 886.32±186.57 804.23±160.58 82.10±137.41 -7.31 *<0.001 

Demir (mg) 8.55±2.24 12.63±3.29 -4.08±3.20 8.29±2.46 7.43±1.75 0.86±2.70 -5.88 *<0.001 

Çinko (mg) 8.21±2.04 12.08±10.81 -3.86±11.15 7.77±2.12 7.45±1.32 -3.86±11.15 -1.76 0.08 

Student’s t Test   *p≤0.05
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4.7. Katılımcıların Bazı Aminoasitleri Tüketimi ve Diyetin ORAC Değerinin 

Değerlendirilmesi   

 

Tablo 12’de katılımcıların günlük diyetle tükettikleri aminoasit ve ORAC 

değerine ait ortalamaları verilmiştir. Katılımcıların çalışmanın başlangıcında ve 

sonundaki elzem aminoasit tüketimlerinin ortalama farkları incelendiğinde; 1. Grupta 

2. Gruba  göre elzem aminoasitlerden olan triptofan, valin, treonin, fenilalanin, 

metiyonin, izolösin tüketimleri artış göstermiştir (p≤0.05). Benzer şekilde glisin, 

prolin, arjinin, tirozin tüketimlerinde de önemli bir farklılık bulunmuştur (p≤0.05). 

Elzem olmayan aminoasitlerden serin, glutamik asit, aspartam, alanin tüketimlerinde 

benzer farklılıklar tespit edilmiştir (p≤0.05). 

ORAC değeri açısından katılımcıların diyetleri değerlendirildiğinde; 1. ve 2. 

Grubun çalışma başlangıcında ORAC değeri sırasıyla 5022.39±3547.20 ve 

4256.93±2593.78 iken 12 hafta sonunda 1. Grubun ORAC değeri 8993.16±4271.46’ya 

yükselirken, 2. Grubun ORAC değeri 3273.04±1918.18’e düşmüştür (p≤0.05). 
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Tablo 12. Katılımcıların Günlük Bazı Aminoasitlerin Tüketimi ve Diyetin ORAC Değeri Karşılaştırılması 

  1.GRUP (n=28) 2.GRUP (n=23)     

  
 

ÖNCESİ 
X̅± SD 

 
SONRASI 

X̅± SD 
FARK 
X̅± SD 

 
ÖNCESİ 

X̅± SD 

 
SONRASI 

X̅± SD 
FARK 
X̅± SD t p 

Histidin (mg) 1389.53±304.22 1950.30±534.39 -560.77±582.92 1293.54±338.80 1196.15±271.28 97.40±359.92 -0.7 0.49 

Triptofan (mg)  654.03±115.60 839.39±165.66 -185.36±183.77 623.14±154.75 581.05±124.48 42.09±145.53 -4.8 *<0.001 

Valin (mg) 3073.66±603.09 3865.04±767.15 791.38±842.37 2861.77±679.83 2643.00±579.20 218.77±612.03 -4.15 *<0.001 

Treonin (mg) 2241.77±488.09 2793.57±591.11 -551.80±689.66 2080.40±538.57 1903.16±441.31 177.24±534.75 -5.58 *<0.001 

Fenilalanin (mg) 2547.63±484.82 3297.75±622.52 -750.13±695.21 2392.91±555.01 2180.38±439.88 212.53±495.02 -3.89 *<0.001 

Metiyonin (mg) 1205.44±234.56 1510.38±345.65 -304.94±361.37 1127.25±327.71 1043.57±266.70 83.69±334.12 -2.91 *0.01 

İzolösin (mg) 2780.33±601.81 3416.61±708.66 -636.29±867.39 2617.03±670.83 2397.63±579.83 219.40±660.42 -4.63 *<0.001 

Lizin (mg) 3670.74±889.92 4346.45±1078.60 -675.70±1300.65 3404.74±1055.34 3085.97±864.44 318.77±1096.72 0.9 0.37 

Lösin (mg) 4432.05±892.53 5577.41±1158.10 -1145.36±1278.25 4147.32±1005.52 3809.28±828.27 338.04±937.51 0.9 0.37 

Glisin (mg) 2290.24±491.10 2945.57±611.98 -655.33±713.34 2174.36±660.54 2023.17±496.44 151.19±750.12 -3.93 *<0.001 

Prolin (mg) 4091.06±687.69 5398.16±942.74 1307.10±969.52 3947.34±838.13 3724.27±615.32 223.07±732.78 -6.24 *<0.001 

Arjinin (mg) 2941.59±869.42 3677.68±754.93 -736.09±1003.82 2660.62±720.45 2388.31±687.12 272.31±797.73 -5.76 *<0.001 

Tirozin (mg) 2016.12±399.32 2461.64±513.07 -445.52±588.65 1869.06±453.82 1719.93±383.32 149.13±417.74 -3.95 *<0.001 

Student’s t Test   *p≤0.05 
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Tablo 12. Katılımcıların Günlük  Bazı Aminoasitlerin Tüketimi ve Diyetin ORAC Değeri Karşılaştırılması (devamı) 

  1.GRUP (n=28) 2.GRUP (n=23)     

  
 

ÖNCESİ 
X̅± SD 

SONRASI 
X̅± SD 

FARK 
X̅± SD 

 
ÖNCESİ 

X̅± SD 
SONRASI 

X̅± SD 
FARK 
X̅± SD t p 

Serin (mg) 2860.34±505.66 3668.90±692.35 -808.56±722.27 2672.18±626.74 2445.54±470.05 226.64±524.33 -5.74 *<0.001 

Glutamik Asit (mg) 11058.83±1825.96 15175.10±2631.42 -4116.28±2808.56 10798.17±2234.08 10227.77±1789.95 570.40±2138.46 -4.36 *<0.001 

Aspartam (mg) 4850.21± 70.52 6278.49±1266.08 -1428.28±1520.66 4503.18±1209.18 4179.67±998.68 323.51±1306.24 -4.72 *<0.001 

Alanin (mg) 2628.89±503.01 3314.43±744.86 -685.54±797.28 2449.03±727.48 2281.80±538.81 167.23±785.06 -3.91 *<0.001 

Sistin (mg) 759.99±159.91 1021.84±200.43 -261.85±229.10 722.20±178.55 659.12±139.14 63.08±158.72 -4.07 *<0.001 

Ürik Asit (mg) 313.23±89.88 407.29±123.90 -94.06±151.01 296.58±97.89 273.67±65.13 22.91±109.72 -3.1 *<0.001 

Lignin (g) 0.98±0.52 1.53±0.57 -0.54±0.66 0.79±0.37 0.79±0.32 0.00±0.47 -3.32 *<0.001 

ORAC 5022.39±3547.20 8993.16±4271.46 -3970.77±2754.80 4256.93±2593.78 3273.04±1918.18 983.89±2809.86 -6.33 *<0.001 

Antioksidan (mmol) 5.87±11.66 4.63±3.50 1.24±12.33 7.83±12.43 5.80±9.02 2.03±15.37 -0.2 0.84 

Student’s t Test   *p≤0.05 
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4.8. Katılımcıların Enerji ve Makro Besin Ögesi Tüketimlerinin TÜBER’e Göre 
Karşılanma Yüzdelerinin  Değerlendirilmesi 

 
Katılımcıların diyetleriyle tükettikleri günlük enerji ve makro besin ögeleri 

ortalamalarının TÜBER’e göre gereksinimi karşılama yüzdeleri Tablo 13’de 

verilmiştir. Enerji karşılama yüzdeleri başlangıçta 1. ve 2. Grupta sırasıyla  

64.57±11.33; 62.30±13.24  iken 12 hafta sonunda 1. Grupta 83.46±9.77, 2. Grupta 

59.52±10.01 olarak tespit edilmiştir. Her iki grup arasındaki bu fark istatistiksel olarak 

önemli bulunmuştur (p≤0.05). 

Çalışmanın başlangıcında enerjinin karbonhidrat, protein ve yağdan gelen 

karşılanma yüzdeleri sırasıyla 1. Grupta 46.71±11.58;  96.68±16.89; 84.82±18.94 

iken, 2. Grupta 46.70±11.34;  90.96±23.41;  79.30±20.65 olmuştur. 12 hafta sonunda 

ise bu sırasıyla 1. Grupta 72.86±8.37; 123.57±30.08; 84.29±14.39 iken 2. Grupta 

44.13±9.85; 83.83±17.50; 78.22±16.68 olarak bulunmuştur. Her iki grup arasındaki 

bu fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p≤0.05). 

EPA+DHA tüketimi çalışma öncesi ve sonrasında karşılaştırıldığında; çalışma 

başlangıcında 1. Grubun EPA+DHA tüketiminin TÜBER’e göre karşılanma yüzdesi 

62.86±86.02 iken çalışma sonunda 314.29±338.41’e yükselmiştir. 2. Grupta ise 

çalışma başlangıcında 66.09±54.75 iken 12 hafta sonunda 74.78±73.66 olarak 

bulunmuştur. Her iki grup arasındaki bu fark istatistiksel olarak önemlidir (p≤0.05). 

Benzer şekilde her iki grup arasında bitkisel protein, doymuş yağ asitleri, linolenik 

asit, posa, omega 3 tüketimlerinin TÜBER’e göre karşılanma yüzdeleri arasındaki fark 

önemli bulunmuştur (p≤0.05). 

 

 

 

 

 

 



 
 

47 
 

 
Tablo 13. Katılımcıların Günlük Enerji ve Besin Ögesi Tüketimlerinin TÜBER Önerileri ile Karşılaştırılması 

  1.GRUP (n=28) 2.GRUP (n=23)     

Enerji ve Besin Öğeleri ÖNCESİ 
X̅+SD 

Karşılama 
Yüzdesi 

(%) 
SONRASI 

X̅+SD 

Karşılama 
Yüzdesi 

(%) 
Karşılanma 

Yüzdesi Fark 
ÖNCESİ 

X̅+SD 

Karşılama 
Yüzdesi 

(%) 
SONRASI 

X̅+SD 

Karşılama 
Yüzdesi 

(%) 
Karşılanma 

Yüzdesi Fark t p 

Enerji (kkal) 1251.51±218.10 64.57±11.33 1615.26±189.66 83.46±9.77 -18.89±9.96 1204.60±255.92 62.30±13.24 1148.61±196.81 59.52±10.01 2.78±8.92 -8.1 *<0.001 

Karbonhidrat (%) 42.04±5.25 46.71±11.58 51.11±2.70 72.86±8.37 -26.14±9.57 43.83±5.69 46.70±11.34 43.35±6.03 44.13±9.85 2.57±11.41 -9.77 *<0.001 

Protein (%) 18.43±3.18 96.68±16.89 18.57±2.08 123.57±30.08 -26.89±34.02 17.74±3.05 90.96±23.41 17.13±3.06 83.83±17.50 7.13±21.72 -4.15 *<0.001 

Bitkisel Protein (g) 22.20±7.55 36.96±12.75 36.51±7.50 61.11±13.50 -24.14±13.16 21.09±5.31 34.96±8.97 18.37±5.76 30.52±9.56 4.43±9.82 -8.62 *<0.001 

Yağ (%) 39.71±5.14 84.82±18.94 30.32±2.89 84.29±14.39 0.54±15.55 38.35±5.11 79.30±20.65 39.52±4.89 78.22±16.68 1.09±14.40 -0.13 0.9 

Doymuş Yağ Asitleri (g) 19.46±5.34 139.41±24.55 18.02±3.79 100.20±16.37 39.21±25.34 18.25±5.38 135.72±23.64 20.12±4.71 157.74±27.00 -22.01±34.41 7.31 *<0.001 

Çoklu Doymamış Yağ 
Asitleri (g) 

10.97±4.55 4.39±1.83 13.80±4.96 5.54±1.97 -1.14±2.37 11.08±4.01 4.43±1.67 9.43±3.90 6.04±10.58 1.61±10.04 0.24 0.81 

Linoleik Asit (g) 9.60±4.56 80.82±37.44 10.21±4.23 86.21±34.87 -5.39±44.48 9.66±3.82 81.96±32.31 7.96±3.74 67.65±32.40 14.30± 6.42 -1.7 0.09 

Linolenik Asit (g) 0.78±0.21 70.43±19.15 2.34±0.83 211.71±76.26 -141.29±78.48 0.72±0.29 65.00±26.30 0.71±0.18 64.65±16.15 0.35±19.31 -8.43 *<0.001 

Posa (g) 18.26±6.49 72.93±25.92 30.47±8.27 121.86±33.10 -48.93±34.56 17.13±4.68 68.57±18.72 15.06±5.66 60.22±22.65 8.35± 6.47 -6.53 *<0.001 

n-3 (g) 0.95±0.33 138.47±52.29 3.11±1.26 345.28± 26.23 -206.81±128.37 0.89±0.33 132.18±35.66 0.92±0.25 144.70±35.64 -12.52±39.36 -6.98 *<0.001 

n-6 (g) 9.84±4.52 178.13±80.75 10.39±4.28 143.74± 3.22 34.40±85.17 9.96±3.83 185.18±56.50 8.32±3.79 161.00±57.21 24.18±65.55 0.47 0.64 

EPA + DHA (mg) 157.14±215.04 62.86±86.02 785.71±845.78 314.29±338.31 -251.43±320.90 165.22±136.88 66.09±54.75 186.96±184.15 74.78±73.66 -8.70±83.52 -3.53 *<0.001 

Kolesterol (mg) 296.28±163.25 98.76±54.42 282.85±124.96 94.28±41.65 4.47±56.75 252.56±143.68 84.19±47.89 224.11±90.07 74.70±30.02 9.48±37.75 -0.36 0.72 

Student’s t Test   *p≤0.05
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4.9. Katılımcıların Vitamin ve Mineral Tüketimlerinin TÜBER’e Göre 
Karşılanma Yüzdelerinin Değerlendirilmesi 

 
Katılımcıların diyetleriyle tükettikleri günlük vitamin ve mineral 

ortalamalarının TÜBER’e göre gereksinimi karşılama yüzdeleri Tablo 14 ve 15’de 

verilmiştir. İki grup arasında mikro besin ögelerinden; günlük ortalama D vitamini, 

tiamin, riboflavin, pridoksin, biotin tüketimlerinin TÜBER’e göre karşılanma 

yüzdeleri istatistiksel açıdan önemlidir (p≤0.05). Yağda çözünen vitaminlerden A, E,  

K vitaminleri; B grubu vitaminlerinden niasin, pantotenik asit, kobalamin ve C 

vitamini tüketimlerinin TÜBER’e göre karşılanma yüzdeleri arasında ise gruplar 

arasında istatistiksel açıdan önemli bir fark bulunmamıştır (p≥0.05). 

İki grubun mineral tüketimleri değerlendirildiğinde; bakır, folat, potasyum, 

kalsiyum, magnezyum, fosfor, demir, çinko tüketimlerinin TÜBER’e göre karşılanma 

yüzdeleri 1. Grupta artarken, 2. Grupta azalmıştır. Gruplar arasındaki bu fark 

istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur (p≤0.05). Her iki grubun selenyum ve sodyum 

tüketimlerinin TÜBER’e göre karşılanma yüzdeleri karşılaştırıldığında  istatistiksel 

açıdan önemli bir fark bulunmamıştır(p≥0.05). 
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Tablo 14. Katılımcıların Günlük Vitamin Tüketimlerinin TÜBER Önerileri ile Karşılaştırılması 

  1.GRUP (n=28) 2.GRUP (n=23)     

Vitaminler ÖNCESİ 
X̅+SD 

Karşılama 
Yüzdesi 

(%) 
SONRASI 

X̅+SD 

Karşılama 
Yüzdesi 

(%) 
Karşılanma 

Yüzdesi Fark 
ÖNCESİ 

X̅+SD 

Karşılama 
Yüzdesi 

(%) 
SONRASI 

X̅+SD 

Karşılama 
Yüzdesi 

(%) 
Karşılanma 

Yüzdesi Fark t p 

A vitamini (µg) 1115.13±927.63 171.50±142.71 1140.31±896.33 175.46±137.95 -3.96±209.50 884.18±737.20 136.00±113.49 1137.12±1134.60 174.96±174.61 -38.96±211.59 0.59 0.56 

D vitamini (µg) 2.46±1.68 16.29±11.22 4.56±3.67 30.46±24.55 -14.18±27.94 2.27±2.79 15.26±18.72 2.12±1.96 14.30 ± 13.03 0.96±23.48 -2.07 *0.04 

E vitamini (mg) 12.07±6.40 109.74±58.16 9.89±3.50 89.87±31.81 19.87±58.48 11.36 ±5.31 103.28±48.23 10.05 ±4.69 91.38 ± 42.60 11.90±64.31 0.46 0.65 

K vitamini (µg) 176.21±136.81 195.70±151.90 192.98±171.36 132.10±96.57  -18.68±210.32  119.00±86.93 214.40±190.4  132.50±173.13 146.9±192.50  -14.86±175.29  -0.07 0.94 

Tiamin (mg) 0.79±0.25 73.64±21.48 1.17±0.28 107.04±25.82 -33.39±26.20 0.76±0.20 68.00±18.15 0.68±0.18 61.70 ± 15.27 6.30±17.82 -6.18 *<0.001 

Riboflavin (mg) 1.30±0.38 117.32±34.84 1.58±0.38 141.89±34.44 -24.57±37.78 1.10±0.36 99.91±33.51 1.05±0.26 95.39 ± 23.38 4.52±26.28 -3.12 *<0.001 

Niasin (mg) 10.97±3.09 132.70±37.44 15.84±4.48 146.97±37.65 -14.27±52.53 10.76±4.36 132.02±40.03 10.01±2.46 132.85 ± 38.05 -0.82±52.07 -0.91 0.37 

Pantotenik Asit (mg) 4.20±1.45 84.00±29.21 5.03±1.01 100.21±20.18 -16.21±35.08 3.61±1.17 72.30±23.62 3.66±0.83 72.91 ± 16.45 -0.61±16.44 -1.96 0.06 

Pridoksin (mg) 1.14±0.29 85.57±22.69 1.66±0.37 124.57±28.97 -39.00±30.94 1.04±0.34 78.52±26.00 0.97±0.29 72.39 ± 22.12 6.13±34.46 -4.92 *<0.001 

Biotin (µg) 42.72±16.06 106.71±40.23 53.33±12.23 133.36±30.58 -26.64±40.23 35.45±13.28 88.70±33.20 31.50±8.43 78.70 ± 21.05 10.00±29.15 -3.65 *<0.001 

Kobalamin (µg) 3.65±2.52 90.96±62.80 5.54±4.72 138.71±118.00 -47.75±117.95 3.19±3.26 79.43±81.85 3.74±3.34 93.26 ± 83.62 -13.83±123.83 -1 0.32 

C Vitamini (mg) 107.23±59.89 112.89±63.01 130.27±59.67 137.04±62.82 -24.14±65.56 83.92±54.81 88.39±57.62 91.34±76.08 96.13 ± 80.14 -7.74±102.89 -0.69 0.49 

Student’s t Test   *p≤0.05 
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Tablo 15. Katılımcıların Günlük Mineral Tüketimlerinin TÜBER Önerileri ile Karşılaştırılması 

  1.GRUP (n=28) 2.GRUP (n=23)     

Mineraller ÖNCESİ 
X̅+SD 

Karşılama 
Yüzdesi 

(%) 
SONRASI 

X̅+SD 

Karşılama 
Yüzdesi 

(%) 
Karşılanma 

Yüzdesi Fark 
ÖNCESİ 

X̅+SD 

Karşılama 
Yüzdesi 

(%) 
SONRASI 

X̅+SD 

Karşılama 
Yüzdesi 

(%) 
Karşılanma 

Yüzdesi Fark t p 

Bakır (mg) 1.14±0.33 86.93±25.86 1.73±0.38 131.50±31.30 -44.57±28.16 1.15±0.30 87.87±23.60 1.05±0.29 80.78±21.85 7.09±29.23 -6.41 *<0.001 

Folat (µg) 275.93±116.20 83.61±35.21 338.15±73.52 102.47±22.28 -18.86±35.29 244.74±82.36 74.16±24.96 229.37±66.43 69.50±20.13 4.66±26.93 -2.63 *0.01 

Selenyum ((µg) 12.48±10.53 17.82±15.00 13.48±10.11 19.25±14.44 -1.43±19.89 9.62±9.16 13.83±13.02 6.99±5.01 9.91±7.04 3.91±11.60 -1.14 0.26 

Sodyum (mg) 2069.08±826.21 141.21±54.57 2461.65±614.15 168.36±42.49 -27.14±52.85 2150.50±640.84 149.26±50.45 2139.67±745.58 148.65±56.65 0.61±48.65 -1.93 0.06 

Potasyum (mg) 2203.48±601.30 46.89±12.82 2912.53±517.98 62.00±10.95 -15.11±12.46 1935.88±626.37 41.26±13.33 1764.23±553.26 37.48±11.74 3.78±14.69 -4.97 *<0.001 

Kalsiyum (mg) 595.12±197.81 60.54±20.45 698.26±143.13 70.93±14.52 -10.39±19.16 516.87±156.13 52.48±15.80 503.56±122.30 51.04±12.23 1.43±9.40 -2.7 *0.01 

Magnezyum (mg) 225.98±62.23 75.36±20.82 327.62±104.16 113.96±30.37 -38.61±30.46 220.02±64.45 73.30±21.57 192.69±41.86 64.22±13.96 9.09±16.95 -6.7 *<0.001 

Fosfor (mg) 939.68±186.86 170.86±33.96 1292.73±248.20 235.11±45.19 -64.25±46.72 886.32±186.57 161.13±33.88 804.23±160.58 146.22±29.24 14.91±24.97 -7.31 *<0.001 

Demir (mg) 8.55±2.24 58.07±18.57 12.63±3.29 84.39±21.69 -26.32±21.12 8.29±2.46 56.57±18.25 7.43±1.75 50.78±13.56 5.78±17.62 -5.81 *<0.001 

Çinko (mg) 8.21±2.04 84.71±30.95 12.08±10.81 105.57±26.20 -20.86±28.73 7.77±2.12 79.00±23.07 7.45±1.32 75.96±17.17 3.04±22.62 -3.25 *<0.001 

Student’s t Test   *p≤0.05 
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5. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

 

5.1 Tartışma 
 

Bu araştırma SLE hastalarında diyet inflamatuar ve SLEDAI hastalık aktivite 

indeksi ile beslenme durumu ilişkili sağlık parametrelerinin değerlendirilmesi için 

yürütülmüş olup, araştırmanın tartışma bölümü bulgular ile aynı doğrultuda ana 

başlıklar altında incelenmiştir. 

Tıbbi tedavisinin yanı sıra antiinflamatuar beslenme önerilerini uygulayan 

SLE’li 1. Grup katılımcılar ile normal beslenme düzenlerine devam eden 2. Grup 

katılımcılarının Dİİ puanlarına ait bulguları, antropometrik ölçümleri, vücut analizleri, 

enerji ve besin ögeleri tüketimleri ve biyokimyasal bulguları tartışılmıştır.  

 

 

5.1.1. Diyet İnflamatuar İndeksi Puanlarının Değerlendirilmesi 
 

Diyet inflamatuar indeksi, besin ve besin ögelerinin inflamasyon ile ilişkisini 

belirlemek için geliştirilen bir indekstir. Yüksek bir DII puanı  proinflamatuar bir 

diyeti ifade ederken, düşük bir DII puanı  antiinflamatuar bir diyeti göstermektedir 

(Shivappa et al., 2014).  

Diyet İnflamatuar İndeksi puanı ile kardiyovasküler hastalık risk faktörleri 

arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla 105 SLE’ li kadın katılımcının dahil olduğu bir 

çalışmada  diyetin yüksek inflamatuar potansiyeli, yüksek toplam kolesterol seviyeleri 

ile pozitif olarak ilişkili bulunmuştur (Pocovi-Gerardino et al., 2020). 

Kore Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Araştırmasında (KNHANES) 2015 

yılı veri seti kullanılarak kesitsel bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Yüksek hassasiyetli 
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C-reaktif protein (hs-CRP)  değerlerine sahip 19 yaş ve üzeri Koreli yetişkinin dahil 

edildiği bu çalışmada katılımcıların  DII puanları, alınan 24 saatlik besin tüketim kaydı 

ile hesaplanmıştır. Çalışmanın sonucunda artan Dİİ puanları ile hs-CRP arasında 

önemli bir ilişki gözlenmiştir (Shin et al., 2019).  

1992 yetişkinin dahil edildiği kesitsel başka bir çalışmada ise, katılımcılara 

besin sıklığı anketi (FFQ) ile Dİİ uygulanmıştır. Amaç elde edilen puanlar ile 

lipoprotein metabolizmasının biyobelirteçleri, inflamasyon ve glikoz homeostazı 

arasındaki ilişkileri incelemek olarak belirtilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre 

yüksek Dİİ puanlarına sahip katılımcıların, daha düşük Dİİ puanına  sahip olanlara 

göre; düşük HDL-kolesterol konsantrasyonları, yüksek sistolik kan basıncı, yüksek bel 

çevresi, yüksek trigliserit ve açlık glukoz konsantrasyonları,  gibi çeşitli MetS 

(metabolik sendrom) özelliklerini sergiledikleri tespit edilmiştir (Canela et al., 2016).  

Diyet inflamatuar indeksini oluşturan (Cavicchia et al., 2009) , Dİİ değerlerini 

-20.9 ile 24.7 aralığında, Dİİ’yi geliştiren (Shivappa et al., 2014) çalışmasında Dİİ 

değerlerini -8.87 ile +7.98 aralığında hesaplamıştır. Ülkemizde yapılan çalışmalarda 

ise Dİİ değerlerini (Kocamış, 2019) ,  -3.32 ile 4.74 aralığında   (Onur, 2019) ise  -5.41 

ile 7.88 aralığında  hesaplamıştır. Bu çalışmada ise 1. Grup katılımcılarının DII puanı 

antiinflamatuar beslenme önerilerini uygulamadan önce -0.72±4.40 iken uygulamadan 

sonra -4,53±4.31 hesaplanmıştır. 2. Grupta ise sırasıyla -0.19±4.62, 0.41±5.79 

bulunmuştur. (Tablo 6). İnflamatuar beslenme puanı (-) yönde eğilim gösteriyorsa bu 

durum diyetin antiinflamatuar etkisinin yüksek olduğunu, tam tersi olarak (+) yönde 

bir eğilim söz konusu olduğunda ise proinflamatuar etkisinin arttığından söz 

edilmektedir. Bu çalışmanın sonucunda 1. Grup katılımcılarına yapılan beslenme 

önerileri ile antiinflamatuar puanlarındaki artışın, sistemik inflamasyon üzerinde 

olumlu katkı sağladığı düşünülmektedir. 

 

 

5.1.2 Antropometrik Ölçümlerin Değerlendirilmesi 

 

SLE etiyolojisi bilinmeyen, çoklu organ sistemlerinde immünolojik karakterli 

hasar oluşturan kronik, sistemik bir hastalıktır. SLE tedavisinde amaç belirli 
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semptomları kontrol ederek hastalığın hafifletilmesine ve hastalık aktivitesinin sebep 

olduğu hasarın önlenmesine katkı sağlamaktır. Bu sebeple yaygın olarak non steroid 

antiiflamatuar ilaçlar, steroidler ya da antimalaryal ilaçlar kullanılmaktadır. 

Kortikosteroidlerle sistemik inflamasyonun tedavisi ve azalmış fiziksel aktivite SLE 

hastalarında vücutta yağ kütlesinin artmasına sebep olmaktadır. Vücut yağ kütlesinin 

artması aynı zamanda  proinflamatuar sitokin düzeyinin artmasına yol açmaktadır.  Bu 

durum SLE’de mevcut inflamasyonun şiddetlenmesine yol açabilir ve bu da DM, 

hipertansiyon, koroner kalp hastalığı gelişme riskini arttırmaktadır. Bu sebeple SLE’li 

bireylerde ağırlık kaybı hastalığın prognozunu olumlu etkilemektedir (Borges et al., 

2012). Yirmi üç SLE’li kadının dahil edildiği bir çalışmada, katılımcılara düşük 

glisemik indeksli ve düşük enerjili  bir diyet uygulanmıştır. Her iki grupta da önemli 

bir ağırlık kaybı gerçekleştiği, hastalık alevlenmelerinin olmadığı ve yorgunluğun 

önemli ölçüde azaldığı tespit edilmiştir (Davies et al., 2012). Bu çalışmada 

antiinflamatuar beslenme önerileri yapılan 1. Grubun ağırlık kaybı yapılmayan 2. 

Gruba göre daha fazla bulunmuştur (Tablo 7). 

Bununla birlikte, Prospektif olarak yürütülen Hemşirelerin Sağlık Çalışmasına 

I(NHS-1984/2014) ve II(NHS 1991/2015) aralarında SLE tanısı almış ve almamış 

kadın katılımcılar dahil edilmiş ve diyet faktörlerinin SLE oluşumu üzerindeki 

etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Katılımcılar geleneksel batı diyeti ile sebze, 

meyve, baklagiller, balık ve kepekli tahıllardan daha zengin olan  sağlıklı bir diyet 

modelini uygulayanlar olarak randomize edilmiştir. Batı tarzı beslenme skoru yüksek 

olan kadınlarda SLE için artmış risk bulunmamış, sağlıklı beslenme modeli 

uygulayanlarda da SLE riski düşük bulunmamıştır. Elde edilen bu sonuçların katılımcı 

popülasyonunun içinde SLE tanısı alan kadınların sayıca az olmalarından ve 

katılımcıların ağırlık ve boy ölçümlerinin beyana bağlı olmasından kaynaklanabileceği 

düşünülmüştür (Tedeschi et al., 2020). Bu sonuçların tersine, bu çalışmada ise 

antiinflamatuar beslenme önerileri sonrasında 1. Grup katılımcılarının BKİ 

değerlerindeki azalma 2. Grupta yer alan katılımcılardan daha fazla olup istatistiksel 

olarak önemli bulunmuştur (Tablo 7). 

Hafif hastalık derecesine sahip (Amerikan Romatoloji Derneği tarafından 

sağlanan  ≥ 4 sınıflandırma kriterine sahip) 77 SLE’li kadın hastanın katıldığı kesitsel 

bir başka çalışmada, kadınlarda fiziksel uygunluğun farklı bileşenlerinin vücut 

kompozisyonu ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda 
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kardiyorespiratuar uygunluk (CRF); BKI, bel çevresi ve bel-boy oranı ile negatif 

ilişkili bulunmuştur. El kavrama gücü ile değerlendirilen kas gücünün, bel çevresi ve 

bel-boy oranı ile ters orantılı olduğu tespit edilmiştir (Rodriguez et al., 2019). 

Dagan ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada ise yetişkin SLE’li kadınlarda 

BKİ ve bel çevresi ile  CRF arasında  negatif ilişki bulunmuştur (Dagan et al., 2013). 

Ülkemizde  juvenil sistemik lupus eritematozus’lu (JSLE) adölesanlarla yapılan bir 

çalışmada ise BKİ persentil değerleri sınıflamasına bakıldığında SLE’li katılımcıların 

%50’sinin normal ağırlığın üstünde olduğu saptanmıştır. SLE’li ve sağlıklı kontrol 

grubu katılımcıları arasındaki BKİ persentil değerleri dağılımında istatistik olarak 

önemli farklılıklar belirlenmiştir (Yılmaz, 2019). Bu çalışmada ise 1. Gruba yönelik 

verilen antiinflamatuar beslenme önerileri ve takibi, bireylerin bel, kalça, bel/boy oranı 

ve boyun çevresine yönelik antropometrik ölçümlerini olumlu yönde etkilemiş ve elde 

edilen sonuçlar 2. Grubun ölçümlerine göre daha düşük bulunmuştur (Tablo 7). 

 

 

5.1.3. Biyokimyasal Sonuçların Değerlendirilmesi 
 

Obezitenin inflamasyonu ve insülin direncini artırarak kas gücünü azalttığı 

bilinmektedir. Proinflamatuaar sitokinler, adipokinler adipoz dokuda, özellikle viseral 

alanlarda üretilmektedirler. Bu durum katabolizmaya yol açarak kas kütlesi ve güç 

kaybına katkıda bulunmaktadır. Bu etkilere ilave olarak insülin direnci ve insülinin 

azalmış anabolik etkisi, adipozite ve kas gücü kaybı  ile ilişkilendirilmiştir (Rodriguez 

et al., 2019). Bunun yanında SLE komplikasyonları ile de erken ateroskleroz ile ilişkili 

görülmektedir. 

Yapılan bir çalışmada 87 kadın SLE hastasında açlık glikozu, açlık insülini, 

lipid profili, oksidasyon belirteçleri, fibrinolitik faktörler, vasküler fonksiyon 

faktörleri ve hastalığa özgü değişkenler belirlenmiştir.  İnsülin direnci ve 

sekresyonunu değerlendirmek için homeostaz modeli değerlendirmesi (HOMA) 

kullanılmıştır. Açlık insülin seviyelerine göre sınıflandırılan SLE hastaları arasında 

hastalık süresi, anti-dsDNA, C3, C4, hastalık aktivitesi ve ilaç dozajı açısından 

istatistiksel önemli bir fark görülmemiştir.  Bununla birlikte, hiperinsülinemili SLE 
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hastalarında BKİ, insülin, HOMA IR, TG, homosistein için ortalama değerler,  SLE 

kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, önemli ölçüde daha yüksek bulunmuştur. SLE 

hastalarında açlık insülin seviyelerinin yükselmesi sadece insülin direnci  ile ilişkili 

değildir, aynı zamanda kardiyovasküler risk faktörleri ile de ilişkili görülmektedir (Tso 

and Huang, 2009). Bu çalışmada antiinflamatuar beslenme önerileri sonrasında 

HOMA IR değerleri referans aralıkta olmakla beraber 1. Grup katılımcılarında  2. 

Gruba göre artış göstermiştir. Her iki grup arasındaki bu fark istatistiksel olarak  

önemli bulunmuştur (Tablo 8). 

Birçok SLE hastasında, "lupus lipoprotein örüntüsü" olarak kabul edilen, 

artmış çok düşük yoğunluklu lipoprotein (VLDL) ve LDL seviyeleri ile  azalmış HDL 

seviyeleri bulunmaktadır. Düşük HDL, pediyatrik popülasyonlar dahil SLE 

hastalarında gözlenen en yaygın dislipidemi göstergelerinden biridir.  546 SLE 

hastasını içeren çok ırklı bir ABD kohort çalışmasında, hastaların %81'inde düşük 

HDL seviyeleri (<35 mg/dL) ölçülmüştür.  Yakın tarihli bir Mısır araştırması, 221 SLE 

hastasının %45'inin düşük HDL seviyesine (<40 mg/dL) sahip olduğunu göstermiştir.  

Ancak Kim ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada (2019) SLE ve kontrol grupları 

arasında HDL düzeylerinde önemli bir fark bulunmamıştır, bu durum hasta 

popülasyonundaki farklılıklar ile açıklanabilmektedir. Bu çalışmada antiinflamatuar 

beslenme önerileri sonrasında 1.  Grup katılımcılarının  HDL ortalaması artarken 2. 

Grup katılımcılarında azalmıştır. Bu durum istatistiksel olarak önemli bulunmuştur 

(Tablo 8). 

Kan lipit, insülin ve HOMA-IR düzeylerinin referans aralıklar içinde 

seyretmesinin, SLE’li yetişkinlerde hastalık aktivite kontrolünü sağlayan önemli 

faktörler olduğu bildirilmiştir (Yılmaz, 2019). Bu çalışmada antiinflamatuar beslenme 

önerilerini, 12 hafta boyunca uygulayan 1. Grup katılımcılarının biyokimyasal 

sonuçları olumlu yönde etkilenmiş görünmektedir. Daha uzun süreli izlemlerde, 

antiinflamatuar beslenmenin biyokimyasal çıktılar yanında kardiyovasküler ve 

endokrin sistem üzerinde de olumlu etki gösterebileceği öngörülebilinir. 
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5.1.4. Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi  

 

 

5.1.4.1. Enerji Alımı 
 

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA) verileri incelendiğinde, 19-

30 yaş grubunda Türkiye genelinde kentsel yerleşim yerlerinde bulunan kadınların 

günlük ortalama 1643 kkal,  31-50 yaş grubunda ortalama 1620 kkal, 51-64 yaş 

grubunda ise ortalama 1511 kkal enerji  aldıkları görülmektedir (TBSA, 2010). Bu 

araştırmada SLE’li katılımcıların ortalama enerji alımları 1. Grupta antiinflamatuar 

beslenme önerileri öncesi 1251.51±218.10 kkal/gün, 2. Grupta 1204.60±255.92 

kkal/gün olarak bulunmuştur. Antiinflamatuar beslenme önerileri sonrasında 1. Grup 

katılımcılarının ortalama enerji alımları artarak 1615.26±189.66 kkal/gün olmuş, 2. 

Grup katılımcılarının ortalama enerji alımları ise 1148.61±196.81 kkal/gün’e 

düşmüştür (Tablo 9). İki grup arasında enerji alımlarında önemli  fark olmasına 

rağmen ağırlık, BKİ, bel çevresi, kalça çevresi ölçümlerinin 1. Grup katılımcılarında 

daha düşük değerlerde olmasını açıklayacak diğer faktörlerin önem kazandığı 

görülmektedir. Bu faktörlerden en önemlisi diyetin antiinflamatuar içeriğinin yüksek 

olması düşünülebilir. 

 

 

5.1.4.2. Makro Besin Ögeleri  
 

Beslenme müdahalesinin JSLE ergenlerin vücut kompozisyonundaki ve gıda 

tüketimindeki değişikliklerin kontrol grubuna ve zaman içindeki değişimine olan 

etkisini ve toplam yağ kütlesinin klinik parametrelerle ilişkisini değerlendirmek 

amacıyla yapılan randomize kontrollü bir çalışmada 31 katılımcı değerlendirilmiştir. 

Katılımcılar rastgele olarak beslenme müdahale grubuna ve kontrol grubuna 

ayrılmışlardır. Vücut kompozisyonu ve gıda alımı başlangıçta değerlendirilmiş ve 

müdahale grubu dokuz ay boyunca aylık görüşmeler şeklinde takip edilerek beslenme 

danışmanlığı verilmiştir. Çalışma süresi sonunda değerlendirmeler tekrar edilmiş ve 

müdahale grubunda karbonhidrat alımının kontrol grubuna göre azaldığı görülmüştür.  
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Ek olarak, müdahale grubunda çalışmanın başlangıç ile sonu arasında enerji, 

karbonhidrat, protein, toplam yağ, doymuş yağ ve trans yağ alımında önemli bir düşüş 

gözlenmiştir. Çalışma süresince kontrol grubunda toplam yağ kütlesinde 3.7 kg, 

apendiküler yağ kütlesinde ise 0.36 kg/m² ortalama artış olurken; müdahale grubunda 

bu bulguya rastlanmamıştır (Abad et al., 2018). Bu çalışmada antiinflamatuar 

beslenme önerileri sonrasında enerji, karbonhidrat, protein tüketiminde 1. Grup 

katılımcılarında artış olmuştur. Ancak buna rağmen ağırlık kaybı gerçekleşmiştir. 

Bunun sebebi 1. Grup katılımcılarının beslenme içeriğinin basit şekerler yerine 

kompleks karbonhidratlardan, kaliteli hayvansal ve bitkisel protein kaynaklarından 

sağlanıyor olması olarak düşünülebilir. Benzer şekilde bu çalışmada da  doymuş yağ 

tüketiminde 1. Grup katılımcılarında 2. Gruba göre azalma gözlenmiştir (Tablo 9). 

Shah ve ark. tarafından yürütülen bir çalışmada SLE'li 17 yetişkin hasta, 12 

hafta boyunca diyet müdahale grubuna ve bir kontrol grubuna randomize 

edilmiştir. Diyet müdahalesi ilk altı hafta boyunca haftalık grup seansları ve ardından 

son altı hafta boyunca her iki haftada bir telefon danışmanlığı olarak yürütülmüştür.  

Müdahale grubunda alınan toplam enerjinin yağdan gelen kısmı %30 veya daha az 

olacak şekilde (doymuş yağ %7, tekli doymamış yağ %13 ve çoklu doymamış yağ 

%10) planlanmıştır. Müdahale grubunda ilk altı haftadan sonra toplam yağ, doymuş 

yağ ve kolesterol alımı ile trigliserit ve LDL-K düzeylerinin azaldığı 

görülmüştür. Bununla birlikte, bu seviyelerin çalışmanın sonuna kadar korunamadığı 

gözlenmiştir (Shah et al., 2002). Bu çalışmada da toplam enerjinin yağdan gelen kısmı 

antiinflamatuar beslenme önerileri sonrasında 1. Grupta azalırken 2. Grupta artış 

göstermiştir (Tablo 9). 

Bağırsak disbiyozisinin otoimmüniteyi artırdığı bilinmektedir (Brown et al., 

2020). Diyetle alınan posanın fermentasyonu sonucunda kısa zincirli yağ asitleri 

(SCFA) (asetat, bütirat ve propiyonat) meydana gelmektedir. SCFA'lar tolerojenik 

özellikleri ve bağırsak bariyer bütünlüğünü güçlendirme yetenekleri aracılığıyla 

bağırsak homeostazını desteklemektedir (Xiao et al., 2020). Amerikan Romatoloji 

Derneği  (ACR) tarafından belirlenen kriterlere göre  SLE tanısı almış 45 kadın  

hastadan  alınan dışkı örneklerinin incelendiği bir çalışmada Firmicutes/ Bacteroidetes 

oranı sağlıklı kontrollere oranla düşük bulunmuştur (He et al., 2016). Diyet posası 

alımının artması bazı sitokin ve homosistein seviyesini azaltarak SLE'li hastalarda 

aktif hastalık riskini azalttığı bildirilmiştir (Minami et al., 2011). Bu araştırmada 
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mikrobiyata ve probiyotik tüketimi ele alınmamış olmasına rağmen antiinflamatuar 

beslenme önerileri sonrası 1. Grupta alınan toplam posa miktarlarının arttığı 2. Grupta 

ise azaldığı saptanmıştır  (Tablo 9). 

 SLE’li 49 kadın ile yapılan deneysel klinik bir çalışmada katılımcıların 22’sine 

12 hafta boyunca  n-3 suplementi (1080 mg EPA+200 mg DHA içeren) verilirken  27 

kişiden oluşan  kontrol grubuna herhangi bir takviye verilmemiştir. N-3 suplementi 

alan grubun serum CRP sevilerinde önemli bir düşüş yaşanırken IL-6, IL 10, leptin ve 

adinopektin serum konsantrasyonları değişmemiştir (Borges et al., 2017). 

Balık tüketiminin etkilerini gözlemlemeyi amaçlayan kesitsel bir çalışmaya 

hastalık süresi 17±8.7 yıl (aralık 2-38 yıl) yaş ortalaması 45.7±12.5 olan toplam 68 

SLE’li hasta (%88.2 kadın) dahil edilmiştir. Hastaların tükettikleri balık miktarı 

sorgulanmış ve toplam balık tüketiminden elde edilen PUFA miktarı Amerika Birleşik 

Devletleri Tarım Bakanlığı Gıda Bileşimi Veritabanında (USDA) belirtilen yeterli 

alım PUFA miktarı baz alınarak  hesaplanmıştır. Serum CRP değerleri incelenen 

hastalarda   n-6 tüketimi yüksek olan hastalar daha yüksek CRP değerleri ile 

ilişkilendirilirken n-3 tüketimi ise daha düşük CRP değerleri ile ilişkilendirilmiştir 

(Vordenbaumen et al., 2020). 

Bir başka çalışmada 49 SLE’li hasta 22’si müdahale grubu ve 27’ si kontrol 

grubu olmak üzere randomize edilmiştir. Müdahale grubuna 12 hafta boyunca n-3 

(1080 mg EPA+220mg DHA) suplementi uygulanırken, kontrol grubuna bir müdahale 

yapılmamıştır. Çalışma sonucunda n-3 suplemantasyonunun serum IL-6, IL-10, 

adiponektin, leptin düzeylerinde bir etkisi olmasa da CRP konsantrasyonlarında 

önemli düşüşe neden olduğunu bildirilmiştir (Borges et al., 2017).  

Bu çalışmanın başında alınan besin tüketim kayıtlarında  n-6 tüketiminin n-3 

tüketimine göre daha fazla olduğu görülmüştür. Çalışmanın sonucunda antiinflamatuar 

beslenme önerileri sonrası 1. Grup katılımcılarının EPA+DHA tüketimindeki artış 2. 

Gruba göre yüksek bulunmuştur (Tablo 9). Artmış EPA+DHA tüketiminin SLE’li 

hastalarda klinik semptomlarda iyileşme sağlayacağı gibi komorbid hastalıklar 

açısından da koruyucu olacağı bilinmektedir. Dolayısıyla beslenme önerileri ile 

tüketilen n-3 ve n-6 oranının dengelenmesi sistemik inflamasyonu kontrol altına alma 

açısından oldukça önemlidir.  
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5.1.4.3. Mikro Besin Ögeleri 
 

Genetik ve hormonal faktörler SLE’ye yatkınlık oluşturabilse de, hastalığın 

başlangıcı pek çok çevresel etmen (ultraviole ışığı vb.) ve diyet faktörlerinden 

etkilenmektedir (Mok and Lau, 2003). Bu sebeple ultraviole ışığından kaçınma gibi 

yaşam tarzı değişiklikleri sıklıkla önerilmektedir (Fava and Petri, 2019). Güneş ışığı 

ile deriden sentezlenen D vitamininin kolekalsiferol (D₃) ve besinlerle alınan 

ergokalsiferol (D₂) olmak üzere iki kaynağı bulunmaktadır. Diyetle alınan D₂ ve D₃ 

vitamini proksimal ince bağırsaktan emilirek kan yoluyla karaciğere taşınmaktadır.  D 

vitamini karaciğere geldikten sonra 25-α-hidroksilaz enzimi ile 25-hidroksi vitamin 

D’ye dönüştürülmektedir (Christakos et al., 2010). Ülkemizde yapılan bir çalışmada, 

SLE tanısı almış hastalarda D vitamini eksikliği oranının kontrol grubuna göre daha 

fazla olduğu bulunmuştur. Ayrıca D vitamini düzeyi ile hastalık süresi arasında önemli 

korelasyon saptanmıştır (Çetin, 2015). Otuz dört vaka kontrol çalışmasının incelendiği 

sistematik bir derlemede SLE’li hastaların yetersiz serum D vitamini düzeylerinin 

kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (Islam et al., 2019). 

Besinlerle alınan D vitamini kaynaklarının az olmasına karşılık, artmış balık tüketimi  

D vitamini alımına katkı sağlayabilir. Bu çalışmada antiinflamatuar beslenme önerileri 

sonrası 1. Grup katılımcılarının  D vitamini tüketimi 2. Gruba göre daha yüksek 

bulunmuştur (Tablo 10). 

Diyetle alınan mikro besin alımı, 111 kişiden oluşan SLE müdahale grubu ve 

118 kişiden oluşan kontrol grubu arasında lupus aktivitesi ve ateroskleroz ile ilişkisi 

açısından karşılaştırılmıştır. Hastalar ve kontrol grubu arasında  fosforun SLEDAI 

hastalık aktivitesi altıdan büyük olanlar ile ilişkili olması dışında mikro besin alımı 

lupus aktivitesi açısından farklılık göstermemiştir. Aynı çalışmada yüksek tiamin ve 

riboflavin alımı ile aterosklerotik plak oluşumu arasında ters yönde bir ilişki 

bulunmuştur (Lourdudoss et al., 2016). Bu çalışmada da antiinflamatuar beslenme 

önerileri sonrasında 1. Grup katılımcılarının tiamin ve riboflavin tüketimi 2. Gruba 

oranla önemli bulunmuştur (Tablo 10). 

Diyet kalitesinin  SLE'li hastalarda  önemli olmasının en önemli nedeni  

hastaların düşük kemik mineral yoğunluğu, yüksek kan homosistein seviyeleri ve 

anemi açısından risk altında olmalarından kaynaklanmaktıdır (Aparicio Soto et al., 

2017).  Anemi SLE’li hastaların yaklaşık %70’inde görülmektedir  (Yılmaz, 2019). 
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Murinlerle yapılan bir çalışmada diyetle demir alımı kısıtlandığında mortalitenin 

arttığı gözlenmiştir. Demir takviye edilmiş murinlerde kontrol grubuna göre renal 

lezyonların şiddetinin arttığı görülmüş olmakla birlikte demir eksikliği de hastalığın 

daha şiddetli klinik belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur (Leiter et al., 1995). 

Bu çalışmada da antiinflamatuar beslenme önerileri sonrasında 1. Grup 

katılımcılarının demir tüketimi artış gösterirken 2. Grupta azalış göstermiştir (Tablo 

11). 

 

 

5.1.4.4. Antioksidan ve ORAC Değeri 
 

Polifenollerin diyetteki başlıca antioksidanlar olduğu bilinmektedir. Kırmızı 

üzüm flavonolleri, proinflamatuar sitokinlerin üretiminde etken rol oynayan 

transkripsiyon faktörü NF-kB aktivitesini baskılayarak ve inflamasyona neden olan 

IL-6 salgılanmasın engelleyerek antiinflamatuar etki göstermektedir (Sel ve Erbaş, 

2018). Kızılcıkta bulunan ekstrakte edilebilir polifenoller (EP) yerine ekstrakte 

edilemeyen polifenollere (NEP) yoğunlaşan bir çalışmada, kızılcığın  EP fraksiyonun 

antosiyaninler açısından NEP fraksiyonunun ise fenolik asitler açısından zengin 

olduğu tespit edilmiştir. NEP'lerin oksijen radikal emme kapasitesi (ORAC), 

EP'lerinkinden önemli ölçüde daha yüksek bulunmuştur. Hem EP'ler hem de NEP'ler, 

makrofajlarda lipopolisakkaritin (LPS) neden olduğu nitrik oksit üretimini inhibe 

etmede antiinflamatuar etki gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca  NEP'ler, insan kolon 

kanseri HCT116 hücrelerinin yaşayabilirliği ve koloni oluşturma kapasitesi üzerinde 

EP'lere göre daha güçlü inhibe edici etkiler göstermişlerdir. NEP'ler G0 / G1 fazında 

hücre döngüsü durmasına neden olarak ve hücresel apoptozu indükleyerek etki 

göstermişlerdir (Han et al., 2019). Günde en az 3000 ORAC birimi vitamin ve mineral 

alınması gerektiği, ideal olanın ise 5000 ORAC birimi düzeyinde olması gerektiği 

vurgulanmaktadır (Özcan, 2018).  

Yapılan in vivo ve in vitro çalışmalar Akdeniz diyetindeki ana yağ kaynağı 

olan sızma zeytinyağının düzenli tüketiminin hem lokal hem de sistemik seviyelerde 

birkaç moleküler yolu modüle ederek RA, SLE gibi immün aracılı inflamatuar 

hastalıkların semptomlarını iyileştirebileceğini göstermektedir. Bu etkinin sızma 

zeytinyağı polifenollerinden kaynaklandığı düşünülmektedir (Santangelo et al., 2018). 
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Kesitsel bir çalışmaya SLE'li 280 hasta dahil edilmiştir. Akdeniz Diyet uyumu, gıda 

tüketim sıklığı ve alışkanlıkları üzerine 14 maddelik bir anket yoluyla 

değerlendirilmiştir. Katılımcıların aldıkları skor 0-14 arası olarak değerlendirilmiş, en 

yüksek skor akdeniz diyetine daha fazla bağlılığı tanımlamıştır. Akdeniz diyeti 

besinlerinin  (zeytinyağı, meyveler, sebzeler, balık vb.) daha fazla tüketilmesi daha az 

SLE hastalık aktivitesi ve hasarı  ile ilişkilendirilmiştir (Pocovi-Gerardino et al., 2021). 

ORAC içeriği yüksek olduğu bilinen farklı renklerde sebze ve meyvelerin dahil 

edildiği bir beslenme programı, bu besinlerin içerisinde bulunan besin öğelerinin 

birbirleriyle sinerjik etkisi ile  beden ve ruh sağlığına katkı sağlayacaktır. Bu durum 

beslenme ile olduğu kadar stres ile de aktive olan bağışıklık sistemini yatıştırıcı etki 

gösterebilmektedir. Bu çalışmada antiinflamatuar beslenme önerileri uygulanan 1. 

Grup katılımcılarının diyetinin ORAC değeri, 2. Gruba göre yüksek bulunmuştur 

(Tablo 12).  

 

 

5.1.4.5. Enerji ve Makro Besin Ögelerinin TÜBER’e Göre Değerlendirilmesi 
 

Türkiye Beslenme Rehberi, enerjinin %45-60’ının karbonhidrattan, %12-

20’sinin proteinden, %20-35’inin yağdan gelmesini önermektedir (TÜBER, 2015). 

Diyet Referans İndeksine göre (DRI) kronik hastalık riskini azaltabilmek için 

yetişkinlerin enerjinin %45-65'ini karbonhidratlardan, %10-35 ‘ini proteinlerden,  

%20-35'ini yağlardan  almaları gerekmektedir  (Trumbo et al., 2002).  

SLE’li bireyler, düşük karbonhidrat ve lif ile yüksek protein ve yağ alımı ile 

karakterize bir diyet örüntüsü uygulama eğiliminde olabilmektedirler. Yapılan kesitsel 

bir çalışmada 92 SLE hastası ile görüşülmüştür. Protein ve yağ alımının toplam 

enerjiye katkısı önerilenden daha fazla, karbonhidrat ve lifin katkısı ise daha az 

bulunmuştur (Pocovi-Gerardinoa et al., 2018). Yüksek yağ ve yüksek şeker içeren Batı 

diyetinin bağırsak sağlığını olumsuz etkilediği ve yüksek yağlı diyetin inflamasyonla 

yakından ilişkili olduğu bilinmektedir. Özellikle kompleks karbonhidrat alımının 

büyük ölçüde azaltılmasıyla, bağırsak mikrobiyotasının hem çeşitliliği hem de 

zenginliği üzerinde bir bozulma oluşabilmektedir (Paoli et al., 2019). Bu çalışmada 

enerjinin karbonhidrattan gelen TÜBER’e göre karşılanma yüzdesi 1. Grupta yer alan 
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katılımcılarda başlangıçta 46.71±11.58 iken artış göstererek 72.86±8.37’ye ulaşmıştır. 

2. Grupta ise bu oran 46.70±11.34 iken 44.13±9.85 olmuştur (Tablo 13). 

Çölyak hastalarının buğday, arpa ve çavdarda bulunan glutene karşı kalıcı bir 

intoleranslarının olduğu bilinmektedir (Naseem et al., 2010). Otoimmün hastalıklarda 

da yaygın olarak glutensiz beslenme modelinin benimsendiği gözlenmiştir (Ulusoy ve 

Rakıcıoğlu, 2019). Ancak otoimmün hastalıklarla bağlantılı olarak çölyak hastalığına 

dair çeşitli raporlar varken, SLE tanı kriterleri arasında bulunan  antifosfolipid 

antikorları ile ilişkisi konusunda literatür yetersiz bulunmuştur (Naseem et al., 2010). 

Buna rağmen karbonhidrat içeriği düşük beslenme modeline olan eğilim  günümüzde  

glutensiz beslenmenin medyada sıklıkla ele alınmasından kaynaklanıyor olduğu 

düşünülebilir. Ancak glutenin sağlık etkilerini ve gluten içeren tahıllardan kaçınmanın 

olası sonuçlarını açıklığa kavuşturmak için daha fazla sayıda araştırmaya ihtiyaç 

olduğu görülmektedir (Ulusoy ve Rakıcıoğlu, 2019). TBSA 2019 verilerine göre 

Türkiye’de kadınlarda tüm yaş gruplarında   enerjinin karbonhidrattan gelen yüzdesi 

en az 49.6 ile en fazla 52.3  olarak tespit edilmiştir (TBSA, 2019). 

Yağların enerji kaynağı olmalarının yanı sıra yağda çözünen vitaminleri 

sağladıkları ve  bazı hormon yapıları için elzem oldukları bilinmektedir (TÜBER, 

2015). D vitamininin  yağda çözünen ve immünomodülatör etkileri olan steroid  yapıda 

bir hormon olduğu bilinmektedir. SLE’ li hastalarda yetersiz serum D vitamini 

seviyeleri sıklıkla görülmektedir. Dahil etme kriterlerine göre 34 vaka kontrol 

çalışmasının (2265 SLE hastası ve 1846 sağlıklı kontrol) incelendiği sistemik 

derlemede SLE hastalarında serum D vitamini düzeyleri sağlıklı kontrollere göre 

anlamlı derecede düşük tespit edilmiştir (Islam et al., 2019). Türkiye genelinde günlük 

ortalama alınan enerjinin yağdan gelen yüzdeleri kadınlarda tüm yaş gruplarında en az 

33.6 ile en fazla 35.6  olarak tespit edilmiştir (TBSA, 2019). Bu çalışmada her iki grup 

antiinflamatuar beslenme önerileri öncesi ve sonrasında  karşılaştırıldığında,  

TÜBER’e göre enerjinin yağdan gelen karşılanma yüzdesi farkı  önemli  bulunmuştur. 

(Tablo 13). 

 Yetişkin insan vücudunun ortalama %16’sı proteinden oluşmaktadır. 

Proteinlerin bağışıklık sistemi ve vücuttaki işlemlerin düzenlenmesinde görev alan 

enzimler icin gerekli ögeler olduğu bilinmektedir (TÜBER, 2015). Yeterli protein 

alımının, yaşlılıkta kas kütlesi ve gücü kaybını (sarkopeni), kırılganlığı ve ilişkili 
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komorbiditeleri önleyerek, bağımsız yaşama biçimini sürdürmek için anahtar 

beslenme faktörlerinden biri olduğu bilinmektedir (Lonnie et al., 2018). Kas 

fonksiyonunun SLE hastalarının yaşam kalitesi üzerindeki etkisini Sarkopeni  Yaşam 

Kalitesi (SarQoL) anketi kullanılarak değerlendirmeyi amaçlayan bir çalışmaya  

SLE’li  61 kadın dahil edilmiştir. Katılımcıların  % 44.3'ünün (n=27) düşük kas gücüne 

sahip olduğu bulunmuştur (Sumantri et al., 2021). Türkiye genelinde günlük ortalama 

alınan enerjinin proteinden gelen oranları kadınlarda tüm yaş gruplarında en az %14 

ile en fazla %15.1 olduğu görülmektedir (TBSA, 2019). Bu çalışmada enerjinin 

proteinden gelen TÜBER’e göre karşılanma yüzdesi antiinflamatuar beslenme 

önerileri öncesi ve sonrası 1. Grup katılımcılarında 96.68±16.89 ve 123.57±30.08’e 

değişirken 2. Grupta  90.96±23.41 ve 83.83±17.5 olarak bulunmuştur (Tablo 13). 

 Protein kalitesini değerlendirmek için en yaygın olarak uygulanan yöntem, 

protein sindirilebilirliği düzeltilmiş amino asit (PDCAA) skoru veya esansiyel 

aminoasitlerin sindirilebilirliği  (DIAA) skorunun hesaplanmasını içermektedir. Genel 

olarak, hayvansal bazlı gıdalar, yüksek sindirilebilirlik (>%90) ve biyoyararlanımla 

temel amino asitlerin eksiksiz bir bileşimine sahip oldukları için üstün bir protein 

kaynağı olarak kabul edilmektedirler. Ancak hayvansal protein üretiminin artmasının 

çevresel etkileri bir endişe kaynağı olmakta alternatif olarak daha sürdürülebilir 

protein kaynaklarına yönelim artmaktadır (Lonnie et al.,2018). Türkiye genelinde 

günlük ortalama bitkisel protein alımı kadınlarda  19-64 yaş arası 33.9±13.17 g/gün 

olduğu görülmektedir (TBSA, 2019). Bu çalışmada antiinflamatuar beslenme önerileri 

öncesi ve sonrası bitkisel protein alımının her iki grup arasındaki TÜBER’e göre 

karşılanma yüzdeleri arasındaki fark  önemli bulunmuştur (Tablo 13). 

 Diyetle posa alımı yetişkin kadınlarda 25 g/gün  olması gerekmektedir 

(TÜBER, 2015). Fenollerin serumda  artan seviyelerinin romatoid  semptomlarla 

ilişkili olduğu varsayılmıştır. Daha yüksek diyet posası alımı bağırsak hareketliliğini 

arttırarak bazı zararlı bileşiklerin bağırsaktan emilimi için gerekli olan zamanı 

azaltabilmektedir. Yüksek diyet posası alımı, bazı sitokin ve homosistein seviyelerini 

düşürerek aktif hastalık riskini azaltabilmektedir (Minami ,et al., 2011).  Türkiye 

genelinde 19-64 yaş aralığında olan kadınların günlük posa alım miktarı 20.6±8.65 

gram olduğu görülmektedir (TBSA, 2019). Bu çalışmanın sonucunda TÜBER’e göre 

katılımcıların günlük posa tüketimlerinin karşılanma yüzdesi 1. Grupta artarak 

121.86±33.10 olmuş,  2. Grupta ise 60.22±22.65 olarak kalmıştır (Tablo 13).  
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Farklı diyet lipitleri arasında yapılan karşılaştırmalar, balık yağının SLE 

eğilimli ratlarda lupus belirtileri üzerindeki yararlı etkilerini doğrulamaktadır. Bir grup 

SLE eğilimli rada, DHA ile zenginleştirilmiş  n-3 PUFA açısından  zengin bir diyet 

uygulanırken, ikinci bir gruba  mısır yağı içeren n-6 PUFA açısından zengin batı tipi 

diyeti uygulanmıştır. Üçüncü gruba ise aspir yağı içeren n-9 MUFA bakımından 

zengin Akdeniz tipi diyet uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda  n-6 PUFA veya n-9 

MUFA ile beslenen ratlar, otoantikorlar ve böbrek hastalığı dahil olmak üzere SLE'nin 

klinik belirtilerini geliştirirken, n-3 PUFA diyeti ile beslenen ratların benzer belirtileri 

geliştirmediği gözlenmiştir (La Cava, 2019). Bu çalışmada katılımcıların günlük 

tükettikleri EPA+DHA miktarının TÜBER’e göre karşılanma yüzdeleri 1. ve 2. Grup 

katılımcılarında sırasıyla 314.29±338.31 ve 74.78±73.66 olarak saptanmıştır (Tablo 

13). 

 

 

5.1.4.6. Mikro Besin Ögelerinin TÜBER’e Göre Değerlendirilmesi 
 

 İnce bağırsaktan kalsiyum ve fosfat emilimi için  D vitamininin gerekliliği 

üzerinde durulmaktadır. Vücutta kalsiyum dengesi çok önemli olduğundan, PTH ve 

aktif D vitamini, ortak etkisiyle kemiklerden kalsiyum mobilize edilerek serum 

kalsiyum düzeyi normal sınırlarda tutulmaktadır (Özdemir, 2008). SLE hastalarında, 

D vitamini eksikliği, artmış hastalık aktivitesi, yorgunluk ve antifosfolipid antikorlar 

da dahil olmak üzere artmış tromboz riski ile ilişkili bulunmaktadır. Randomize 

kontrollü bir çalışmada D vitamini takviyesinin SLE'de proteinüri azalması, daha 

yüksek kompleman seviyeleri ve küresel hastalık aktivitesinde iyileşme ile ilişkili 

bulunmuştur (Fava and Petri, 2019). Ülkemizde yapılan SLE  tanılı 40 hasta ile yaş ve 

cinsiyet olarak SLE hastaları ile uyumlu, bilinen hiçbir hastalığı olmayan ve herhangi 

bir ilaç kullanmayan 20 sağlıklı kontrolün dahil edildiği bir çalışmada kontrol 

grubunda %80, hasta grubunda %97.5 oranında D vitamini yetmezliği veya eksikliği 

saptanmıştır (Çetin, 2015). Bu çalışmada D vitamininin antiinlamatuar beslenme 

önerileri sonucunda TÜBER’e göre karşılanma yüzdesi 1. ve 2. Grup katılımcılarında 

sırasıyla 30.46±24.55 ve 14.30±13.03 olarak saptanmıştır (Tablo 14). 
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Tiamin  özellikle trikarboksilik asit (TCA) döngüsü yoluyla enerji üretimine 

dahil olanlar olmak üzere çok sayıda enzim için önemli bir kofaktör olarak görev aldığı 

bilinmektedir. Riboflavin, NF-κB'nin aktivasyonuna yol açan LPS ile indüklenen 

reaktif oksijen türlerini (ROS) inhibe ederek TNF-α’ yı azaltıcı etki göstermektedir. 

Bir dizi çalışma, riboflavinin ratlarda  IL-1, IL-1β, IL-6, IFN-γ  -ve  NO gibi bir dizi 

inflamatuar sitokini azaltarak LPS'nin neden olduğu septik şokta mortaliteyi azalttığını 

göstermektedir (Peterson et al., 2020). Tiamin için önerilen yeterli alım miktarı 19- 65 

yaş arası kadınlar için 1.1 mg/gün olarak belirtilmiştir (TÜBER, 2015). Bu çalışmada 

TÜBER’e göre diyetle tiamin karşılanma yüzdesi antiinflamatuar beslenme önerileri 

sonrasında 1. Grup katılımcılarında 107.04±25.82 2. Grupta ise 61.7±15.27 

bulunmuştur (Tablo 14). 

Pridoksin, kobalamin, folat ve diyet posası alımı; CRP, sitokinler ve 

homosistein gibi serum inflamasyon belirteçlerinin seviyelerini etkileyebilmektedir. 

Antikorların ve sitokinlerin metabolizmasında, pridoksin ve folat  koenzim olarak  

görev almaktadır.  Pridoksin ve folat eksikliğinin olduğu hastalarda  lenfosit 

olgunlaşması bozulmaktadır.  Bu nedenle, daha yüksek bir pridoksin alımı genel 

bağışıklık fonksiyonunu iyileştirebilmekte ve hastalık aktivitesini 

baskılayabilmektedir. SLE hastalarında pridoksin ile aktif hastalık riski arasında 

önemli bir ters ilişki tespit edilmiştir (Minami et al., 2011). Pridoksin  için önerilen 

yeterli alım miktarı 19-50 yaş arası kadınlar için 1.3 mg/gün , 51-64 yaş arası kadınlar 

için ise 1.5 mg/gün  olarak belirtilmiştir (TÜBER, 2015). Bu çalışmada TÜBER’e göre 

diyetle pridoksin karşılanma yüzdesi antiinflamatuar beslenme önerileri sonrasında 1. 

Grup katılımcılarında 124.57±28.97; 2. Grupta ise 72.39±22.12 bulunmuştur (Tablo 

14). 

Uzun süreli kortikosteroid kullanımı ile ilişkili olarak SLE hastaları  düşük 

kemik mineral yoğunluğuna sahip olabilmektedirler. Bu sebeple diyetle yeterli 

kalsiyum alımı oldukça önemli görülmektedir. SLE'li 170 kadını kapsayan kesitsel bir 

çalışmada katılımcıların beslenme durumu subjektif global değerlendirme (SGA) 

ve BKİ ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda katılımcıların %92.9'u 

tarafından <1000 mg/gün (19-50 yaş grubu)  kalsiyum tüketimi  rapor edilmiştir, 50-

59 yaşları arasındaki tüm katılımcılarda ise <1200 mg/gün kalsiyum tüketimi 

gözlenmiştir (Borges et al., 2012). Bizim ülkemizde ise kalsiyum için önerilen yeterli 

tüketim miktarı 19-50 yaş arası kadınlar için 950-1000 mg/gün, 51-64 yaş arası 
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kadınlar için ise 950 mg/gün olarak belirtilmiştir (TÜBER, 2015). Bu çalışmada 

kalsiyum tüketiminin TÜBER’e göre karşılanma yüzdesi antiinflamatuar beslenme 

önerileri sonrasında 1. Grup katılımcılarında 70.93±14.52 iken 2. Grup 

katılımcılarında ise  51.04±12.23 olarak bulunmuştur (Tablo 15). 

Diyetle demir alımı SLE hastalarında önemlidir ancak  anemi prevalansının 

artması ile demir alımı ilişkili bulunmamaktadır. Buradaki demir eksikliği, hemolitik 

anemi ve diğer nedenler gibi çok faktörlü sorunlardan kaynaklanmaktadır (Borges et 

al., 2012).  Shah ve ark. yaptığı bir çalışmada  anemi ile düşük demir alımı arasında 

bir ilişki bulunmamasına rağmen, SLE'li hastalarda düşük demir alımı tespit 

edilmiştir (Shah et al., 2004). Ülkemizde yapılan bir çalışmada JSLE ‘li katılımcıların 

gereksinimi karşılama yüzdesi 102.8±53.3 olarak bulunmuştur (Yılmaz, 2019). Demir 

için önerilen yeterli tüketim miktarı 18-65 yaş arası kadınlar için premenopoz 

dönemde 16 mg, postmenopoz dönemde ise 11 mg olarak belirtilmiştir (TÜBER, 

2015). Bu çalışmada demir tüketiminin TÜBER’e göre karşılanma yüzdesi 

antiinflamatuar beslenme önerileri sonrasında 1. Grup katılımcılarında %84.39±21.69 

iken 2. Grupta 50.78±13.56 olarak bulunmuştur (Tablo 15). 

 

 

5.2. Sonuç 
 

Bu çalışma, Şubat 2020- Temmuz 2020 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi 

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Romatoloji Polikliniği’nde daha 

önce SLE tanısı alan ve tedavisi devam eden 18-65 yaş arasındaki rastgele seçilmiş  

kadın katılımcılarla diyet inflamatuar ve SLEDAI indeksi ile beslenme durumu ilişkili 

sağlık parametrelerinin değerlendirilmesi amacıyla planlanıp yürütülmüş olup 

aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

 

1. Dİİ puanı çalışma sonunda 1. Grupta -0.72±4.40’dan -4.53±4.31’e 

antiinflamatuar yönde, 2. Grupta -0.19±4.62’den 0.41±5.79’a proinflamatuar 

yönde eğilim göstermiştir (p≤0.05). 



 
 

67 
 

2. 1. Grubun SLEDAI hastalık aktivitesi puanındaki düşüş daha fazla olmasına 

rağmen, her iki grup arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık 

bulunmamıştır (p≥0.05). 

3. 1. Grupta yer alan katılımcıların antropometrik ölçümlerinin (ağırlık, BKI, bel 

çevresi, kalça çevresi, bel/boy oranı, boyun çevresi) başlangıç ve 12 hafta 

sonundaki değerlerinde azalma izlenmiş olup, 2. Grupta yer alanlara göre 

istatistiksel olarak önemli bir farklılık görülmüştür (p≤0.05). 

4. Katılımcıların biyokimyasal bulguları (HOMA-IR, HDL, toplam demir 

bağlama kapasitesi, total protein) incelendiğinde,  gruplar arasındaki 

antiinflamatuar beslenme önerileri öncesi ve sonrası farkı  önemli bulunmuştur 

(p≤0.05) 

5. Katılımcıların biyokimyasal bulgularından CRP ve sedimentasyon 

düzeylerinde gruplar arasındaki başlangıç ve 12 hafta sonundaki değerlerinde 

istatistiksel olarak önemli bir farklılık görülmemiştir (p≥0.05). 1. Grup 

katılımcılarının HDL, total protein ve demir bağlama kapasitesi değerlerindeki 

artış ise 2. Gruba göre daha yüksek bulunmuştur (p≤0.05). 

6. Katılımcıların aldıkları günlük enerji miktarı çalışma sonunda 1. Grup 

katılımcılarında artış gösterirken 2. Grupta azalmıştır. İki grup arasındaki fark 

istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p≤0.05). 

7. Her iki grubun günlük enerji alımının TÜBER’e göre karşılanma yüzdeleri 

önerilenin altında olmakla beraber iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak 

önemli bulunmuştur (p≤0.05). 

8. Enerjinin karbonhidrattan gelen oranı antiinflamatuar beslenme önerileri 

sonrasında 1. Grupta yer alan katılımcılarda %42.04±5.25’den ve 

%51.11±2.70’e yükselmiş, 2. Grupta ise belirgin bir değişiklik olmamıştır 

(%43.83±5.69’dan  %43.35±6.03’e) (p≤0.05). 

9. Enerjinin proteinden gelen oranı 1. Grup katılımcılarında artış gösterirken 2. 

Grup katılımcılarında azalış göstermiştir. Enejinin yağdan gelen oranı ise 1. 

Grup katılımcılarında azalış gösterirken 2. Grup katılımcılarında artış 

göstermiştir (p≤0.05). 

10. Enerjinin protein ve yağdan gelen oranı TÜBER’e göre değerlendirildiğinde; 

beslenme önerileri sonrasında protein tüketim oranı 1. Grup katılımcılarında 

123.57±30.08 iken 2. Grup katılımcılarında 83.83±17.50 olarak bulunmuştur 
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(p≤0.05). Enerjinin yağdan gelen oranında ise her iki grup arasında önemli bir 

fark bulunmamıştır (p≥0.05).  

11. Bitkisel protein tüketimi 1. Grupta antiinflamatuar beslenme önerileri öncesi 

22.20±7.55 g/gün iken sonrasında 36.51±7.50 g/güne yükselmiştir. 2. Grupta 

ise çalışmanın başlangıcında 21.09±5.31 g/gün iken sonunda 18.37±5.76 

g/güne düşmüştür (p≤0.05). 

12.  Bitkisel protein tüketim miktarının TÜBER’e göre karşılanma oranı 

antiinflamatuar beslenme önerileri sonrasında 1. Grupta 61.11±13.50 

bulunurken 2. Grupta 30.52±9,56 bulunmuştur (p≤0.05). 

13. Doymuş yağ asitlerinin TÜBER’e göre karşılanma yüzdesi çalışma başlangıcı 

ve sonucunda 1. Grup katılımcılarında 139.41±24.55 ve 100.20±16.37, 2. 

Grupta ise 135.72±23.64 ve 157.74±27.00 bulunmuştur  (p≤0.05). 

14. Beslenme durumu, elzem aminoasitleri karşılama miktarı açısından 

değerlendirildiğinde iki grup arasındaki fark önemli bulunmuştur (p≤0.05). 

15. Katılımcıların posa alım miktarı değerlendirildiğinde, çalışma başlangıcı ve 

sonucunda 1. Grupta 18.26±6.49 g/gün ve 30.47±8.27 g/gün iken, 2. Grupta 

17.13±4.68 g/gün ve 15.06±5.66 g/gün bulunmuştur (p≤0.05). 

16. Omega-6/Omega-3 oranı 1. Grupta 1:3 oranında bulunurken 2. Grupta 1:1 

oranında olduğu tespit edilmiştir (p≤0.05). 

17. Çalışma başlangıcında 1. ve 2. Grup katılımcılarının  EPA+DHA tüketimi 

157.14±215.04 ve 165.22±136.88 bulunurken çalışma sonunda 785.71±845.78 

ve 189.96±184.15 bulunmuştur (p≤0.05). 

18. Toplam EPA+DHA alımının TÜBER’e göre karşılanma yüzdesi çalışma 

sonunda  1. Grupta 314.29±338.31, 2. Grupta ise 74.78±73.66 bulunmuştur 

(p≤0.05). 

19. Katılımcıların beslenme durumları vitamin alımları açısından 

karşılaştırıldığında D vitamini, tiamin, riboflavin, pridoksin, biotin tüketimi 1. 

Grupta 2. Gruba göre yüksek bulunmuştur (p≤0.05). 

20. Vitamin alımlarının TÜBER’e göre karşılanma yüzdeleri değerlendirildiğinde;  

D vitamini, tiamin, riboflavin, pridoksin, biotin tüketimi 1. Grupta artış, 2. 

Grupta ise azalış göstermiştir (p≤0.05). 

21. Katılıcımların mineraller alımları 1. Grupta 2. Gruba göre  bakır, folat, 

potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, demir açısından artış göstermiştir 

(p≤0.05).  
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22. Mineral alımlarının TÜBER’e göre karşılanma yüzdeleri incelendiğinde bakır, 

folat, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, demir ve çinko tüketimi 1. 

Grupta artış gösterirken, 2. Grupta azalış göstermiştir (p≤0.05). 

23. Çalışma başlangıcı ve sonunda ORAC değeri incelendiğinde 1. Grupta 

5022.39±3547.20’den 8993.16±4271.46’ya yükselirken, 2. Grupta 

4256.93±2593.78’den 3273.04±1918.18’e düşmüştür (p≤0.05). 

 

 

5.3. Öneriler 

 

 

 SLE oluşumunu tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi yöntemi 

bulunmamakla birlikte tedaviyle büyük ölçüde iyileşme sağlanarak hastanın yaşam 

kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır. Yeterli ve dengeli bir diyet, hastalığın 

prognozunu iyileştirebileceği gibi, hastalığa bağlı oluşabilecek komorbid hastalıkları 

önleme açısından önemlidir. Çünkü SLE’li hastalar başta kardiyovasküler hastalıklar  

düşük kemik-mineral yoğunluğu, yüksek kan homosistein düzeyi ve anemi gibi 

hastalıklar açısından yüksek risk altındadır ve bu hastalıkların prognozu diyet 

örüntüsünden etkilenmektedir. Son yıllarda özellikle antioksidan, antiinflamatuar ve 

flavonoidlerden zengin besinlerin diyette yer almasıyla, bu hastalığa eşlik eden 

inflamatuar sürecin olumlu yönde etkileceğine yönelik kanıtlar artmaktadır.  

 SLE’li hastalar yaşam kalitelerinin artırılması ve semptomlarının 

iyileştirilmesi açısından tıbbi tedavinin yanı sıra diyetisyen/beslenme uzmanı 

denetiminde beslenme danışmanlığı da almalı ve tıbbi tedavilerinin değerlendirilmesi 

amacıyla sağlık kuruluşlarına başvurduklarında beslenme durumlarıda 

değerlendirilmelidir.  

 Batı tipi beslenme modeli diyetin inflamatuar yükünü artıran bir etken olduğu 

bilinmektedir. Yüksek kırmızı et ve doymuş yağ asidi tüketimi, düşük posa alımı pro-

inflamatuvar etki gösterirken sebze ve meyvelerden zengin, n-6 yağ asitleri yerine  
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n-3 yağ asitlerini daha fazla içeren Akdeniz tipi beslenme modeli antiinflamatuar etki 

göstermektedir. Romatoloji polikliniklerinde görev alan diyetisyenlerin hastaları 

değerlendirirken bu kriterleri göz önünde bulundurması son derece önemlidir. 

 

 Çalışmamızın en büyük kısıtlılığı pandemi döneminde yapılmış olmasıdır. 

İmmunsupresif ilaçlar kullanan ve sağlıkları ile ilgili endişe duyan hastalar poliklinik 

kontrollerine gelmemeyi tercih etmişlerdir. Antiinflamatuar beslenme önerilerinin 

SLE hastalığının prognozu üzerindeki uzun vadeli etkilerinin saptanması için daha 

uzun süreli ve geniş örneklemli randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

71 
 

6. KAYNAKÇA 
 

Abad, T. O., Sarni, O. R., Silva, S. G., Machado, D., Suano Souza, F., Len C.A., Terreri 

M.T. (2018). Nutritional Intervention in Patients with Juvenile Systemic Lupus 

Erythematosus: Protective Effect Against The Increase in Fat Mass. 

Rheumatology International, 38(6):985-992. 

Akbulut,  G. (2016). Tıbbi Beslenme Tedavisinde Güncel Uygulamalar VI Romatolojik 

ve Kemik-Eklem Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi. Ankara: Ankara 

Nobel Tıp Kitabevleri. 

Altınbilek, T. (2015). Klinik Psikonöroimmünoloji . İntegratif Tıp Dergisi, [özet], 

3(2), 55. 

Aparicio Soto, M., Sanchez Hidalgo, M., Alarcon Lastra, C. (2017). An Update on 

Diet and Nutritional Factors in Systemic Lupus Erythematosus Management. 

Nutrition Research Reviews, 30 (1), 118-137. 

Arreola, R., Fabian, S. Q., Lopez Roa, R. I., Flores- Gutierrez, E. O., & Reyes Grajeda, 

J. P. ,Carrera Quintanar, L., Ortuno Sahagun, D. (2015). Immunomodulation 

and Anti-Inflammatory Effects of Garlic Compounds. Journal of Immunology 

Research, 2015: 401630. 

Bektaş, M., Artım, E. B. (2018). Sistemik Lupus Eritematozus'da Hastalık 

Aktivitesinin Değerlendirilmesi ve Aktivite İndeksleri. RAED Dergisi, 

10(1),6–13. 

Bataille, S., Serveaux, M., Carreno, E., Pedinielli, N., Darmon, P., Robert, A. (2017). 

The diagnosis of sarcopenia is mainly driven by muscle mass in hemodialysis 

patients. Clinical Nutrition, 36(6), 1654-1660 

BeBiS. (2017). BeBiS (Beslenme Bilgi Sistemi) Bilgisayar Yazılım Programı. Version 

8.2. 

Ben-Noun. L., Sohar, E., Laor,A.,  (2001). Neck circumference as a simple screening 

measure for identifying overweight and obese patients. . Obesity Research, 

9(8),470-777. 



 
 

72 
 

Borges, M. C., Maura dos Santos, F. M., Telles, R. W., Melo de Andrade, M. V., & 

Toulson, M. I., Duarte Lanna, M.V., (2017). Omega-3 fatty Acids, 

Inflammatory Status and Biochemical Markers of Patients with Systemic 

Lupus Erythematosus: A Pilot Study. Revista Brasileira de Reumatologia 

(English Edition), 57(6),526-534. 

Borges, M. C., Moura dos Santos, F. M., Telles, R. W., Costa Duarte Lanna, C., 

Correia, M. I. (2012). Nutritional Status and Food İntake in Patients with 

Systemic Lupus Erythematosus. Nutrition, (2012) 28 (11-12),1098–1103. 

Brown, J., Robusto, B., Morel, L. (2020). Intestinal Dysbiosis and Tryptophan 

Metabolism in Autoimmunity. Frontiers in Immunology, 11,1741. 

Canela, M. R., Rastrollo, M. B., Gonzalez, M. M. (2016). The Role of Dietary 

Inflammatory Index in Cardiovascular Disease, Metabolic Syndrome and 

Mortality. International Journal of Molecular Sciences, 17(8), 1265. 

Cavicchia, P. P., Steck, S. E., Hurley, T. G., Hussey, J. R., & Ma, Y., Ockene, I.S., 

Hebert J.R. (2009). A New Dietary Inflammatory Index Predicts Interval 

Changes in Serum High-Sensitivity C-Reactive Protein. The Journal of 

Nutrition, 139 (12), 2365-72. 

Cederholm, T., Jensen, G., Correia, M., Gonzalez, M., Fukushima, R., Higashiguchi, 

Baptista, G…. Compher, C. (2019). GLIM criteria for the diagnosis of 

malnutrition e A consensus report from the global clinical nutrition 

community. Clinical Nutrition, 38(1), 1-9. 

Christakos, S., Ajibade, D., Dhawan, P., Fechner, A.,  Mady, L. (2010). Vitamin D: 

Metabolism. Endocrinol Metab Clin North Am., 39(2), 243-253. 

Cohen-Solal, J. F., Jeganathan, V., Hill, L. K., Rodriguez-Pinto, D., Grinaldi, C., & 

Diamond, B. (2008). Hormonal Regulation of B-cell Function and Systemic 

Lupus Erythematozus. Lupus, 17(6), 528-532. 

Cruz-Jentoft, A. J., Bahat, G., Bauer, J., Boirie, Y., Bruyere, O., Cederholm, T., . . . 

Zamboni, M. (2019). Sarcopenia: revised European consensus on definition 

and diagnosis. Age and Ageing, 48(1), 16–31. 



 
 

73 
 

Çelik, Y. (2015). Dünyanın Merak Ettiklerini Araştırmak İstiyorum:Nasıl? 

Biyoistatistik SPSS İle Bilimsel Araştırma ve Biyoistatistik Çözümleme 

Yöntemleri. 2. Baskı. 264-267. 

Çetin, B. G. (2015). Sistemik Lupus Eritematozus'ta Hastalık Aktivasyonu ve D 

Vitamini Metabolizmasının IL-10, IL-17 ve IL 23 Düzeyleri ile İlişkisinin 

Değerlendirilmesi,Tıpta Uzmanlık Tezi, T.C. Adnan Menderes Üniversitesi 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın, (Danışman: Prof. Dr. 

Taşkın Şentürk). 

Dagan, S. S., Segev, S., Novikov, I., Dankner, R. (2013). Waist Circumference vs 

Body Mass Index in Association with Cardiorespiratory Fitness in Healthy 

Men and Women: a Cross Sectional Analysis of 403 Subjects. Nutrition 

Journal, 12: 12. 

Davies, R.J., Lomer, M.C.E., Yeo, S.I., Avloniti, K., Sangle, S.R., Cruz, D.P.D. 

(2012). Weight Loss and İmprovements in Fatigue in Systemic Lupus 

Erythematosus: A controlled Trial of a Low Glycaemic İndex Diet Versus a 

Calorie Restricted Diet in Patients Treated with Corticosteroids. SAGE, 21(6), 

649-55. 

Düzgün, N. (2020, Mart 18). Eğitim/Romatoloji Kitabı. Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı: 

http://ichastaliklariromatoloji.medicine.ankara.edu.tr adresinden alındı. 

Esen,A. B., İnanç, M. (2005). Sistemik Lupus Eritematozus Etyopatogenezinde 

Virüslerin Rolü. . İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 68(3), 85-91. 

Estel, P.J.G., Alarcon, G.S., Scofield, L., Reinlib, L., Cooper, G. S. (2010). 

Understanding the Epidemiology and Progression of Systemic Lupus 

Erythematosus. Seminars in Arthritis and Rheumatism, 39(4), 257-268. 

 

Ezzata, S. M., Ezzata, M. I., Okba, M. M., Menzec, E. T., Abdel Naim, A. B. (2018). 

The Hidden Mechanism Beyond Ginger (Zingiber officinale Rosc.) Potent in 

vivo and in vitro Anti-inflammatory Activity. Journal of Ethnopharmacology, 

214: 113-123. 



 
 

74 
 

Fava, A., & Petri, M. (2019). Systemic Lupus Erythematosus: Diagnosis and Clinical 

Management. Journal of Autoimmunity, 96: 1–13. 

Fengmei Zhu, B., Baojun, X. (2018). Anti-inflammatory effects of phytochemicals 

from fruits, vegetables, and food legumes: A review. Critical Reviews in Food 

Science and Nutrition, 58 (8), 1260-1270. 

Fortuna, G., Brennan, M.T. (2013). Systemic Lupus Erythematosus: Epidemiology, 

Pathophysiology, Manifestations, and Management. Dental Clinics of North 

America, 57 (2013) 631–65. 

Fryar, C., Carroll, M., Gu, Q., Afful, J., Ogden, C. (2021). Anthropometric Reference 

Data for Children and Adults: United States, 2015–2018. National Center for 

Health Statistics. Vital Health Stat, 3 (46). 

Genç, Ş., Kızıldağ, S., Genç, K. (2002). İnflamatuvar Uyaranların Mikroglial Trail 

Ekspresyonu Üzerine Etkisi. Turkish Journal of Geriatrics, 5 (2): 44-48. 

Göktaş Aydın, S., Artım Esen, B. (2018). Sistemik Lupus Eritematozus'da Hastalık 

Aktivitesinin Değerlendirilmesi ve Aktivite İndeksleri. RAED Dergisi, 

10(1):6–13. 

Robbins, L. (1999). Guidelines for Referral and Management of Sytemic Lupus 

Erythematosus in Adults. American College of Rheumatology, 42(9):1785–

1796. 

Güceyü, Ç., Goncagül, G., Günaydın , E., Akpınar, P. (2019). Zencefil’in 

Antibakteriyal Etkisi. Etlik Vet Mikrobiyol Derg, 30 (1): 44-50. 

Han, Y., Huang, M., Li, L., Cai, X., Gao, Z. (2019). Non-extractable Polyphenols from 

Cranberries: Potential Anti-inflammation and Anti-colon-cancer agents. 

Food&Function, 10(12),7714-7723. 

Harris, E., Budd, R., Genovese, M., Firestein, G., Sargent, J., Sledge, C. (2005). Eds. 

Kelley’s Textbook of Rheumatology 7th Ed. USA: Elsevier Saunders. USA: 

Elsevier Saunders, 1174‐ 1200. 

He, Z., Shao, T., Li, H., Xie, Z., Wen, C. (2016). Alterations of The Gut Microbiome 

in Chinese Patients with Systemic Lupus Erythematosus. Gut Pathog. , 8:64. 



 
 

75 
 

Hsieh, S. D., Ashwell, M. (2005). Six reasons why the waist-to-height ratio is a rapid 

and effective global indicator for health risks of obesity and how its use could 

simplify the international public health message on obesity. International 

Journal of Food Sciences and Nutrition, 56(5): 303-307. 

Islam, A. M., Khandker, S. S., Alam, S. S., Kotyla, P., Hassan, R. (2019). Vitamin D 

Status in Patients with Systemic Lupus Erythematosus (SLE): A Systematic 

Review and Meta-analysis. Autoimmunity Reviews, 18(11),102392. 

Jamilloux, Y., El Jammal, T., Vuitton, L., Gerfaud-Valentin, M., Kerever, S., Seve, P. 

(2019). JAK Inhibitors for the Treatment of Autoimmune and Inflammatory 

Diseases. Autoimmunity Reviews, 18(11),102390. 

Kal, Ö. (2018). The relationship between malnutrition, inflammation and cannulation 

pain in hemodialysis patients. Medeniyet Medical Journal,  33(1),33-40 

Kang, S. H., Cho, K. H., Park, J. W., Yoon, K. W., Do, J. Y. (2012). Onodera’s 

Prognostic Nutritional Index as a Risk Factor for Mortality in Peritoneal 

Dialysis Patients. The Korean Academy of Medical Sciences, 27(11):1354-8. 

Karavetian, M., Salhab, N., Rizk, R., Poulia, K. A. (2019). Malnutrition-Inflammation 

Score VS Phase Angle in the Era of GLIM Criteria: A Cross-Sectional Study 

among Hemodialysis Patients in UAE. Nutrients, 11(11),2771 

Khajaha, M. A., Orabi, K. Y., Hawai, S., Sary, H. G.,  El Hasim, A. Z. (2019). Onion 

Bulb Extract Reduces Colitis Severity in Mice Via Modulation of Colonic 

Inflammatory Pathways and The Apoptotic Machinery. Journal of 

Ethnopharmacology, 15;241:112008. 

Kiecolt- Glaser, J. K. (2010). Stress, Food and Inflammation: 

Psychoneuroimmunology and Nutrition at The Cutting Edge. Psychosom Med., 

72 (4), 365-9. 

Kim, J.-K., Kim, S. G., Oh, J.-E., Lee, Y.-K., Noh, J.-W., Kim, H. J., Song, Y. R. 

(2019). Impact of Sarcopenia on Long-term Mortality and Cardiovascular 

Events in Patients Undergoing Hemodialysis. The Korean journal of internal 

medicine, 34 (3),599–607. 



 
 

76 
 

Kim, S. Y., Yu, M., Morin, E. E., Kang, J., Kaplan, M. J. (2019). High-Density 

Lipoprotein in Lupus: Disease Biomarkers and Potential Therapeutic Strategy. 

Arthritis Rheumatol, 72(1),20-30. 

Kipen, Y., Briganti, E. M., Strauss, B., Littlejohn, G., Morand, E. (1999). Three Year 

Follow-up of Body Composition Changes in Pre-menopausal Women with 

Systemic Lupus Erythematosus. Rheumatology, 38(1),59-65. 

Kiriya, Y., Toshiaki, N., Shibasaki, I., Ogata, K., Ogawa, H., Takei, Y., Tezuka, 

M….Fukuda (2020). Sarcopenia assessed by the quantity and quality of 

skeletal muscle is a prognostic factor for patients undergoing cardiac surgery. 

Surgery Today, 50(8),895-904. 

Kocamış, R. N. (2019), Yetişkin Bireylerde Diyetin İnflamatuvar İndeksi ile Beslenme 

Durumları Arasındaki İlişkinin Saptanması, Yüksek Lisans Tezi, Başkent 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı, 

Ankara, (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Perim Fatma Türker). 

Korkmaz, C., Çalışır , C., Açıkalın, M. F., Kaşifoğlu, N. (2011). Sistemik Lupus 

Eritematozus ve Antifosfolipid Sendromu. T. Kaşifoğlu, & C. Korkmaz içinde, 

Romatoloji Atlası (s. 13). Adare International Ltd. Şti. Merkezi İngiltere 

Türkiye İstanbul Şubesi, İstanbul 

Korkmaz, N. E. (2011). Zihniniz Bedeninizi İyileştirebilir mi? Ankara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, 52(2) 353-367. 

Kuloğlu, M., Önen, S., & Aracı, S. (2009). Antidepresanlar, Sitokinler ve İmmün 

Sistem. New/Yeni Symposium Journal, 47 (2), 98-106. 

La Cava, A. (2019). The Influence of Diet and Obesity on Gene Expression in SLE. 

Genes, 10(5), 405. 

Lam, G., Petri, M. (2005). Assessment of Systemic Lupus Erythematosus. Clinical 

and Experimental Rheumatology, 23 (5), 120. 

Leiter, L. M., R.Reuhl, K., P.Racis, S., Sherman, A. R. (1995). Iron Status Alters 

Murine Systemic Lupus Erythematosus. The Journal of Nutrition, 125 (3), 474-

84. 



 
 

77 
 

Lonnie, M., Hooker, E., Brunstrom, J. M., Corfe, B. M., Green, M. A. (2018). Protein 

for Life: Review of Optimal Protein Intake, Sustainable Dietary Sources and 

the Effect on Appetite in Ageing Adults. Nutrients, 10(3),360. 

Lourdudoss, C., Elkan, A., Hafström, B., Jogestrand, T., Gustafsson, T. (2016). 

Dietary micronutrient intake and atherosclerosis in systemic lupus 

erythematosus. Sage Journals, 25 (14),1602-1609. 

lupus. (2020.12.01). https://www.cdc.gov7lupus/facts/detailed.html#prevalence 

adresinden alındı. 

Maidhof, W., Hilas, O. (2012). Lupus: An Overview of the Disease And Management 

Options. Pharmacy and Therapeutics, 37(4), 240-246, 249. 

Manju, L., Joseph, J.,  Beevi, N. (2020). Validation of Kidney Disease Quality of Life 

Short Form 36 (KDQOL-SFTM) in Malayalam among Patients Undergoing 

Haemodialysis in South Kerala. Indian Journal of Nephrology, 30(5),316–320. 

Marini, A. C., Motobu, R. D., Freitas, A. T., Laviano, A., & Pimentel, G. D. (2018). 

Pre-sarcopenia in patients undergoing hemodialysis: Prevalence and 

association with biochemical parameters. Clinical Nutrition ESPEN, 28, 236-

238. 

Merdol, T. K. (2016), Standart Yemek Tarifeleri. Ankara, Hatiboğlu Yayınevi. 

Minami, Y., Hirabayashi, Y., Nagata, C., Ishii, T.,  Harigae, H. (2011). Intakes of 

Vitamin B6 and Dietary Fiber and Clinical Course of Systemic Lupus 

Erythematosus: A Prospective Study of Japanese Female Patients. Journal of 

Epidemiology, 21(4), 246–254. 

Mok, C. C., Lau, C. S. (2003). Pathogenesis of systemic lupus erythematosus. Journal 

of Clinical Pathology, 56 (7),481–490. 

Naseem, S., Suri, D., Ahluwalia, J., Lal, S. B., Thapa, B. R. (2010). Lupus 

Anticoagulant in A Child with Celiac Disease: A Rare Association. 

Rheumatology International, 31(7),963-5. 

Oğuzmert, S. (2016). Tip 1 Diyabetli Çocuk Hastalarda Diyetin İnflamatuar İndeksi 

İle BazıI Biyokimyasal Parametreler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yüksek 



 
 

78 
 

Lisans Tezi Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diyetetik 

Programı, Ankara, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mevlüde Kızıl). 

Onur, A. (2019). Yetişkinlerde Akne Vulgaris Olma Durumuna Göre Beslenme 

Durumu ve Diyet İnflamatuar İndeksi, Yüksek Lisans Tezi, T.C. Ankara 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı, 

Ankara, (Danışman: Prof. Dr. Nurcan Yabancı Ayhan). 

Özcan, M. (2018). Renklerin Tüketimde Ve Sağlıkta Önemi. Black Sea Journal of 

Agriculture, 1(3),83-88. 

Özdemir, O. (2008). Serum 25(OH) Vitamin D Düzeyi Düşük Olan Kadınlarda 

Paratiroid Hormon Yanıtının Değerlendirilmesi. Turkish Medical Journal, 

2(3),124-7. 

Özenoğlu, A. (2018). Duygu durumu, Besin ve Beslenme İlişkisi. Acıbadem 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9 (4),357-365. 

Paoli, A., Mancin, L., Bianco, A., Thomas, E., Mota, J. F. (2019). Ketogenic Diet and 

Microbiota: Friends or Enemies? genes, 10(7),534. 

Pedraza-Alva, G., Ramirez-Serrano, C. E., Pedraza, F., Flores-Vallejo, R., Villarreal, 

M. L. (2019). From Traditional Remedies to Cutting-Edge Medicine: Using 

Ancient Mesoamerican Knowledge to Address Complex Disorders Relevant to 

Psychoneuroimmunology. Brain, Behavior, and Immunity, 79(July 2019),3-5. 

Perretti, M., Cooper, D., Dalli, J., Norling, L. V. (2017). Immune Resolution 

Mechanisms in Inflammatory Arthritis. Nature Reviews Rheumatology, 

13(2),87-99. 

Peterson, C. T., Rodionov, D. A., Osterman, A. L., Peterson, S. N. (2020). B Vitamins 

and Their Role in Immune Regulation and Cancer. Nutrients, 12(11),3380. 

Petri, M., Orbai, A., Alarcon, G. S., Gordon, C.,  Merrill, J. T. (2012). Derivation and 

Validation of Systemic Lupus International Collaborating Clinics 

Classification Criteria for Systemic Lupus Erythematosus. 

Arthritis&Rheumatology, 64 (8), 2677-2686. 



 
 

79 
 

Pocovi-Gerardino, G., Correa-Rodriguez, M., Callejas-Rubio, J. L., Rios-Fernandez, 

R., & Martin-Amada, M. (2020). Dietary Inflammatory Index Score and 

Cardiovascular Disease Risk Markers in Women with Systemic Lupus 

Erythematosus. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 

120(2),280–287. 

Pocovi-Gerardino, G., Correa-Rodriguez, M., Callejas-Rubio, J.-L., Fernandez, R.-R., 

& Amada, M.-M. (2021). Beneficial Effect of Mediterranean Diet on Disease 

Activity and Cardiovascular Risk in Systemic Lupus Erythematosus Patients: 

A Cross-sectional Study. Rheumatology, 60(1),160-169. 

Pocovi-Gerardino, G., Correa-Rodriguez, M., Rubio, J., Fernandez, R., & Ortego-

Centeno, N. (2019). Diet Quality and High-Sensitivity C-Reaktive Protein in 

Patients with Systemic Lupus Erythematosus. Biological Research for 

Nursing, 21(1),107-113. 

Pocovi-Gerardinoa, G., Rodríguez, M. C., Callejas-Rubio, J., Ríos-Fernándeza, R., & 

Ortego-Centeno, N. (2018). Dietary Intake and Nutritional Status in Patients 

with Systemic Lupus Erythematosus. Endocrinol Diabetes Nutr., 65(9),533-

539. 

Rakıcıoğlu, N., Tek, N., Ayaz, A., Pekcan, G. (2015). Yemek ve Besin Fotoğraf 

Kataloğu Ölçü ve Miktarlar.  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü , Ankara. 

Ren, H., Gong, D., Jia, F., Xu, B., Liu, Z. (2016). Sarcopenia in patients undergoing 

maintenance hemodialysis: incidence rate, risk factors and its effect on survival 

risk. Renal Failure, 38(3), 364-371. 

Ricker, M. A., Haas, W. C. (2017). Anti-Inflammatory Diet in Clinical Practice: A 

Review. Nutrition in Clinical Practice, 32 (3), 318-325. 

Rodriguez, S., Carrera, B. G., Vargas-Hitos, J. A., Sabio, J. M., Laguno, P. M. (2019). 

Physical Fitness and Body Composition in Women with Systemic Lupus 

Erythematosus. Medicina (Kaunas), 55 (2), 57. 

Ruiz-Canela, M., Zazpe, I., Shivappa, N., Hebert, J., Sanchez-Tainta, A. (2015). 

Dietary Inflammatory Index and Anthropometric Measures of Obesity in a 



 
 

80 
 

Population Sample at High Cardiovascular Risk from the PREDIMED 

(PREvencion con DIeta MEDiterranea) Trial. British Journal of Nutrition, 

113(6),984-95. 

Rullo, O. J., & Tsao, B. P. (2013). Recent İnsights into the Genetic Basis of Systemic 

Lupus Erythematosus. Annals of the Rheumatic Diseases, 2(0 2),ii56-61. 

Saitoh, M., Ogawa, M., Kondo, H., Suga, K., Takahashi, T., Itoh, H., Tabata, Y. 

(2019). Sarcopenic obesity and its association with frailty and protein-energy 

wasting in hemodialysis patients: preliminary data from a single center in 

Japan. Renal Replacement Therapy, 2019 (5),46. 

Santangelo, C., Vari, R., Scazzocchio, B., De Sanctis, P., & Giovannini, C. (2018). 

Anti-inflammatory Activity of Extra Virgin Olive Oil Polyphenols: Which 

Role in the Prevention and Treatment of Immune-Mediated Inflammatory 

Diseases? Endocrine, Metabolic& Immune Disorders, 18(1),36-50. 

Sel, M., Erbaş, O. (2018). Polifenolden Zengin Bitki Ürünlerinin Nükleer Faktör-

kappa B Yolağı Üzerine Etkileri. FNG & Bilim Tıp Dergisi, 4(4),208-212. 

Serafini, M., Peluso, I. (2016). Functional Foods for Health: The Interrelated 

Antioxidant and Anti-Inflammatory Role of Fruits, Vegetables, Herbs, Spices 

and Cocoa in Humans. Current Pharmaceutıcal Design, 22 (44),6701-6715. 

Shah, M., Adams-Huet, B., Kavanaugh , A., Coyle , Y., Lipsky, P. (2004). Nutrient 

İntake and Diet Quality in Patients with Systemic Lupus Erythematosus on A 

Culturally Sensitive Cholesterol Lowering Dietary Program. The Journal of 

Rheumatology, 31 (1), 71-75. 

Shah, M., Kavanaugh, A., Coyle, Y., Adams- Huet, B., Lipsky, P. E. (2002). Effect of 

a Culturally Sensitive Cholesterol Lowering Diet Program on Lipid and 

Lipoproteins, Body Weight, Nutrient Intakes, and Quality of Life in Patients 

with Systemic Lupus Erythematosus. The Journal of Rheumatology, 29 

(10).2122-8. 

Shang, A., Cao, S.-Y., Xu, X.-Y., Gan, R.-Y., Tang, G.-Y. (2019). Bioactive 

Compounds and Biological Functions of Garlic (Allium sativum L.). Foods, 

8(7),246. 



 
 

81 
 

Shin, D., Won Lee, K., Brann, L., Shivappa, N., Hebert, J. R. (2019). Dietary 

İnflammatory İndex is Positively Associated with Serum High-Sensitivity C-

reactive Protein in a Korean Adult Population. Nutrition, 63-64,155-161. 

Shivappa, N., Steck, S., Hurley, T., Hussey, J., Hebert, J. (2014). Designing and 

Developing a Literature-derived, Population-based Dietary Inflammatory 

Index. Public Health Nutrition, 17(8),1689-96. 

Sumantri, S., Rengganis, I., Laksmi, P. W., Hidayat, R., Koesnoe, S. (2021). The 

impact of Low Muscle Function on Health-related Quality of Life in 

Indonesian Women with Systemic Lupus Erythematosus. Lupus, 30(4),680-

686. 

TBSA. (2010). Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması. Ankara: T.C. Sağlık 

Bakanlığı. T.C. Sağlık Bakanlığı: 

https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-

db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf adresinden 

alındı 

TBSA. (2019). Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması . Ankara: T.C. Sağlık 

Bakanlığı. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-

hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/TBSA_RAPOR_KITAP_20.08.pdf 

adresinden alındı. 

Tedeschi, Sara K., Barbhaiya, Medha., Sparks, Jeffrey A., Karlson, Elizabeth W., 

Kubzansky, Sara D., Roberts, Andrea L., Willett, Walter C., … Karen., (2020) 

Dietary Patterns and Risk of Systemic Lupus Erythematosus in Women. Lupus , 29 

(1), 67-73. 

Trumbo, P., Schlicker, S., Yates, A. A., Poos, M. (2002). Dietary Reference Intakes 

for Energy,Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein and 

Aminoacids. Journal of American Dietetic Association , 102 (11), 1621-1630. 

Tso, T. K., Huang, W.-N. (2009). Elevation of Fasting Insulin and its Association with 

Cardiovascular Disease Risk in Women with Systemic Lupus Erythematosus. 

Rheumatol Int, 29 (7), 735-42. 



 
 

82 
 

Tsokos, G. C., Lo, M. S., Reis, P. K., Sullivan, K. E. (2016). New İnsights into the 

İmmunopathogenesis of Systemic Lupus Erythematosus. Natura Reviews 

Rheumatology, 12(12),716-730. 

Turan, A. A. (2013). Stres Tablosu ve İmmünolojik Etkileri. Bahçeşehir Üniversitesi. 

TÜBER, (2015). Türkiye  Beslenme Rehberi. T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No:1031, 

Ankara 2016. 

Ulusoy, H. G., Rakıcıoğlu, N. (2019). Glutensiz Diyetin Sağlık Üzerine Etkileri. Bes 

Diy Derg, 47(2),87-92. 

Vadakedath, S., Kandi, V. (2017). Dialysis: A Review of the Mechanisms Underlying 

Complications in the Management of Chronic Renal Failure. Cureus, 9(8), 

e1603 

Vordenbaumen, S., Sokolowski, A., Kutzner, L., Rund, K. M., Düsing, C. (2020). 

Erythrocyte Membrane Polyunsaturated Fatty Acid Profiles are Associated 

with Systemic Inflammation and Fish Consumption in Systemic Lupus 

Erythematosus: A Cross-Sectional Study. SAGE Journals, 29(6):554-559 

Warnberg, J., Gomez-Martinez, S., Romeo, J., Diaz, L.-E., Marcos, A. (2009). 

Nutrition, Inflammation and Cognitive Function. Annals of the New York 

Academy of Sciences, 1153(1),164-175. 

Westergren, A., Norberg, E., Hagell, P. (2011). Diagnostic performance of the 

Minimal Eating Observation and Nutrition Form - Version II (MEONF-II) and 

Nutritional Risk Screening 2002 (NRS 2002) among hospital inpatients - a 

crosssectional study. BMC Nursing, 10-24. 

WHO. (2011). Waist Circumference and Waist–Hip Ratio: Report of a WHO Expert 

Consultation. Geneva, World Health Organization. 

World Health Organization. (2021, Nisan 08). World Health Organization: 

https://www.who.int/data/nutrition/nlis/info/malnutrition-in-women 

adresinden alındı. 

Xiao, S., Jiang, S., Qian, D., Duan, J. (2020). Modulation of Microbially Derived 

Short-Chain Fatty Acids on Intestinal Homeostasis, Metabolism, and 



 
 

83 
 

Neuropsychiatric Disorder. Applied Microbiology and Biotechnology, 

104,589–601. 

Yaman, H., Vural, R. (2016). Yaşlı Bireylerde Sarkopeninin Yönetimi. Turkish 

Journal of Family Medicine and Primary Care, 10(4),243-249. 

Yazar, T., Yazar, H. O. (2019). Prevalance of sarcopenia according to decade. Clinical 

Nutrition ESPEN, 29(Şubat 2019),137-141. 

Yıldız, F. (2017). POLİFENOLLER: Optimum Sağlık için Gerekli Gıda Bileşenleri. 

Ankara: Mogan Uluslararası Araştırma Merkezi ODTÜ. 

Yılmaz, S. (2019). Juvenil Sistemik Lupus Eritematozus Hastalarının Beslenme 

Durumları ile Kardiyovasküler Risk Faktörleri ve Serum Adipokin Düzeyleri 

Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Programı, Ankara, 

(Danışman: Prof. Dr. F. Gülhan Samur). 

Yürüyen, M., Yavuzer, H., Yavuzer, S., Cengiz, M., Demirdağ, F., Kara, Z., . . . 

Erdinçler, D. S. (2017). Comparison of nutritional risk screening tools for 

predicting sarcopenia in hospitalized patients. Turkish Journal of Medical 

Sciences, 47(5),1362-1369. 

Zucchi, D., Elefante, E., Calabresi, E., Signorini, V.,  Bortoluzzi, A. (2019). One Year 

in Review 2019: Systemic Lupus Erythematosus. Clinical and Experimental, 

37(5),715-722. 

 

 

 

 
 

 



 
 

84 
 

7. EKLER 
Ek 1. Etik Kurul Onayı 
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Ek 2. Antiinlamatuar Beslenme Önerileri 
 

İNFLAMASYONU ARTTIRAN 
BESİNLER 

İNFLAMASYONU AZALTAN 
BESİNLER 

 
Şeker, Yüksek früktozlu mısır 
şurubu,Nişasta bazlı şekerler 

 

Sebzeler 
 
 

Tatlandırıcılar Meyveler 

Kızartmalar,transyağlar Zeytinyağı 

Sucuk,salam,sosis ve benzeri işlenmiş 
Et ürünleri 

Balık 

Rafine edilmiş unlar ve şekerler 
 

Tam tahıllar 
 

Gazlı,şekerli, katkılı meşrubatlar 
Ölçülü miktarda kümes 

hayvanı,süt ürünü 

Sentetik Gıda Boyaları Fermente ürünler 

Ayçiçek yağı, mısır yağı  

Hidrojene yağlar ve margarinler  

Endüstriyel üretilmiş hayvansal yağlar  

 

BESLENME ÖNERİLERİ 

 Dengeli bir beslenme programı oldukça önemlidir. 

 En sağlıklı beslenme şekli, düşük rafine şeker ve sodyum miktarı ile yüksek 

posa içeren bir beslenme programıdır. Posa alımı kadınlarda 25 g/gün, 

erkeklerde 38 g/gündür. 

 Omega 3 yağ asitleri alımı otoimmün hastalık şiddetini azalttığı görülmüştür. 

Bu sebeple haftada üç gün 150 gram balık tüketimi önerilmektedir. Somon, 

sardalya, uskumru, lüfer, ringa, kefal, ton balığı, pisi balığı, keten tohumu, 

ceviz, kanola yağı ve ceviz yağı omega 3 yağ asitlerinin temel kaynaklarıdır. 

Ek olarak keten tohumunun keten tohumu yağına göre daha faydalı olduğu 

düşünülmektedir. 

 Anemi sıklıkla görülmektedir. Bu nedenle diyetlerinden demir açısından 

zengin yiyeceklere yer verilmelidir. Demirin emilimini artırmak için C 
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vitamininden zengin besinlerin tüketilmesi gerekmektedir. Domates, brokoli, 

portakal ve diğer turunçgiller, taze çilek, karnabahar, kavun, lahana, papaya ve 

yeşil biber gibi sebze ve meyveler C vitamininden zengindir. 

 Zengin demir kaynakları sakatatlar, dana eti, koyun eti, tavuk eti gibi 

proteinden zengin besinler, iyi pişmiş kurubaklagiller, yumurta, soya fasülyesi, 

kuru üzüm, kuru kayısı gibi kurutulmuş meyveler, pekmez, ıspanak, pazı gibi 

yeşil yapraklı sebzeler, fındık, fıstık, susam ve tahin gibi besinlerdir. 

 Kalsiyumla birlikte demirin alınması demir emilimini azaltmaktadır. Bu 

nedenle hekim tarafından demir suplemantasyonu önerildiğinde tek başına 

kullanılmasına dikkat edilmelidir. 

 Kortikosteroid kullanımı kalsiyum emilimini engellediği ve osteoporoza neden 

olduğu için özellikle kortikosteroid kullanan hastaların kasiyumdan zengin 

beslenmeleri gerekmektedir. Kalsiyumdan zengin besinler arasında süt ve süt 

ürünleri başta olmak üzere; pazı, bamya, lahana, ıspanak, somon, susam, tofu, 

badem, ve kurubaklagiller gibi besinler bulunmaktadır. Kalsiyum kaynakları 

tüketilirken C vitamini kaynakları ile desteklenerek kalsiyum emilimi 

arttırılabilir. 

 Diyetle trans yağ alımı sınırlandırılmalıdır(pastane ürünleri) 

 Tam yağlı süt, tam yağlı peynir, tereyağı, dondurma, kızarmış yiyecekler, 

kremalı sebze /çorbalar/soslar, kırmızı et, hayvansal yağ ve işlenmiş et ürünleri 

de doymuş yağdan zengindir. Besin etiketleri mutlaka okunmalıdır. 

 Sigara içenlerin C vitaminini artırması gerekmektedir. 

 Meyve ve sebze tüketimi günde beş porsiyon ve üzeri olmalıdır.( 3 meyve+ 2 

sebze) 

 Meyveleri çiğ sebzeleri ise az pişirerek tüketmek gereklidir. 

 Domates ve havuç mümkün olduğunca ısıl işlem uygulayarak tüketilmelidir. 

 Diyette omega 3 yağ asitleri alımını artırmak için bazı öneriler: 

‾ Salatalara ızgara somon, ton balığı, sardalya eklemek 

‾ Salatalara yağlı tohumlardan cevizi eklemek 

‾ Ara öğünlerde fındık, ceviz gibi yağlı tohumları tüketmek 

‾ Tahıl ve yoğurda keten tohumu eklemek (Keten tohumunu öğüterek 

kullanmak) 
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 SLE’li hastalarda yemek tabağı üçe bölünmelidir. Tabağın yarısı en az iki çeşit 

sebze türünden, çeyreği nişastalı besinlerden (örneğin patates, pirinç ve 

makarna gibi), kalan diğer çeyreği de proteinli besinlerden (balık, yağsız et 

veya tavuk)oluşturulmalıdır. İyi dengelenmiş bir öğün için az yağlı süt ürünleri 

ve bir porsiyon büyüklüğünde meyve diyete eklenmelidir. 

 B6 vitamininden (piridoksin) zengin besinler tüketilmelidir. B6 vitamininin 

eksik alınması SLE hastalarında homosistein düzeyinin artmasına neden 

olmaktadır. B6 vitamininden zengin besinler tam tahıl ürünleri, bulgur, pirinç, 

kurubaklagiller, balık, kümes hayvanları, kırmızı et, karaciğer, muz, avokado, 

yeşil fasülye, havuç, patates ve ıspanak gibi besinlerdir. 
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Ek 3. Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu 1. Grup 
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Ek 4. Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu 2. Grup 
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Ek 5. Projenin Akış Şeması  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Araştırmanın 
başlamasını takiben 
ilk  iki haftalık süre 

içinde hasta 
kayıtlarından  dahil 

edilme kriterleri 
çerçevesinde  SLE 
tanısı almış olan 31 
hasta 1. Grup  ve 31 
hasta 2.Grup  olarak 

rastgele sayılar 
tablosuna göre 

seçiminin yapılması. 

-Hastaların araştırma ile 
ilgili olarak 
bilgilendirilmesi ve 
gönüllü onamlarının 
alınması 

-Uygulanacak formlarının 
hazırlanması ve 
çoğaltılması (genel bilgi 
formu,  besin tüketim 
kaydı, besin tüketim 
sıklığı, antropometrik 
ölçümler, diyet 
inflamatuar 
indeksi,beslenme 
önerileri) 

1.Görüşme 2. Grup( 31) 
 

1. Görüşme 1. Grup (31) 

 
- Anketlerin uygulanması  
- Üç günlük besin kayıtlarının ve besin tüketim sıklığının 

alınması 
- Biyokimyasal bulgularının dosyalarından temin  edilmesi 
- SLEDAI indeksinin yapılması ve değerlendirmesi 
- Antropometrik ölçümlerinin alınması 
- Diyet inflamatuar indeksinin yapılması ve 

değerlendirilmesi 
- Antropometrik ölçümlerinin yapılması 
- BIA cihazı ile vücut bileşimi ölçümünün yapılması  

- Hastalık seyrine göre beslenme önerilerinin 
yapılması 

Herhangi ek bir müdahale 
yapılmadan 12  hafta 

boyunca  hastaların izlenmesi 

Yapılan beslenme 
önerilerine göre 12  hafta 

boyunca  hastaların 
izlenmesi 

Hasta 2.Grup ( 31) 
 

Hasta 1.Grup (31) 

- Üç günlük besin kayıtlarının ve besin 
tüketim sıklığının alınması 

- Biyokimyasal bulgularının 
dosyalarından temin  edilmesi 

- SLEDAI indeksinin yapılması ve 
değerlendirmesi 

- Diyet inflamatuar indeksinin 
yapılması ve değerlendirilmesi 

- Antropometrik ölçümlerinin 
yapılması 

- BIA cihazı ile vücut bileşimi 
ölçümünün yapılması  

 

- Üç günlük besin kayıtlarının ve besin 
tüketim sıklığının alınması 

- Biyokimyasal bulgularının dosyalarından 
temin  edilmesi 

- SLEDAI indeksinin yapılması ve 
değerlendirmesi 

- Diyet inflamatuar indeksinin yapılması ve 
değerlendirilmesi 

- Antropometrik ölçümlerinin yapılması 
- BIA cihazı ile vücut bileşimi ölçümünün 

yapılması  

Son Görüşme Hasta 2.Grup (31) 
 

Son Görüşme Hasta 1.Grup (31) 

Sonuçların karşılaştırılması , istatistiksel 
analizin yapılması ve raporun yazılması 
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Ek 6. Katılımcılara Ait Genel Bilgiler Formu 
ANKET FORMU                                                                                              TARİH: 

SİSTEMİK LUPUS ERİTAMOTOZUS HASTALARINDA  DİYET İNFLAMATUAR 
VE SLEDAI HASTALIK AKTİVİTE İNDEKSİ İLE BESLENME DURUMU 

İLİŞKİLİ SAĞLIK PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bu çalışma Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

yüksek lisans öğrencisi Leyla Karakaş tarafından yüksek lisans tezi olarak 

yürütülmektedir. Anket formundaki soruları doğru olarak cevaplamanızı rica ediyoruz. 

Veriler yalnızca bilimsel amaçlı olarak değerlendirilecek ve etik kurallara özen 

gösterilecektir. Katılımınız için teşekkür ederiz. 

DOSYA NO  : 

ADRES  : 

İLETİŞİM  : 

A. GENEL BİLGİLER 
1. Cinsiyet :  1. Erkek  2. Kadın 

 
2. Doğum Tarihi (Ay/Yıl) :  

 
3. Eğitim Durumunuz : 1. Okur yazar değil 2. Okur yazar  3. İlkokul 

 
4. Ortaokul  5. Lise   6. Üniversite 

 

4. Mesleğiniz :  1. Ev kadını  2. Memur 3. İşçi  4. Serbest meslek
  

5. Emekli  6. Diğer (…………………..) 

B. HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİLER 

5. SLE tanısı doktor tarafından ne zaman konuldu ? ………………… 

6. Tedaviniz ne zamandan beri devam etmektedir ? ………. AY / ………. YIL 

7. Yakınlarınız arasında başka SLE hastası var mı ? 

 1. Evet (Yakınlık derecesi ……………….. ) 2. Hayır 

8. Aşağıdaki hastalık belirtilerinden hangisine sahipsiniz ? 

 Yorgunluk 
 Halsizlik 
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 Cilt değişiklikleri 
 Vaskülit (Damar iltihabı) 
 Bölgesel saç dökülmeleri 
 Parmak uçlarında renk değişimi 
 Eklem bulguları (Ağrı, şime, kızarma) 
 Kas tutulumu 
 Böbrek tutulumu 
 Sindirim sitemi tutulumu 

9. SLE dışında doktor tarafından tanısı konmuş herhangi bir hastalığınız var mı ? 

 1. Evet  2. Hayır 

10. Cevabınız”evet” ise sağlık sorunlarınız nelerdir ? 

 Şişmanlık  Kalp Damar Hastalıkları   Ülser Gastrit   
DiyabetesMellitus 

 Hipertansiyon  Böbrek Hastalıkları   Reflü    Anemi 
 Karaciğer, Safra Kesesi Hastalıkları  Hiperlipidemi               Diğer 

11. SLE ilgili şu anda kullanmakta olduğunuz ilaçlar nelerdir ? 

 1- ………………………………… 

 2- ………………………………… 

 3- ………………………………… 

12. Bu ilaçlar dışında sürekli kullanmakta olduğunuz ilaçlar var mı? Belirtiniz. 

1- ………………………………… 

 2- ………………………………… 

 3- ………………………………… 

13. Son 1 ay içinde herhangi bir besin desteği kullandınız mı ? 

 1. Evet  2. Hayır 

Destek Kullanım 
Süresi 

Miktarı 
(mg/adet/gün) 
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Ek 7. Beslenme Durumu ve Alışkanlıklarına Ait Bilgi Formu 
 

C. BESLENME DURUMU VE ALIŞKANLIKLARA AİT BİLGİLER 

14. Sigara kullanıyor musunuz ? 

1. Evet ( …….. Adet / Gün, Ay, Yıl ) 2. Hayır  3. Bıraktım(Kaç yıl 
içtiniz?.....) 

Kaç yıldır sigara içiyorsunuz ? ………… yıl 

15. Alkol kullanıyor musunuz ? 

 1. Hayır 2. Evet…..yıl 

16. Günde ne kadar alkol alıyorsunuz? (……kadeh,bardak,şişe) 

17. Ne tür alkol alıyorsunuz? 

18. Genelde günde  kaç öğün yemek yersiniz ? ………… ana  ………… ara 

18. Ana öğünlerinizi atlar mısınız ? 

 1. Evet (öğün adı:  …………)    2 .Hayır          3. Bazen (öğün adı:  
…………) 

20. Öğün atlama nedeniniz nedir ? 

 1. Zaman yetersizliği  3. Geç kalıyor   5. Zayıflamak 
istiyor 

 2. Canı istemiyor, iştahsız 4. Hazırlanmadığı için  6. Alışkanlığı yok 

21.  Hastalığınızla ilgili özel bir diyet uyguluyor musnuz ?  

             1. Evet (……………………………………………………) Hangi diyet? 

2. Hayır 

22. Bu diyeti ne kadar süredir uyguluyorsunuz? 

23. Bu diyeti size kim önerdi? (Doktor, Diyetisyen…..) 

24. Diyeti düzenli uygulayabiliyor musunuz? 

1. Evet                         2.Hayır                          3. Bazen 

25. Cevabınız “Hayır” ve “Bazen” ise en çok hangi noktalarda zorlanıyorsunuz? 

26. Son 6 ayda vücut ağırlığınızda bir değişme oldu mu ? 
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 1. Evet ………… arttı / ………… azaldı 

 2. Hayır 

27. Ev dışında yemek yerken tercih ettiğiniz yiyecek türleri nelerdir ? (Lütfen tercih sıranıza 
göre belirtiniz.) 

……………………. Fast -food (hamburger, pizza, kumpir vb.) 

……………………. Pide / lahmacun / gözleme 

……………………. Kebap türleri 

……………………. Izgara çeşitleri 

……………………. Sulu ev yemekleri (etli) 

……………………. Sulu ev yemekleri (etsiz) 

……………………. Salata çeşitleri 

28. Dışkılama sıklığınız nasıldır? 

1. Günde  bir kez     2. Günde iki ve ikiden fazla     3.İki- üç günde bir     4.Üç günden daha 
fazla 

29.  Genelde  dışkınızın kıvamı nasıldır? 

1. Sulu       2. Normal        3. Katı 

30. Düzenli  egzersiz yapar mısınız ? 

 1. Evet  2. Hayır 

31. Eğer cevabınız “evet” ise ne tür egzersiz yaparsınız ? 

 a. Yürüyüş 

 b. Koşu 

 c. Aerobik 

 d. Pilates 

 e. Zumba 

 f. Diğer……….. 

32. Eğer cevabınız evet ise ne sıklıkla egzersiz yaparsınız? 

33. Ne kadar süre ile egzersiz yaparsınız? 
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Ek 8. Antropometrik Ölçümler Formu 
 

 

D. ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER 

ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER ÖLÇÜM DEĞERİ 
Ağırlık (kg)  
Boy (cm)  
Beden Kütle İndeksi (kg / m2)  
Bel çevresi (cm)  
Kalça çevresi (cm)  
Bel / kalça oranı  
Bel / boy oranı  
Boyun çevresi (cm)  
Üst Orta Kol Çevresi  
Vücut Yağ Oranı  
Vücut Yağ Kütlesi  
Yağsız Vücut Kütlesi  
Yağsız Vücut Oranı  
Vücut Su Oranı  
Vücut Su Miktarı  
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Ek 9. Besin Tüketim Sıklığı  
 

BESİN TÜKETİM SIKLIĞI 

Besin Miktar 
Her 
gün 

Gün 
Aşırı 

Haftada  
1-2 

Ayda 1-
2 

Hiç 

Süt       

Yoğurt,Ayran,Kefir       

Peynir       

Beyaz Et 
(Tavuk,Hindi) 

      

Balık       

Kırmızı Et       

Yumurta       

Kurubaklagil       

Sakatatlar       

Yağlı Tohumlar       

Beyaz Ekmek       

Tam Tahıl 
Ekmekler 

      

Pirinç, Makarna, 
Bulgur 

      

Taze Meyve, Doğal 
Meyve Suyu 

      

Hazır Meyve Suyu       
Gazoz/ Kolalı 
İçecekler 

      

Taze Sebze       

Şeker       

Tereyağı       

Zeytinyağı       

Diğer Bitkisel 
Yağlar 

      

Tuz       

Yeşil/Siyah çay 
Kahve 

      

Zencefil       

Kekik       
Soğan/Sarımsak       

Yapay Tatlandırıcı       
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Ek 10. Besin Tüketim Kaydı  
3 GÜNLÜK BESİN TÜKETİM KAYDI- 1.GÜN 

DOSYA NO                                                                                                               
TARİH: 

2 Günü Hafta İçi 1 Günü Hafta Sonu olarak doldurulacaktır. Besin tüketim kaydı 
doldururken yemek adlarını açık olarak yazınız. Yazılan besinlerin karşılarına 
ölçülerini yazınız. Ölçü olarak; ince bir dilim (İD), su bardağı (SB), çay bardağı 
(küçük,büyük)(ÇB), yemek kaşığı(YK), çay kaşığı (ÇK), kase, kibrit kutusu (KK), 
adet gibi birimleri kullanabilirsiniz. Meyve ve sebzeler için ölçü olarak; küçük boy, 
orta boy ve büyük boy gibi birimleri kulanabilirsiniz. 
 

ÖĞÜNLER YEMEK/BESİN 
ADI 

ÖLÇÜ BESİNLER 
HAZIRLANIRKE
N İÇİNE KONAN 
MALZEMELER 

SABAH    

KUŞLUK 
 
 

   

ÖĞLE    

İKİNDİ 
 

   

AKŞAM 
 

   

GECE 
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3 GÜNLÜK BESİN TÜKETİM KAYDI- 2.GÜN 

TARİH: 

ÖĞÜNLER YEMEK/BESİN 
ADI 

ÖLÇÜ BESİNLER 
HAZIRLANIRKE
N İÇİNE KONAN 
MALZEMELER 

SABAH 
 
 
 
 

   

KUŞLUK 
 
 

   

ÖĞLE 
 
 
 
 
 
 
 

   

İKİNDİ 
 
 

   

AKŞAM 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

GECE 
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3 GÜNLÜK BESİN TÜKETİM KAYDI- 3.GÜN 

TARİH: 

ÖĞÜNLER YEMEK/BESİN 
ADI 

ÖLÇÜ BESİNLER 
HAZIRLANIRKE
N İÇİNE KONAN 
MALZEMELER 

SABAH 
 
 
 
 

   

KUŞLUK 
 
 

   

ÖĞLE 
 
 
 
 
 
 
 

   

İKİNDİ 
 
 

   

AKŞAM 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

GECE 
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Ek 11. Biyokimyasal Bulgular Formu 

EK 6                           BİYOKİMYASAL PARAMETRELER              TARİH: 

Parametre Birim Sonuçlar Parametre Birim Sonuçlar 

Açlık serum 
glukozu mg/dL 

 
Total protein g/dL 

 

Açlık insülin IU/mL 
 

Lökosit (WBC) mm3 
 

Homa IR  
 

Lenfosit (LYM) x10.e3 
 

Total 
kolesterol 

mg/dL 
 

Lökosit/lenfosit  
 

Trigliserit mg/dL 
 Min platelet 

volüm (MPV) 
fl 

 

LDL-
kolesterol 

mg/dL 
 

PTH ng/mL 
 

HDL-
kolesterol 

mg/dL 
 

TSH mU/L 
 

Ürik asit mg/dL 
 

CRP mg/dl 
 

Kreatinin mg/dL 
 

  
 

eGFR ml/dk/1.73 
 

  
 

25-OH vit 
D 

ng/mL 
 

  
 

ALT U/L 
 

  
 

AST U/L 
 

  
 

Hemoglobin g/dL 
 

  
 

Ferritin ng/mL 
 

  
 

Albumin g/dL 
 

  
 

Fibrinojen mg/dl 
 

  
 

TDBK ug/dL 
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Ek 12. Biyokimyasal Parametrelerin Referans Değerleri 

EK 13                         BİYOKİMYASAL PARAMETRELER              TARİH: 

Parametre Birim 
Referans 
Değerler 

Parametre Birim 
Referans 
Değerler 

Açlık serum 
glukozu mg/dL 

70-100 
Total protein g/L 66-81 

Açlık insülin IU/mL 
2.6-4.9 

Lökosit (WBC) K/ µL 4.5-11 

Homa IR  
<2.5 

Lenfosit 
(LYM) 

K/ µL 1.3-3.8 

Total 
kolesterol 

mg/dL 
130-200 

Lökosit/lenfosit   

Trigliserit mg/dL 40-150 
Min platelet 

volüm (MPV) 
fl 65.11 

LDL-
kolesterol 

mg/dL 60-130 PTH pg/ml 15-68.3 

HDL-
kolesterol 

mg/dL >50 TSH mU/L 0.35-4.94 

Ürik asit mg/dL 2.8-5.8 CRP mg/L <2 

Kreatinin mg/dL 0.56-0.85   
 

eGFR ml/dk/1.73 >60   
 

25-OH vit 
D 

µg/L 20-50   
 

ALT UI/L 7-28   
 

AST UI/L 11-25   
 

Hemoglobin g/dL 11.5-15   
 

Ferritin µg/L 5-120   
 

Albumin g/dL 4-5   
 

Fibrinojen mg/dl    
 

TDBK µg/dL 235-455   
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Ek 13. Diyet İnflamatuar İndeksi Formu 

Besin 
Parametreleri  

Özelleştilmiş Tam 
İnflamatuvar Etki 

Skoru 

Ortalama 
Global Günlük 

Alım 

Standart 
Sapma 

Enerji(kkal) 0.180 2056 338 

Protein(g) 0.021 79.4 13.9 

Toplam Yağ(g) 0.298 71.4 19.4 

Doymuş Yağ(g) 0.373 28.6 8.0 

Tekli Doymamış 

Yağ(g) 
-0.009 27.0 6.1 

Çoklu Doymamış 

Yağ(g) 
-0.337 13.88 3.76 

n-3 Yağ Asidi(g) -0.436 1.06 1.06 

n-6 Yağ Asidi(g) -0.159 10.80 7.50 

Kolesterol(mg) 0.110 279.4 51.2 

Karbonhidrat(g) 0.097 272.2 40.0 

Posa(g) -0.663 18.8 4.9 

Kafein(mg) -0.110 8.05 6.67 

A Vitamini(RE) -0.401 983.9 518.6 

Beta Karoten(µg) -0.584 3718 1720 

D Vitamini(µg) -0.446 6.26 2.21 

E Vitamini(mg) -0.419 8.73 1.49 

Tiamin(mg) -0.098 1.70 0.66 

Riboflavin(mg) -0.068 1.70 0.79 

Niasin(mg) -0.246 25.90 11.77 

B6 Vitamini(mg) -0.365 1.47 0.74 

Folik Asit(µg) -0.190 273.0 70.7 

B12 Vitamini(µg) 0.106 5.15 2.70 

C Vitamini(mg) -0.424 118.2 43.46 

Demir(mg) 0.032 13.35 3.71 

Magnezyum(mg) -0.484 310.1 139.4 

Çinko(mg) -0.313 9.84 2.19 

Selenyum(µg) -0.191 67.0 25.1 

Yeşil/Siyah Çay(g) -0.536 1.69 1.53 

Soğan(g) -0.301 35.9 18.4 

Sarımsak(g) -0.412 4.35 2.90 

Biber(g) -0.131 10.00 7.07 

Kekik(mg) -0.102 0.33 0.99 

Zencefil(g) -0.453 59.0 63.2 
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8. ÖZGEÇMİŞ 
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9. İNTİHAL RAPORU 

 


