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29 Eylü
Eylül 2006: GRUP OLUŞ
OLUŞTURULMASI
Öğrenciler proje üzerinde çalış
mak istediğ
alışmak
istediği arkadaş
arkadaşları
larıyla takı
takım oluş
oluşturdular.Prof. Dr. Đnci
MORGĐ
MORGĐL proje hedef sorusu belirleme tarihini verdi ve öğrenciler o tarihe kadar üç tane
proje hedef sorusu buldular.
13 Ekim 2006: PROJE HEDEF SORUSU BELĐ
BELĐRLENMESĐ
RLENMESĐ
Öğrenciler buldukları
buldukları proje hedef soruları
sorularını Prof. Dr. Đnci MORGĐ
MORGĐL'e verdiler ve iç
içlerinden bir
tanesi seç
seçildi.Prof. Dr. Đnci MORGĐ
MORGĐL projenin 1.kontrol noktası
noktası tarihini belirledi ve o tarihe
kadar seç
seçilen proje sorusu üzerine araş
araştırma yapı
yapılması
lmasını istedi.
Öğrenciler 1.kontrol noktası
noktasına kadar geç
geçen sü
sürede bireysel kaynak araş
araştırmaları
rmaları yaptı
yaptılar ve
sonra grup üyeleri toplanarak elde ettikleri verileri değ
değerlendirmeye aldı
aldılar.
3 Kası
Kasım 2006: PROJENĐ
PROJENĐN 1. KONTROL NOKTASI ĐÇĐN PROF. DR. ĐNCĐ
NCĐ MORGĐ
MORGĐL ĐLE
GÖRÜŞME
Toplanan veriler Prof. Dr. Đnci MORGĐ
MORGĐL'e sunuldu ve eksiklikler belirlenip yapı
yapılması
lması
gerekenler öğrencilere yazı
yazılı olarak verildi.Projenin 2.kontrol noktası
noktası tarihi belirlendi.
Belirlenen eksikliklerin giderilmesi iç
için ek kaynak araş
araştırması
rması yapı
yapıldı
ldı.Elde edilen yeni veriler
diğ
diğer verilerle birlikte dü
düzenlenip 2. kontrol noktası
noktasına hazı
hazır hale getirildi.
1 Aralı
Aralık 2006: PROJENĐ
PROJENĐN 2. KONTROL NOKTASI
Prof. Dr. Đnci MORGĐ
MORGĐL son olarak,dü
olarak,düzenlenen verileri inceleyip,projenin sunulacak hale
gelmesi iç
için gerekli bilgileri verdi.Projenin yazı
yazılı teslim tarihini belirledi.
Öğrenciler son dü
düzeltmeyi yapı
yapıp projeyi hazı
hazır hale getirdiler.
22 Aralı
Aralık 2006: PROJENĐ
PROJENĐN YAZILI TESLĐ
TESLĐMĐ
Hazı
Hazır hale getirilen proje Prof. Dr. Đnci MORGĐ
MORGĐL'e teslim edildi.
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Yaşam için gerekli olan elementler konusunu araştırmamızın amacı
doğadaki elementlerin insan hayatındaki yerini,kullanıldığı
alanları,hangi besinlerde bulunduklarını,insan vücudundaki
fonksiyonları nasıl etkilediğini ve eksikliğinde meydana gelebilecek
durumların neler olduğunu öğrenmektir.
Vücudumuzun ihtiyacı olan karbonhidrat,protein,vitamin ve
mineraller hakkında bilgilenmektir.Doğru beslenme alışkanlığına
sahip olmak ve gerektiği miktarda besin almayı alışkanlık haline
getirmektir.
Sadece bizim projemiz için değil,diğer gruplarla beraber
projelerimizin ortak bir amacı da grup arkadaşlarımızla yaptığımız
araştırmaları bir araya gelip düzenlemek,fikir alışverişinde bulunarak
daha yaratıcı düşünceler sunmak,yani iyi bir ürün ortaya çıkarırken
takım ruhuyla çalışmaktır.

YAŞAM ĐÇĐN KESĐNLĐKLE GEREKLĐ OLAN
ELEMENTLER




Yaşayan hücreler içinde hemen tüm elementler bulunabilirse de,
aslında, doğadaki 92 elementten yalnızca birkaçı organizmanın
değişmeyen yapı öğeleridir (ya da metabolizmasında temel rol
oynarlar).Biyolojik önem taşıyan elmentlerin çoğunun atom ağırlıkları
ve atom sayıları küçüktür.Bunlardan karbon, karbon atomlarının
oluşturduğu uzun zincirler ya da halkalar biçiminde, kendi başına
görev yapar.Bu zincir ve halkalar bazen, büyük ve karmaşık organik
moleküllerin temel yapısıdır ve yalnızca yaşama özelliklerinden biri
değil, aynı zamanda bir parçasıdır; öteki temel elementlerin çoğu,
karbonla tepkimeye girerek, organik bileşiklerin bir bölümünü
oluştururlar.
Yaşayan varlıkların hemen tüm organik bileşikleri, hücre içinde çok bol
miktarlarda bulunan üç elementi (karbon, hidrojen ve oksijen)
kapsar.Bu üç element, insanın beden ağırlığının ortalama yüzde
93’ünü oluşturur.Karbonhidrat ve yağlar, yalnızca bu üç elementten
oluşur: Bunlardan türeyen bazı maddelerse, bazı başka elementleri de
kapsayabilirler.Yaşam için vazgeçilmez olan su, yalnızca hidrojen ve
oksijenden oluşur.



Azot da, yaşayan varlıklar için aynı önemi taşır.Proteinleri
oluşturan aminoasitlerin, genetik madde dezoksiribonükleik
asitin (DNA) ve birer protein olan enzimlerin bireşimlerinde
görevli ribonükleik asitin (RNA) yapısına girer.Karbon, hidrojen,
oksijen ve azot, insanın beden ağırlığının yaklaşık yüzde 97’sini
oluştururlar.Geriye kalan yüzde 3’ü, öteki çeşitli elementler
oluşturur.Bunlardan bazıları, yüzlerce yıllık kaba kimyasal
analiz yöntemiyle ortaya konabilecek kadar çok
miktarlardadır.Bu elementlere, “ birincil besleyiciler ” denir.”
ikincil besleyiciler” ise, varlıkları ancak modern kimyanın çok
hassas yöntemleriyle belirlenebilecek kadar küçük miktarlarda
bulunurlar.Bazen iz miktarlarda bulunduklarından, bunlara “ iz
elementler ” de denir.

BĐRĐNCĐL BESLEYĐCĐLER











Kalsiyum, fosfor, potasyum, kükürt, klor, magnezyum, sodyum ve
demir birincil besleyicilerdir.Hayvanların sodyuma ihtiyaçları vardır
ama, bitkilerin sodyuma ihtiyaç duyup duymadıkları
bilinmemektedir.Demir ihtiyacı, birincil besleyicilerin çoğu ile ikincil
besleyicilere duyulan ihtiyaçlar arasındaki bir miktardadır; bu yüzden
de demir bazen, ikincil besleyiciler grubuna sokulmuştur.
Kalsiyum, hayvanların kemik ve dişlerini, bitkilerin de hücrelerini
birarada tutan yapıştırıcı ara maddesinin en büyük bölümünü
oluşturur.Kalsiyumun ayrıca, kanın pıhtılaşmasında da önemli bir
görevi vardır.Batıda süt ve sütten yapılmış besinler başlıca kalsiyum
kaynağıdır.Tropikal bölgelerde ve Doğu’da küçük balıkların kemikleri,
belirli bazı tahıllar, sebzeler ve deniz tuzları, iyi birer kalsiyum
kaynağıdırlar.
Fosfor, tüm canlı hücrelerde bulunan birçok bileşimin yapısına girer:
Nükleik asitler (hem DNA, hem de RNA); enerji taşıyan bir bileşim olan
adenozin trifosfat (ATP); birçok koenzim ve hücre zarının yapısına
giren fosfolipitler.Fosfor aynı zamanda , kemiğin önemli bir yapı
öğesidir.
Bir birincil besleyici olan potasyum organik bileşimlerin yapısına
girmez.Enzimleri harekete geçirici bir rolü olduğu sanılmaktadır.
Kükürt, üç aminoasitin (sistein, sistin ve metionin) bir bölümünü
oluşturduğu gibi, birçok proteinin de yapısına girer.Aynı zamanda
koenzim A’nın da temel yapı öğesidir.
Sodyum ve klor, hayvansal hücrelerde uygun bir geçişme dengesinin
sürmesini sağlar ve sinir akımlarının iletilmesinde rol alırlar.





Magnezyum, bitkilerin klorofil molekülünün bir
parçasıdır: Bu yüzden, fotosentez olayında temel bir
rol oynar.Hayvan ve bitki hücrelerinde, enzimleri
harekete geçirici bir element görevi yapar; kemiğin
yapısına giren öğelerden biridir.Ayrıca, ribozomların
önemli bir yapı öğesidir.
Demir, solunumda rol oynayan birçok enzimin,
özellikle hemoglobin ve sitokromların bir bölümünü
oluşturan hem molekülünün merkezinde yer
alır.Demirin son zamanlarda, hem kapsamayan bir
protein olan ve fotosentez olayını bir basamak ileriye
götüren ferrodoksinin bir parçası olduğu
bulunmuştur.

ĐKĐNCĐL BESLEYĐCĐLER


Đkincil besleyiciler, yaşayan organizmaların yalnızca yüzde 1’lik
bölümünü oluştururlar.Enzimlerin bir parçası olarak ya da
enzimleri harekete geçirici görev yaptıkları sanılır.Bunlar
arasında manganez, bakır, krom, çinko, kobalt, molibden,
boron, vanadyum, selenyum, iyot ve flor sayılabilir.Ama tüm
organizmaların, bunların tümüne ihtiyacı yoktur.Şimdiki
bilgilerimize göre molibden ve borona, hayvanlar değil bitkiler
ihtiyaç duyarlar; vanadyuma da, yalnızca birkaç bitki ile
omurgasızların ihtiyacı olabilir.



Birçok iz element, hücre içinde iz miktarlardan daha yüksek
düzeylere ulaşırlarsa, zehirli etki gösterirler.Bunların zehirli
özelliklerinden bazen yararlanılır.Sözgelimi, bakır bileşimleri
havuzlarda üreyen yosunları öldürmede, çinko kapsayan bazı
merhemler de yara-berelerde mantarların gelişmesini önlemede
kullanılmaktadır.

1)SU


Yaşamın kökeni konusunda ancak birkaç ayrıntının bilinmesine
karşılık, su içinde başladığına kuşku yok gibidir.Tüm canlı ve
etkin hücrelerin büyük bir bölümü (çoğunun yüzde 65’ten çoğu)
sudan oluşur Bir hayvan ne kadar gençse, kapsadığı su
miktarının o kadar çok olduğu bilinmektedir.Ayrıca, hayvan ne
kadar şişmansa, kapsadığı suyun yüzde miktarının da o kadar
az olduğu gösterilmiştir.Ağırlığı 70 kg olan yetişkin bir insanın
vücudunda toplam 40 lt kadar su vardır.Bu suyun % 62’si
intrasellüler sıvı ve % 38’i de ekstrasellüler sıvıyı meydana
getirir. Ekstrasellüler sıvı başlıca intersitisiyel sıvı (dokular
arası sıvı), plazma serebrosipinal sıvı göz içi sıvısı, sindirim
kanalından salınan sıvı ve periton içi, palavra zarları arası,
perikard zarları arası, sinovyal boşluklar gibi gerçekte içlerinde
çok az sıvı ihtiva eden özel boşlukları dolduran sıvılardan
oluşur.



Kartilaj ve kemikler de bünyelerinde su ihtiva ederler.Kan
plazması 3 litre kadar sıvıyı içerir, alyuvarlar ve diğer kan
hücreleri de 2 litrelik bir hacim oluştururlar.











Gerek serebrosipinal sıvı, gerek göz içi sıvısı ve diğerleri karakter
itibariyle intersitisiel sıvıların genel özelliklerini taşırlar, aralarında
doğal olarak bazı farklılıklar bulunur.Mide bağırsak sıvısına gelince, bu
su günün belirli saatlerine ve alınan besinlere göre büyük değişikler
gösterir.
Hem hücre dışı sıvının kompartmanları arasında, hem de hücre içi
sıvısı ile hücre dışı sıvısı arasında devamlı bir dengelenme söz
konusudur.Organizma suyun dengelenmesinde başlıca iki
mekanizmadan yararlanır.Susama ve idrar çıkartma, bunun yanında
çevre şartlarına bağlı olarak terleme yolu ile su dengesi düzenlenebilir.
Çok sıcak havalarda özellikle, terleme mekanizması bu dengenin
sağlanmasında en önemli rolü oynar.
Su, çok çeşitli maddeleri içinde erittiği için, genel eritici olarak
adlandırılmıştır.
Canlı varlıklardaki hemen tüm kimyasal tepkimeler su aracılığıyla olur;
tepkimeye giren ve bu tepkime sonucu oluşan maddeler de, suda
erirler.Birçok maddenin beden boyunca iletilmeleri için de, önce beden
sıvılarının suyu içinde erimiş olmaları gerekir.Organizmanın (bitki ya
da hayvan) yaşamıyla çok yakın ilişkisi olan tüm kimyasal tepkime
dizileri, eriyik içinde oluşan değişiklerle birlikte gider.
Besinlerin sindirimi su yardımı ile olur.Su pek çok organizmanın
vücudunda taşıyıcı ortam olarak görev yapar.Maddelerin vücutta bir
bölgeden diğer bölgeye taşınması suyla sağlanır.Su ayrıca vücut
ısısının düzenlenmesine yardımcı olur.

2) MĐNERALLER


Canlı organizmasının fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde yerine
getirebilmesi daha doğrusu yaşamını sürdürebilmesi için, besin
maddeleri su ve vitaminler yanında minerallere de ihtiyacı
vardır.Bazı minerallerin vücut fonksiyonları yönünden önemi,
vitaminlerin ve hormonların ki kadar fazladır.Genel olarak bu
mineral maddeler besin maddeleri içerisinde kolaylıkla
sağlandığından çoğu kez yokluk halleri ile
karşılaşılmamaktadır.Mineraller arasında bir bölümü,
biyokimyasal görevleri yönünden büyük önem taşırlar.Bunlar
özellikle, başta sodyum, potasyum, klor, kalsiyum, magnezyum,
fosfor, kükürt olmak üzere demir, mangan, bakır, iyot, kobalt,
çinko, flour, kadmium gibi minerallerdir.

SODYUM







Sodyum, vü
vücut sı
sıvıları
larında en yoğ
yoğun şekilde bulunan
elementtir.Ö
elementtir.Özellikle plazma ve intersellü
intersellüler sıvıda yü
yüksek oranda
bulunur.Tabiatta NaCl halinde yaygı
yaygın şekilde bulunduğ
bulunduğundan; vü
vücut,
yemeklere ilave edilen tuzla, sodyum ihtiyacı
lar.Tuzun
ihtiyacını kolaylı
kolaylıkla karşı
karşılar.Tuzun
fazlası
fazlası yine NaCl şeklinde çok bü
büyük ölçüde
çüde idrarla, daha az olmak
üzere de ter ve gaita ile dış
arıı atı
dışar
atılır.Gü
r.Günlü
nlük NaCl ihtiyacı
ihtiyacı 3 gram
civarı
civarındadı
ndadır.Gerç
r.Gerçekte normal kimselerde metabolizma iç
için gerekli Na
miktarı
miktarı bir kaç
kaç yüz miligramdan ibarettir.Ancak, kan bası
basıncı
ncı yüksek olan
kimseler de, NaCl alı
alımı yeterince sı
sınırlandı
rlandırılmalı
lmalıdır.Bu sı
sınır 1 gram
civarı
civarındadı
ndadır.Plazmadaki Na miktarı
miktarı % 32 miligram kadardı
kadardır.
Sodyumun Gö
Görevleri
Vücut sı
sıvıları
larında bulunan sodyumun en dikkati çeken gö
görevini, ozmotik
bası
basıncı
ncın sağ
sağlanması
lanması teş
teşkil etmektedir.Kanı
etmektedir.Kanın ve intersitisiyel sıvının
normal ozmotik bası
basıncı
ncın sağ
sağlanması
lanması ve korunması
korunmasında Na
konsantrasyonunun bü
büyük bir önemi vardı
vardır.
Sodyum, kan plazması
plazması dışında
ışında ve tuz halinda bir miktar da kemiklerde
yerleş
yerleşmiş
miş vaziyette bulunur.Gereğ
bulunur.Gereğinde organizma, kemiklerdeki
sodyumdan yararlanabilir.Kan sodyumu dü
düzeyinin ayarlanması
ayarlanması, baş
başlıca
ACTH hormonunun etkisi altı
altında olur.Kanda Na düzeyinin normalin
üzerine çıkması
kmasına “ hipernatremi ” altı
altına dü
düşmesine ise “ hiponatremi ”
denilir.Yü
denilir.Yüksek tansiyonluları
tansiyonluların veya tansiyon eğ
eğilimi bulunanları
bulunanların, tuz
diyetlerine önem vermeleri gereklidir.NaCl
gereklidir.NaCl yerine diyette KCl tuzu
kullanı
kullanılmaktadı
lmaktadır.KCl
r.KCl tuzunun uzun sü
süre kullanı
kullanılması
lması da K birikimi
yönünden sakı
sakıncalı
ncalı olabilir.

POTASYUM









Sembol : K
* Atom numarasi : 19
* Molekuler agirligi : 39.0983
* Grup numarasi : 1
* Grup ismi : Alkali metal
* Perod numarasi : 4
* Blok : s-blok
Özellikle hücre içi sıvısı yönünden ve hücre içerisindeki fonksiyonları
yönünden çok önemli bir katyondur.Normal besinlerle yeterli miktarda K
alınır.Besinlerle alınan bu potasyumun miktarı 2-4 gram arasında değişebilir.
Besinlerle alınan ve absorbe edilemeyen % 5-10 oranında potasyum gaita ile,
diğer bir kısım potasyum da böbrekler yolu ile dışarı atılır.
Potasyumun Görevleri
Kanda potasyum düzeyinin yükselmesine “ hiperkalemi ” düşmesine ise “
hipokalemi” denilir.Kan potasyum düzeyindeki değişiklikler, daha çok kendisini
çizgili kaslar ve özellikle kalp kası üzerinde belli eder.Hiperkalemi veya diğer
terimi ile hiperpotassemi halinde kalp vuruşlarında yavaşlama ve kalp
seslerinde zayıflama görülür.Hiperpotassemi, daha çok böbrek yetersizliği, şok
veya dehitratasyon hallerinde, Potasyum atılımı “ aldosteron” un kontrolü
altındadır.
Hipokalemi (kanda potasyum düzeyinin düşmesi) daha çok hücre içi sıvısındaki
potasyum düşmesi hali ile birlikte görülür.
Hipokalemi, kaslarda zayıflık, hastada letharji hali, iştahsızlık, etraf
organlarında felçler ve kalp kasında dejeneratif değişiklerle kendini belli eder.

KLOR


Sembolü
Sembolü: Cl
Atom Numarası
Numarası:17
Atom Ağı
rlığı
ığı:: 35.453 gr/mol
Ağırl
gr/mol
Yoğ
Yoğunluk: 3.214 gr/cm3
Erime noktası
noktası: -100.98 oC
Kaynama noktası
noktası: -34.6 Oc



Klor, intersitisiyel sıvı ve kan plazması
plazmasındaki baş
başlıca anyonları
anyonları teş
teşkil eder.Klor, sodyumla
birlikte NaCl yani yemek tuzu şeklinde organizmaya girer.Gerç
girer.Gerçekte sodyum ve klor
metabolizmaları
metabolizmaları birbirlerine sı
sıkı bir şekilde bağ
bağlıdır.Alı
r.Alınan Cl - un, gaita ve terle atı
atılan çok
ufak bir kı
kısmı
smı hariç
hariç, bü
büyük kı
kısmı
smı idrarla atı
atılır.



Vücutta kullanı
kullanım alanları
alanları: Hü
Hücre iç
içi ve dışı
dışı sıvıları
ları düzenler. Mide asidinin bir bileş
bileşeni
olarak, besinlerin sindirimine ve besin öğelerinin emilimine yardı
ı
m
eder.
Sinir
iletiminin ve
yard
uyarı
uyarıları
larının iletimine yardı
yardım eder.



Eksiklik belirtileri: Sofra tuzunun bileş
bileşiminde klor bulunduğ
bulunduğu iç
için sağ
sağlıklı
klı bireylerde klor
yetersizliğ
ğ
ine
pek
rastlanmaz.
Klor
ve
sodyum
yetersizlikleri
birlikte
gö
ö
yetersizli
g rüldü
ldüğü için
yetersizlik belirtileri de benzerdir.



Besin kaynakları
kaynakları: Sofra tuzu sodyum ve klordan oluş
oluşur. Bu nedenle tuz ve tuzlu besinler
klorun temel kaynağı
dır. 1/4 tatlı
kaynağıd
tatlı kaşığı
kaşığı tuzun bileş
bileşiminde 750 mg klor bulunur. Dozları
Dozları:
Önerilen gü
günlü
nlük dozu: Klor gereksinimi konusunda RDA’
RDA’nın bir önerisi bulunmamaktadı
bulunmamaktadır.
Tedavi dozları
dır.
dozları günlü
nlük 750mg aralığı
aralığıd
Aşılmamas
şılmamasıı gereken doz gü
günlü
nlük 750 mg En iyi alı
alım şekli: En iyi alı
alım biç
biçimi yemeklerle
birlikte sofra tuzu (iyotlu) olarak.¼
olarak.¼ tatlı
tatlı kaşığı
kaşığı tuz 750mg klor iç
içerir.

KALSĐYUM











Sembolü
Sembolü: Ca
Atom Numarası
Numarası: 20
Atom Ağı
rlığı
ığı:: 40.08 gr/mol
Ağırl
gr/mol
Yoğ
Yoğunluk: 1.55 gr/cm3
Erime noktası
noktası: 839 oC
Kaynama noktası
noktası: 1484 oC
Kalsiyum, insan organizması
organizmasındaki en yoğ
yoğun şekilde bulunan katyondur. Vücutta bulunan kalsiyumun
çok büyük bir kısmı
smı, kemik dokusunda “ hidroksiaptid ” kristalleri halinde fosfatla birlikte
bulunur.Kalsiyumun plazmadaki düzeyi % 10 miligram civarı
civarındadı
ndadır.Kalsiyum özellikle kanı
kanın
pıhtı
htılaş
laşması
masında önemli rol oynar.Kalsiyum kasları
kasların fonksiyonu yönünden de önemlidir.Ayrı
nemlidir.Ayrıca hücre
zarı
zarının permeabilitesinde ve sinirsel aktivitede de kalsiyum rol oynar.
oynar.
Normal bir diyetle beslenen,
,
bir
kiş
ş
i
g
ü
nde
800
miligram
kadar
kalsiyum
alı
beslenen
ki
alır.Bunun 700 miligram kadarı
kadarı
gaita ile tekrar vücut dışına
ışına atı
atılır.Vü
r.Vücutta net olarak 100 miligram kalsiyum saklanmış
saklanmış olur.
olur. Vücutta kalan
ve bir kısmı
smı da kemiklerde depo edilen 100 miligram kalsiyumun bir bölümü de yine gaita ile dışar
ışarıı
atı
atılır.Bö
r.Böbrek yolu ile çok az kalsiyum dışar
ışarıı atı
atılır.Kalsiyum,
r.Kalsiyum, sütte,
tte, yumurtada,
yumurtada, peynirde,
peynirde, fasü
fasülyede,
lyede,
mercimekte,
mercimekte, ette ve bazı
bazı yeş
yeşil sebzelerde de bulunur.
bulunur.
Kalsiyumun Görevi:
revi:
Plazmadaki kalsiyum düzeyi çok dar sınırlar içerisinde bulunur.
bulunur. Bu sınır % 9,29,2-10,4 miligram
arası
arasındadı
ndadır.Kalsiyum düzeyinin bu sınırın altı
altına düşmesine “ hipokalsemi ”, üzerine çıkması
kmasına da “
hiperkalsemi ” denilir.
denilir.
Plazma kalsiyum düzeyinin % 6 miligrama kadar düşmesi halinde “ tetani ” denen hal meydana
gelir.Tetanide özellikle PeriPeri-feral sistem sinirlerindeki uyarı
uyarımla,
mla, kaslarda tetanik kası
kasılmalar görülür.Bu
kası
kasılmalar el ve yüz kasları
kaslarında,
nda, daha çabuk ve belirgindir.Tetani hali devam ederse hasta ölebilir.
lebilir.
Hiperkalsemin halinde ise,
ise, sinirsel sistemdeki uyarı
uyarımlar yavaş
yavaşlar,
lar, bunun sonucu olarak kaslar da
tembelleş
tembelleşir.Neticede iştahsı
tahsızlı
zlık ve kabı
kabızlı
zlık görülebileceğ
lebileceği gibi,
gibi, ileri hallerde kendisini kemiklerde aşır
şırı
derecede kalsiyum birikimi ile belli eden hastalı
hastalık hali ortaya çıkar.Plazma kalsiyum düzeyinin yükselmesi
daima fosfat düzeyinin düzeyinin düşmesi ile birlikte görülür.Bö
r.Böbrek fonksiyon bozuklukları
bozuklukları da kan
kalsiyum düzeyinde değ
değişikliklere neden olabilir.
olabilir.

FOSFOR







Sembolü
Sembolü:P
Atom:Numarası
Atom:Numarası::15
Atom:Ağı
rlığı
ığı:30.97376gr/
:30.97376gr/mol
mol
Atom:Ağırl
Yoğ
Yoğunluk:1.82(beyaz),2.20(kı
unluk:1.82(beyaz),2.20(kırmı
rmızı),2.25 ve2.69(siyah)gr/cm3
Erime noktası
noktası: 44.1 (beyaz) oC
Kaynama noktası
noktası: 280 (beyaz) oC
Fosfor canlı
canlı organizma iç
için vazgeç
vazgeçilmez bir maddedir.Fosforsuz bir hayat
düşünülemez.Fosfor, organizmada kalsiyumla beraber baş
başlıca kemiklerde bulunur.Fosfat,
kanda fosfat iyonları
iyonları şeklinde bulunduğ
bulunduğu gibi, protein ve lipitlere bağ
bağlı olarak da
bulunur.N
bulunur.Nükleik asitleri meydana getiren nükleotitlerde de, fosforik asit vardı
vardır.Canlı
r.Canlı
organizmanı
nı oluş
organizmanın biyolojik enerji kaynağı
kaynağın
oluşturan ATP’
ATP’de bir fosfat bileş
bileşiğidir.
Fosforun Gö
Görevi
Đnorganik fosfat, plazmada baş
başlıca iki şekilde bulunur.HPO 4 - ve H 2 PO 4 - iyonları
iyonları kanda
bulunan bu fosfat iyonları
iyonlarından bü
büyük kı
kısmı
smını HPO 4 - iyonları
iyonları teş
teşkil eder.Bu fosfat
iyonları
iyonlarının asitasit-baz dengesinin sağ
sağlanması
lanmasında önemli rolleri vardı
vardır.Kanı
r.Kanın fosfor cinsinden
inorganik fosfor miktarı
ı
%
45
miligram
kadardı
ı
r.Plazmanı
ı
n
fosfor
dü
miktar
4
kadard r.Plazman
düzeyi, kalsiyum dü
düzeyi
ile yakı
yakından iliş
ilişkilidir.Her iki inorganik madde dü
düzeyi, kanda birbirleri ile belirli bir oran
içerisinde bulunurlar.Bu oran 1/1 şeklindedir.Plazmanı
eklindedir.Plazmanın fosfat seviyesi 0,8 m Mol/litreyi
Mol/litreyi
aştığı zaman fosfat fazlası
ı
idrara
geç
ç
er.Bu,
fosfat
iç
ç
in
eş
ş
ik
değ
ğ
eridir.
fazlas
ge
i
e
de
Kan fosfat dü
düzeyinin ayarlanması
ayarlanmasında “ parathormon ” etkin bir gö
görev yapar.Parathormon
yapar.Parathormon
bu gö
görevini bir taraftan kemiklerden ekstrasellü
ekstrasellüler sıvıya fosfat geç
geçişini kolaylaş
kolaylaştırmak,
diğ
diğer taraftan da bö
böbreğ
breğin fosfat itrahı
itrahını çoğaltmak suretiyle yapar.

MAGNEZYUM


sembolü:mg
Atom numarasi: 12
Periyodik Tablodaki yeri: Alkali Metal
Atom Agirligi: 24.3050 gr/mol
Elektron Dizilisi: 3s2
Erime Noktasi: 923K
Kaynama Noktasi: 1363K



Magnezyum hayati önem taşıyan 11 mineralden birisi, belki de
en önemlisidir. Vücudun kendisi bu minerali üretmediği için
magnezyumun besinler yoluyla alınması gerekir. Magnezyum
özellikle strese ve migrene karşı iyidir ve kalbi korur. Astım ve
alerjik nezleyi hafifletir. Ayrıca cildi düzgünleştirir, saçı
güzelleştirir, tırnakları kuvvetlendirir. 300 enzimi çalıştırır ve
bununla metabolizmayı etkilemiş olur.







DOĞAL SAĞLIK KAYNAĞI:
Magnezyum toprakta ve deniz suyunda saklıdır. Vücudumuzda da sürekli
doldurulması gereken bir magnezyum rezervi vardır. Yani bu mineralin sayısız
fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için vücuda devamlı olarak verilmelidir ve
sorun da buradadır. Yanlış beslenme, toprakta bu mineralin giderek azalması
magnezyumun vücut tarafından yeteri kadar alınmamasına neden olur. Ayrıca
fazla terleyen, müshil veya idrar söktürücü ilaç alan kişilerde vücuttan daha
fazla magnezyum gider. Stres, gebelik ve emzirme gibi durumlarda ise vücudun
magnezyuma olan ihtiyacı daha da artar. Ve vücut bu minerali yeteri kadar
almadığı takdirde kemiklerde depo edilmiş olan magnezyuma el atar. Rezervi
bittiği zaman da alarm verir. Mide barsak bölgesindeki, idrar yollarında,
baldırlardaki kramplar, kalp ritmindeki bozukluklar, boyunda ve omuzlarda
kasılmalar veya sinirlilik, ellerde uyuşukluk ve karıncalanma, migren, dikkat
azlığı, gürültüye karşı hassasiyet magnezyum eksikliğinin işaretleridir.
NE KADAR MAGNEZYUM?
Magnezyum ihtiyacı yaşa, yaşam tarzına göre değişir. Bunda esas kural şudur:
Bir kadının günde en az 300 mg magnezyuma ihtiyacı vardır. Gebelik ve
emzirme devresinde ise bu miktar günde 700 miligramdır. Aksi halde düşük ve
erken doğum söz konusudur. Fakat günümüzde besinlerdeki magnezyum
miktarı 50 yıl öncesine göre çok daha azdır. Ve bazı yaşam tarzlarında çok daha
fazla magnezyuma ihtiyaç vardır (diyet, spor, stres, alkol ve sigara gibi).
Magnezyumun fazlasının zararı yoktur, çünkü fazlası vücuttan çıkar. Olabilecek
yan etkiler, hafif ishal, hafif mide rahatsızlıkları. Böbreklerinden sorunu olanlar
doktora sormadan magnezyumlu preparatlar almamalıdır.

DEMĐR


Sembolü
Sembolü: Fe
Atom Numarası
Numarası: 26
Atom Ağı
rlığı
ığı:: 55.847 gr/mol
Ağırl
gr/mol
Yoğ
Yoğunluk: 7.874 gr/cm3
Erime noktası
noktası: 1535 oC
Kaynama noktası
noktası: 2750 oC



Đnsan organizması
organizmasında özellikle alyuvarları
alyuvarların yapı
yapısında bulunan hemoglobin’
hemoglobin’in, fonksiyonel bir parç
parçası
ası olması
olması
yönünden önemlidir.Bunun dışı
nda demir, kasları
dışında
kasların myoglobininde,
myoglobininde, sitokrom,
sitokrom, peroksidaz ve katalaz enzim
sistemlerinde yeralan hayatsal değ
değeri olan bir mineraldir.Demirin biyokimyasal reaksiyonları
reaksiyonları özellikle solunum
sistemi yö
yönünden bü
büyük gö
görevleri vardı
vardır. Çocuklar iç
için gü
günlü
nlük demir ihtiyacı
ihtiyacı 1010-15 miligram arası
arasında
değ
değişir.Bü
ir.Büyüklerin demir ihtiyacı
ihtiyacı da kadı
kadın veya erkek oluş
oluşuna veya genç
genç veya yaş
yaşlı oluş
oluşuna gö
göre farklı
farklılık
gösterir.Genç
sterir.Genç kadı
kadınlarda ve emziren annelerde 18 miligram kadardı
kadardır.Vü
r.Vücuttan atı
atılan demir miktarı
miktarı ise sadece 1
miligram kadardı
kadardır.Đ
r.Đnsanlar yedikleri her tü
türlü
rlü et besinleri ile yeterli miktarda demir alı
alırlar.Fosfatç
rlar.Fosfatça zengin
besinlerin alı
alınması
nması demir absorbsiyonunu yavaş
yavaşlatı
latır.Demirin dokuları
dokularından kana salı
salınabilmesi iç
için bakı
bakıra ihtiyaç
ihtiyaç
vardı
vardır.




Demirin Gö
Görevi
Đnce bağı
rsaklardan ihtiyaca gö
bağırsaklardan
göre absorbe olan demir, plazmada sü
süratle ferrik şekilde oksitlenerek glikoprotein
yapı
yapısında olan “ transferrin ” ile birleş
birleşerek dokulara naklolunur.Demirin organizmadaki depo şekline “ ferritin ”
denilmektedir.Demirin fazlası
arıı atı
fazlası vücuttan dış
dışar
atılamaz.Bu nedenle kendilerine gereksiz yere fazla demirli
preparatlar verilen kan transfü
transfüzyonu yapı
yapılan şahı
ahıslarda demir birikimi olur.



Demir özellikle hemoglobinin, solunum zincirinde yeralan nonnon-hem proteinlerin, sitokromları
sitokromların, miyoglobinin
yapı
yapıları
larında yeralması
yeralması ve bazı
bazı enzimlerin aktivasyonu yö
yönünden çok önemlidir.

KOBALT






Sembolü: Co
Atom numarası: 27
Atom ağırlığı: 58.933200 gr.
NŞA daki hali: Katı
Renk: Metalik gri renk
Sınıfı: Metalik
Hangi halde bulunur: Parçacık, pudra/granüler,
çubuk, tel/kablo, folyo halinde bulunur.
Kobalt B 12 vitamininin yapısında yeralan bir
mineraldir.Đnsanlarda kobalt noksanlığı
görülmemiştir.
Fazla kobalt “ polisitemia ” denen fazla alyuvar
teşekkülü hastalığına neden olmaktadır.

FLUOR




Sembolü: Fl
Atom Numarası: 9
Atom Ağırlığı: 18.99840 gr/mol
Yoğunluk: 1.696 gr/L (0oC, 1 atm)
Erime noktası: -219.62 oC
Kaynama noktası: -188.14 oC
Fluor noksanlığının diş çürümelerine neden olduğu
bilinmektedir.Dişi çürüten bazı enzimlerin
aktivasyonu için gerekli olduğu, bulunmaması
halinde, aktif hale geçemeyen enzimlerin diş
çürümesine sebebiyet verdikleri varsayımı ileri
sürülmektedir. Fluor, ayrıca vücuttaki kemikleşmeye
de yardım eder.Sularda yetersiz fluor bulunduğunda,
sulara , diş macunlarına, süte eklenerek alınabilir.

BAKIR
Sembolü: Cu
Atom Numarası: 29
Atom Ağırlığı: 63.546 gr/mol
Yoğunluk: 8.92 gr/cm3
Erime noktası: 1084.62 oC
Kaynama noktası: 2927 oCBakır kan
proteinlerinde seruloplazminin yapısında
yeralır.Bazı önemli enzimlerin aktivite
gösterebilmeleri için bakıra ihtiyaçları vardır.

ÇĐNKO


Sembolü
Sembolü: Zn
Atom Numarası
Numarası: 30
Atom Ağırl
ığı:: 65.38 gr/mol
ğırlığı
gr/mol
Yoğ
Yoğunluk:
unluk: 7.133 gr/cm3
Erime noktası
noktası: 419.58 oC
Kaynama noktası
noktası: 907 oC



Bir çok besinde fazlası
klıık sisteminde anahtar rolü
fazlasıyla bulunan çinko minerali bağışı
bağışıkl
rolü oynar,
oynar,
zinde yapar,
klıık
yapar, verimli yapar.
yapar. Akyuvarları
Akyuvarların, antikorları
antikorların oluş
oluşması
masında payı
payı vardı
vardır. Bağışı
Bağışıkl
sisteminin bu askerleri bizi hastalığ
a neden olan virü
hastalığa
virüslerden koruduğ
koruduğu gibi zehirli
maddeleri de zehirsiz hale getirmede yardı
yardımcı
mcı olur.
olur.




ÇĐNKO NELER YAPAR?
Hastalığı
n kol gezdiğ
ü
Hastalığın
gezdiği kış ayları
aylarında soğ
soğuk algı
algınlığı
nlığı ve gribe karşı
karşı çok etkilidir.
etkilidir. Çünk
Çünkü
bakterilere ve virü
virüslere karşı
karşı savaş
savaş açar ve sonuç
sonuçta bu hastalı
hastalıklara karşı
karşı çok zayı
zayıf olan
kiş
kişilerde bu tehlikeyi azaltı
azaltır. Akneye karşı
karşı da çok etkili bir mineraldir,
mineraldir, A vitamininin
kimyasal bileş
bileşimini harekete geç
geçirir ve mikrop öldü
ldürücü etkisi akne sivilcelerinin
kaybolması
kaybolmasını sağ
sağlar.
lar. Fakat çinkonun yararları
yararları bununla bitmiyor.
bitmiyor. Hücre yenilenmesinde
payı
payı olduğ
olduğu için cildi de güzelleş
zelleştirir.
tirir. El tırnakları
rnaklarını sertleş
sertleştirir ve saç
saçı kuvvetlendirir,
kuvvetlendirir,
nörodermitisi ve uçukları
a karşı
ukları hafifletir.
hafifletir. Adet görme ağrıları
larını hafifletmesini,
hafifletmesini, kısırlığ
rlığa
karşı etkili
olması
olmasını da diğ
diğer özellikleri arası
arasında sayabiliriz.
sayabiliriz. Ve amalgam gibi ağır
ğır metalleri de vücuttan
atar.
atar.










ÇĐNKOYA NE KADAR ĐHTĐYACIMIZ VAR?
Çinkoya olan ihtiyacımız bir çok faktöre bağlıdır. Çocukların ve
gençlerin yetişkinlere oranla daha az ihtiyacı vardır. Hastaların sağlıklı
kişilerden daha fazla ihtiyacı vardır. Stresli tiplerin de sakin kişilere
oranla ihtiyaçları daha fazladır. Alman Beslenme Cemiyeti yetişkinler
için günde 15 mg öneriyor. Çinko kürü yapmak isteyen üç ay boyunca
günde 20-30 mg almalıdır. Prensip olarak ise kadınların çinkoya olan
ihtiyacı erkeklerden daha fazla değildir. Gebe ve emziren annelerin
ihtiyacı biraz daha fazla olabilir. Çocuklarda çinko azlığı gelişme ve
büyüme bozukluğuna yol açabilir.
DENGELĐ BESLENME YETERLĐ MĐ?
Her zaman yeterli değildir. Çinkonun barsak yoluyla alınması herkes
için farklıdır. Besinlerin bileşimi de bunda önemli bir rol oynar. Vücut
çinkoyu bol proteinli hayvansal ürünlerden aldığında bol lifli bitkisel
yiyeceklerden aldığından daha iyi değerlendirir. Bu nedenle
vejeteryenler genellikle vücutlarındaki çinko azlığından şikayetçidirler.
Sporcular ve şeker hastaları için de aynı şey geçerlidir.
ÇĐNKO AZLIĞI NASIL ANLAŞILIR?
Özellikle enfeksiyonlara karşı zayıf olma çinko azlığının en önemli
belirtisidir. Bunun dışında çocuklarda öğrenme yeteneğinin sınırlı
olması, büyümedeki aksaklıklar, saç dökülmesi, kısırlık, soğuk eller ve
ayaklar, koklama ve tat alma duygusunun sınırlı olması, tırnaklarda
beyaz lekeler de çinko azlığının diğer belirtileridir.













ÇĐNKO EN FAZLA NELERDE VAR? (100 gramda)
Đstiridye - 7 mg
Peynir - 2-4 mg
Sığır eti - 5 mg
Sütsüz çikolata - 2 mg
Kuru fasulye - 3 mg
Yumurta - 1.5 mg
Mısır - 2.5 mg
Brüksel lahanası - 1 mg
Karides - 2.3 mg
Brokoli - 1 mg

Günlük hayatta kullandığımız besin ve malzemelerdeki
bazı asitler ve bazlar















Günlü
mız sabun,ç
nlük hayatta kullandığı
kullandığım
sabun,çamaşı
amaşırr suyu,tuz ruhu,bazı
ruhu,bazı ilaç
ilaçlar,gazoz,sirke,tı
lar,gazoz,sirke,tıraş
raş köpüğü,cilt bakı
bakım
kremi,ketç
kremi,ketçap gibi maddelerin yapı
yapısında asit yada baz bulunmaktadı
bulunmaktadır.
Bazı
Bazı asit ve bazlar ise yediğ
yediğimiz sebze ve meyvelerde doğ
doğal olarak vardı
vardır.Hatta bazı
bazı asit ve bazları
bazların
eksikliğ
eksikliğinde canlı
canlı vücudunda birtakı
birtakım hastalı
hastalıklar meydana gelir.
gelir. Folik asit eksikliğ
eksikliğinde aneminin oluş
oluşması
ması
gibi.
gibi. Şimdi önemli asit ve bazları
bazların özelliklerini ve kullanı
kullanıldığı
ldığı alanları
alanları inceleyelim.
inceleyelim.
Formik asit(HCOOH):
asit(HCOOH):
Bakterilere küf ve mayalara etki eder.
eder. Mikrobik bozunmayı
bozunmayı önlemek için gıdalarda koruyucu olarak
kullanı
kullanılır. Karı
Karınca salgı
salgısında bol miktarda bulunur.
bulunur.
Asetik asit(CH3COOH):
Sirke asidi olarak bilinir asetik asidin %5%5-8 lik çözeltisi
çözeltisi sirke olarak kullanı
kullanılır. Asetik asit bir çok ilaç
ilaç ve
endü
endüstri maddesinin hazı
hazırlanması
rlanmasında kullanı
kullanılır. Tahriş
Tahriş edici kokuya sahip bir sıvıdır. Alü
Alüminyum asetat
tuzu,taze kesilmiş
kesilmiş yaralarda kan dindirici olarak kullanı
kullanılır.
Sorbik asit(HC6H7O2):
Küf ve mayaları
mayaların geliş
gelişmesine engel olur.Bu özelliğ
zelliğinden dolayı
dolayı yiyeceklerde antimikrobik koruyucu olarak
kullanı
kullanılır. Kokusu,lezzeti yoktur.Benzoik
yoktur.Benzoik asit(C6H5COOH):
Beyaz renkli iğne ve yaprakç
yaprakçık görünümünde bir maddedir.
maddedir. Gıdalarda mikrobik bozunmayı
bozunmayı önlemek için
kullanı
kullanılır. En çok kullanı
kullanıldığı
ldığı alanlar,meyve suyu,marmelat,reç
suyu,marmelat,reçel,gazlı
el,gazlı içecekler,turş
ecekler,turşular,ketç
ular,ketçap ve benzeri
ürünlerdir.
nlerdir. Benzoik asit,bir çok bitkinin yaprak,kabuk ve meyvelerinde bulunur.
bulunur. Benzoik asit,genellikle
sodyum tuzu olarak kullanı
kullanılır. Đlave edildiğ
edildiği gıdanı
danın tadı
tadını etkiler.
etkiler.
Folik asit:
:
asit
Folik asit,yaş
asit,yaşayan tüm hayvan ve bitki dokuları
dokularında az da olsa bulunur.
bulunur. Folik asit en çok koyu yeş
yeşil
yapraklı
yapraklı sebzeler ve gıda olarak kullanı
kullanılan hayvanları
hayvanların böbrek ve karaciğ
karaciğerlerinde bulunur.
bulunur.
Biftek,hububat,sebzeler,domates,peynir ve sütte az miktarda bulunur.
bulunur. Folik asit eksikliğ
eksikliğinde vücutta
anemi (kansı
kansızlı
zlık) ortaya çıkar.
kar.

























Laktik asit:
asit:
Zeytine lezzet ve bileş
bileşenlerinin salamuraya geç
geçişini sağ
sağlıyor.
yor.
Probiyonik asit:
asit:
Peynirde,ekmek ve unlu mamullerinde rop hastalığı
na karşı
hastalığına
karşı,, küflere karşı
karşı etkili bir asittir.
asittir.
Tartarik asit:
asit:
Çöz
Çözünürlü
rlüğü yüksek bir asittir.Asitlik ve tat için kullanı
kullanılır. Üzümde bulunur.Yiyecek ve
içeceklerimize bulunan asitlerin yenilip içilmesinde bir mahsur yokken suni olarak elde
edilen asitlerin yenilip içilmesi tehlike arz eder.
eder. Simdi sağ
sağlığım
ığımız için zararlı
zararlı olan asitleri
inceleyelim.
inceleyelim.
E-230 Sorbik asit:
asit: Vitamin B12’
B12’yi yok ediyor.
ediyor.
E-250 sodyum nirit,
nirit, E251 Sodyum nitrat : Kalp damar hastalı
hastalıkları
kları.(tü
.(tüm sosis ve
salamlarda.)
salamlarda.)
E-120 Karminik asit:
asit: nörolojik hastalı
hastalıklar.
klar.
E-330 sitrik asit:
asit: En tehlikeli kanserojen etki maddesi olup ne yazı
yazık ki bir çok hazı
hazır gıdada
bulunuyor.(gofret,
bulunuyor.(gofret, meyve suları
suları, bazı
bazı hazı
hazır çorbalar,teneke konserve turş
turşular,
ular, bazı
bazı hazı
hazır
yaprak sarmaları
sarmaları,bazı
,bazı şekerlemeler.)
ekerlemeler.)
E-300 Askorbik asit : Kanserojen etki maddesi.
maddesi. (baz
(bazıı portakal sulu içeceklerde.)
eceklerde.)
Yurt dışında
ışında yasaklanan bizde hâlâ kullanı
kullanılan katkı
katkılar:
lar:
E-211 sodyum benzoat:
benzoat: ketç
ketçaplarda bulunur.
bulunur.
E-210 Benzoik asit,
asit,
E-211 Sodyum benzoat,
benzoat,
E-213 Kalsiyum benzoat,
benzoat,
E-214 EtilEtil-p-hidroksibenzoat,
hidroksibenzoat,
E-215 Sodyum etiletil-p-hidroksibenzoat,
hidroksibenzoat,
E-216 PropilPropil-p-hidroksibenzoat,
hidroksibenzoat,
E-217 Sodyum propilpropil-p-hidroksibenzoat
Bunlar renkli draje çikolatalarda ve kaymaklı
kaymaklı biskü
bisküvilerde kullanı
kullanılır. Kalp hastalı
hastalıkları
kları, damar
sertlikleri ve tıkanı
ı
klı
ı
klara
yol
a
ç
an
katkı
ı
maddeleridir.
.
kan kl
katk maddeleridir

BESĐNLER









Canlılarda büyüme, sağlık, üreme için gerekli besin maddelerinin alınması.
Besinler, bedende gerçekleşen kimyasal tepkimeler için gerekli kimyasal
enerjinin yanı sıra, bedene destek olan, hücrelerin oluşması ve yenilenmesi için
gereken maddeleri de sağlarlar. Canlıların varlıklarını sürdürebilmeleri için
çeşitli kimyasal bileşenler içeren besinler almaları gerekir. Sporculara güç
kazandırmak için ya da şişmanlık, şeker hastalığı ve kalıtımsal bozukluklar gibi
sorunlara da karşı da, özel beslenme rejimleri uygulanabilir. Dengeli bir rejimde
kişinin aldığı kalori, bedenin gereksinmesine uygun olmalıdır. Beslenme
rejiminin önemli bileşenleri proteinler, yağlar, karbonhidratlar, su, vitaminler ve
tuzlar ile bazı az bulunan elementlerdir. Bunlar uygun ve dengeli biçimde
alınmazlarsa, beslenme bozukluğu hastalıkları ortaya çıkar.
Kişinin dengeli beslenmesi için alınan besinler 5 grupta incelenir:
Tahıl ve Ekmek Grubu
Süt ve Yoğurt Grubu
Et Grubu
Sebze ve Meyve Grubu
Yağ ve Şeker Grubu

KARBONHĐDRATLAR:


Vücudun temel enerji kaynağıdır. Kişinin günlük
enerji gereksiniminin %55'i karbonhidratlardan
sağlanmalıdır. Karbon, hidrojen ve oksijenden
oluşan bu bileşikler yiyeceklerde daha çok şeker
ve nişasta biçiminde bulunur. Örneğin üzüm
şekeri denen glikoz en basit karbonhidratlardan,
yumrulu bitkilerin köklerinde depolanan nişasta
ise en karmaşık karbonhidratlardan biridir.
Karbonhidratça zengin yiyeceklerin yapısında
genellikle glikozdan daha karmaşık şekerler ve
nişastalar bulunur. Ama bu bileşiklerin tümü
sindirim sıraında parçalanarak glikoza
indirgendiğinden, yiyeceklerdeki bütün
karbonhidratlar sonunda glikoz olarak kana
geçer ve karaciğerde glikojen biçiminde
depolanır. Vücuda enerji gerektiğinde,
karaciğerdeki glikojen yeniden glikoza
dönüşerek kan dolaşımı aracılığıyla hücrelere
dağıtılır. Bu nedenle, kanda bulunduğu için kan
şekeri de denen glikoz vücudun temel enerji
kaynağıdır.

PROTEĐNLER


Vücudun yapı taşlarıdır. Kemikler, kaslar,
deri, sinirler, kısacası vücudun büyük
bölümü proteinlerden oluşur.
Yiyeceklerle alınan proteinler sindirim
sırasında parçalanarak aminoasitlerine
ayrışır ve vücut, bu aminoasit
deposundan seçtiği uygun yapıtaşlarını
yeniden bir araya getirerek kendi
dokularını oluşturan proteinleri yapabilir.
Protein açısından zengin olan başlıca
hayvansal yiyecekler yunurta, et, balık,
peynir ve süt, bitkisel yiyecekler ise
ekmek, patates, fındık ve ceviz gibi
kabuklu yemişler, bezelye, fasulye ve
mercimektir.1 gr protein 4 Kal'lik bir
enerji sağlar. Günlük enerjinin %10-15'i
proteinden gelmelidir. Beslenmemizde
proteinden zengin besinlere ihtiyaçtan
fazla tüketmek kadar zararlıdır.

YAĞLAR


Vücudun enerji ihtiyacında bir
diğer besin grubu da yağlardır.
Yağlar da karbon, hidrojen, ve
oksijenden oluşur. Tereyağı, yağlı
et, kaymak, peynir ve yumurta gibi
yiyeceklerden alınan hayvansal
yağlar ile mısır, ayçiçeği, fındık ve
ceviz gibi yağlı tohumlardan elde
edilen bitkisel yağlar dengeli
beslenmede önemli bir yer tutar.
Ama bu temel besinlerin fazla
alınması zararlı olabilir. Bazı
yağların kalp hastalıkları olasılığını
artırdığına inanan birçok doktor,
sağlıklı bir yaşam için özellikle
hayvansal yağların fazla
yenmemesini salık verir. 1 gr. yağ
9 Kal enerji sağlamaktadır.

VĐTAMĐNLER


Vücuttaki bir takım biokimyasal işlemlerin
devamında rol oynarlar, vücudun direncini
artırır ve bazı vitaminler, vücuda alınan çoklu
doymamış yağ asitlerinin oksidasyonunu
önlerler. Đlk bulunan vitaminler alfabenin
değişik harfleriyle adlandırılmıştı. Sonradan
bu bileşiklerin kimyasal yapıları belirlenince,
askorbik asit, tiyamin ya da riboflavin gibi
bilimsel adlar verildi. Ama bugün bile,
vitaminlerin A, B, C gibi harflerle anılması çok
yaygındır. Vitaminlerin çok az miktarda
alınması vücut için yeterli olduğundan, çeşitli
yiyeceklerle dengeli beslenen kişilerde
vitamin eksikliği görülmez. Yalnız bazı
hastalıklarda doktorlar, vücut sağlığına
kavuşuncaya kadar normalden daha fazla
vitamin alınmasını önerirler. Ama olağan
koşullarda yiyeceklerdekiyle yetinmeyip
gereğinden çok vitamin almanın hiçbir yararı
yoktur; çünkü vitaminlerin çoğu vücutta
depolanmaz ve günlük gereksinimden fazlası
idrarla birlikte dışarı atılır.

MĐNERALLER


Mineraller vücudun sağlılı kalabilmesi için
gerekli olam kimyasal elementler ile bu
elementlerin inorganik bileşikleridir. Her
mineralin, öbür besin maddelerinin etkisini
güçlendiren tamamlayıcı bir görevi vardır.
En çok sütte ve süt ürünlerinde bulunan
kalsiyum, kemiklerin ve dişlerin sağlıklı
gelişmesinde önemli rol oynar. Süt
ürünlerinde, yumurta sarısında,
baklagillerde ve kuru yemişlerde bulunan
fosfor da kemik ve dişlerin, kas ve sinir
dokusunun yapıtaşlarındandır. Đçme
sularında bulunan flüorun da diş
çürümelerini önlediği saptanmıştır.

BESLENMENĐN EĞĐTĐMDEKĐ YERĐ






Beslenme insan sağlığını etkileyen en önemli faktördür. Çocuklar besin değerleri yüksek
besinleri doğal olarak seçemediklerinden beslenme ve besinler hakkında bilgi sahibi
olmaları gerekmektedir. Yeterli beslenemeyen çocukların öğrenemedikleri ve hastalıklara
maruz kaldıkları bilinmektedir. Okullar çocukların sağlık ve beslenme durumlarını
geliştirmede önemli bir konuma sahiptirler. Bu nedenle, okul çocukları beslenme eğitimi
için ana hedeftirler. Bu çalışmanın amacı Avrupa Birliğine üye bazı ülkelerde neler
yapıldığını göstererek, Türkiye'deki okullarda beslenme eğitimini yaygınlaştırmaktır.
Anahtar Sözcükler: Beslenme eğitimi, okul, Avrupa Birliği, öğretmen eğitimi
Okul Sağlığı ve Beslenme
Aile, iletişim araçları ve çevre çocukların beslenme alışkanlıklarını etkiler (Traahms ve
Pipes, 2000). Okul öncesi dönemden başlanmak üzere doğru beslenme alışkanlıklarının
kazandırılmasının gerekliliği bilinmektedir (Jonides ve ark. 2002). Çocukluk döneminde
kazanılan beslenme alışkanlıkları yaşamın daha sonraki yıllarında devam etmektedir
(Healthy People 2010, 2000). Okul çağı çocuklarının beslenmeye dayalı sorunları arasında
büyüme ve gelişme geriliği, diş çürükleri, aşırı kilonun yanı sıra uzun süreli sağlık
problemlerinden diyabet ve koroner kalp hastalıkları da ortaya çıkabilmektedir (Cotugna ve
Vickery, 2005). Okul ortamı yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıkları kazandırarak kısa ve
uzun sürede ortaya çıkabilecek hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi için gerekli bilgi,
yetenek ve davranışların gelişmesinde önemli bir konuma sahiptir (Healthy People 2010,
2000).

Sağlıklı yaşam için ABD Hastalıkların Kontrolü ve Korunma Merkezi
(Centers for Disease Control
and Prevention (CDC)) tarafından geliştirilen ana ilkeler (1996):




• Okulda sağ
sağlık eğ
eğitiminin bir parç
parçası
ası olarak okul öncesi dö
dönemden baş
başlanarak orta
öğretimin sonuna dek yaş
yaşa uygun beslenme eğ
eğitimini mü
müfredata yerleş
yerleştirme,
• Öğrenciler iç
için aktivite ve yetenek geliş
gelişimlerinin sağ
sağlanması
lanması,
• Eğitimciler iç
için hizmet öncesi ve hizmet iç
içi eğ
eğitimin sağ
sağlanması
lanmasıdır.

Öğretmenler ve Öğrenciler için Beslenme Eğitimi :


Beslenmeye dayalı
dayalı davranış
davranış değ
değişikliğ
ikliğini sağ
sağlamanı
lamanın en etkin yolu eğ
eğitimdir (Powers
(Powers ve
ark., 2005). Beslenme eğ
eğitiminde amaç
amaç yemeye ve iç
içmeye dayalı
dayalı karar vermede yol
gösterici olmaktı
olmaktır. Beslenme durumunun dü
düzeltilmesinin yanı
yanında bilgi kazanı
kazanımı ve
davranış
davranış değ
değişikliğ
ikliğinin kazandı
kazandırılması
lmasıdır (Devine, 1988).

Beslenme eğitiminin etkin olabilmesi için (Stockley, 1993):








• Đlgi çekici
• Anlaşı
labilir
Anlaşılabilir
• Besin ögelerinden çok besinlerin kullanı
kullanılması
lması
• Mesajları
Mesajların tutarlı
tutarlı olması
olması
• Oluş
Oluşabilecek riskler konusunda insanları
insanların haberdar edilmesi
• Değ
Değişimin faydaları
faydalarının vurgulanması
vurgulanması
• Diyette değ
değişimlerin sağ
sağlanması
lanması sırası
rasında ortaya çıkabilecek engellerin üstesinden
gelinmesi

Beslenme Eğitimi Müfredatı











Beslenme eğitimi,
itimi, beslenme ayrı
ayrı bir ders olarak verilebileceğ
verilebileceği gibi diğ
diğer derslerin
konuları
konularına entegre edilmiş
edilmiş olarak da verilebilmektedir.
verilebilmektedir. Genellikle beslenme eğitimi ayrı
ayrı bir
ders olarak veya ev ekonomisi müfredatı
fredatı içinde verilmektedir.
verilmektedir. Ancak bu şekilde beslenme
eğitiminin verilmesi davranış
davranış değ
değişikliğ
ikliğinden çok bilgi artı
artırımına neden olmaktadı
olmaktadır. Ayrı
Ayrıca
eğer öğretmenden beslenme eğitiminin verilmesi istenmiyorsa beslenme konusu öğretmen
tarafı
tarafından ele alı
alınmamaktadı
nmamaktadır. Böylece beslenme eğitimi alan öğrenciler gerç
gerçek yaş
yaşamda
öğrendiklerini bir araya getirmede sorunlarla karşı
laş
şmaktadı
karşıla
maktadırlar.
rlar. 1980'li yıllarda
bütünleş
mının geliş
nleştirici müfredat yaklaşı
yaklaşım
gelişmiş
miş ülkelerde beslenme eğitiminin verilmesinde
benimsenmiş
benimsenmiştir.
tir.
Tablo 1'de bazı
bazı Avrupa Birliğ
Birliğine üye ülkelerde beslenme eğitiminde müfredatta olması
olması
gerekenler ve tavsiyeler verilmektedir.
verilmektedir. Müfredat beslenme ile ilgili yedi konuyu ele
almaktadı
almaktadır. Bu konular Avrupa ve ABD'deki beslenme uzmanları
uzmanları, sağ
sağlık eğitimcileri ve
öğretmenlerden oluş
oluşturulan bir konsey tarafı
tarafından belirlenmiş
belirlenmiştir (Dixey ve ark., 1998):1.
Gıda ve duygusal geliş
gelişim
2. Yeme alış
kanlııkları
alışkanl
kları ve sosyososyo-kültü
ltürel etkiler
3. Beslenme ve kiş
kişisel sağ
sağlık
4. Gıda üretimi,
retimi, işlenmesi ve dağı
dağıttımı
5. Tüketicilerin gıdaya bakış
bakış açısı
6. Gıdanı
danın korunması
korunması ve saklanması
saklanması
7. Gıdanı
danın hazı
hazırlanması
rlanması

DENEY RAPORU


Deneyin Amacı:



Saf su,ç
su,çeşme suyu ve sert suda sabunun kö
köpürmesini incelemek,sudaki iyon miktarı
miktarı arttı
arttıkça kö
köpürmenin
azalacağı
nı hesaplamak.
azalacağın



Kuramsal Bilgiler:



Su, çökelti
çökelti verebilecek önemli miktarda iyonlar iç
içeriyorsa, suyun sert su olarak tanı
tanımlanı
mlanır. Sert su
kalsiyum, magnezyum ve ağı
ağırr metal iyonları
iyonları içerir. Sabun ile çökelek
çökelek oluş
oluşturur. Sertlik gü
günümüzde,
numunedeki bü
bütün çok yü
yüklü
klü katyonları
katyonların toplam konsantrasyonuna eş
eşdeğ
değer kalsiyum karbonat
konsantrasyonu cinsinden ifade edilir. Sert su ile yapı
yapılan buz buğ
buğulu bir gö
görünümde olur.



Đki çeşit sert su vardı
vardır; geç
geçici sert su ve kalı
kalıcı sert su.
Geç
Geçici sert su : Bikarbonat iyonu, HCO3HCO3- içerir. HCO3HCO3-(aq)
aq) iç
içeren su ısıtılırsa, bikarbonat iyonu CO32CO32- ,
CO2 ve su vermek üzere kolayca bozunur. CO32CO32- sudaki çok değ
değerlikli katyonlarla tepkimeye girerek
CaCO3 – MgCO3 karışı
k çökeltisini
karışık
çökeltisini ve kazan taşı
taşı adı
adı verilen tortuyu oluş
oluşturur.



Kazan taşı
nın oluş
an elektrik santraları
taşın
oluşumu buhar üreten sanayi kazanları
kazanlarında ve buharla çalış
alışan
santralarında oldukç
oldukça
ciddi sorunlara neden olabilir.Kazan taşı
nın oluş
taşın
oluşumu su ısıtıcıları
larının etkinliğ
etkinliğini azaltı
azaltır ve kazanı
kazanın aşı
aşırrı
ısınması
nmasına neden olabilir.
Geç
Geçici sert su, su arı
arıtma tesisinde suya sö
sönmü
nmüş kireç
kireç [Ca(OH)2]
Ca(OH)2] katı
katıp metal karbonat çökeltisini
çökeltisini sü
süzmekle
yumuş
yumuşatı
atılabilir. Baz, bikarbonat iyonu ile tepkimeye girerek su ve karbonat
karbonat iyonu oluş
oluşturur. Karbonat
iyonu Ca2+ gibi M2+ iyonları
iyonları ile tepkimeye girerek metal karbonatları
karbonatları halinde çöker.
çöker.



Suyun geldiği kaynağa bağlı olarak çok veya az kireç içermektedir. Sert
su, çok kireç içeren sudur. Değişik sertlik dereceleri bulunmaktadır ve
bunlar ° Alman sertliği (°dH) biriminde ölçülmektedir.
» Sertlik derecesi 1 = 0 – 7 °dH (Yumuşak su)
» Sertlik derecesi 2 = 8 – 14 °dH (Đdeal içme suyu)
» Sertlik derecesi 3 = 15 – 21 °dH (Sert su)
» Sertlik derecesi 4 = 21 °dH’den daha fazla (Çok sert su)



Saf su; içinde var olan minerallerin destilasyon gibi yöntemlerle alınmış
olduğu sudur. Saf su içinde özellikle çocuklar ve yaşlılar için gerekli olan
kalsiyum, magnezyum, bikarbonat, sülfat, klorür gibi mineraller
bulunmaz. Sertlik değeri çok düşük olan sular da bir tür saf su sayılır.
Đçinde mineral bulunmadığı için tadı yavandır

Deneyde Kullanılan Malzemeler






Saf su
Çeşme suyu
CaCO3'lü su
Sıvı sabun
3 deney tüpü

Deneyin yapılışı




1.deney tüpüne saf su
2.deney tüpüne çeşme suyu
3.deney tüpüne CaCO3'lü su koyduk.Đçlerine birer damla sıvı
sabun damlattık ve çalkaladık.Deneyin sonunda en fazla
köpürmenin saf suda en az köpürmenin CaCO3'lü suda
olduğunu gözlemledik.Bunun sebebi suyun içindeki bazı
kimyasal maddeler sabunun köpürmesini
zorlaştırmasıydı.Çeşme suyunda bulunan kalsiyum tuzu da
sabunun köpürmesini engelledi.

Deneyde en
çok köpüren
saf su+sıvı
sabun oldu

Musluk
suyu+sıvı sabun
saf suya göre
daha az
köpürdü

en az köpüren
sert su+sıvı
sabun oldu

Üç deney tüpünü
karşılaştırdığımızda soldan
sağa;saf su,musluk suyu ve sert su

KAYNAKÇA
www.kimyaevi.org
www.kimyanet.org
www.ekimya.com
www.wikipedia.org

