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TANIMLAR

BESİN ALLERJİSİ: Herhangi bir besine, kokusunun 

duyulmasına, besinden üretilen herhangi bir ürüne veya 

bir besin katkı maddesine karşı bağışıklık sisteminin IgE 

konsantrasyonlarında artış ile birlikte klinik bulguların 

eşlik ettiği bir yanıt vermesidir.

BESİN İNTOLERANSI: Herhangi bir besin veya besin 

bileşenine veya bir besin katkı maddesine organizmanın 

bireysel farklılık gösteren normal fizyolojik süreçlerden 

farklı ve rahatsızlık veren bir yanıt vermesidir. 

Boyce J Allergy Clin Immunol. 126:1-58, 2010 



ALLERJİ



İNTOLERANS



Besin İntoleransı ve Allerji Farkı

Allerjik reaksiyonlarda organizmanın verdiği klinik yanıtlar, 

membrana bağlı IgE allerjenle karşılaştığında mast hücrelerinin 

degranülasyonu sonucu salınan histamin ve lökotrenler ile gelişir. 

Besin intoleransında ise (Ig E aracılı olmayan yanıtların 

patogenezinde) antijenin mast hücrelerini doğrudan etkileyerek 

reaksiyon oluşturduğu düşünülmektedir.  

Allerji Protein, kimyasallar 

Besin intoleransı Karbonhidrat, protein, diğer kimyasallar

ile oluşur.

Allerji Hemen bulgu verir(anaflaksi)

Besin intoleransı Yarım saat – 24 saat arasında yanıt 

verir
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Besin İntoleransı Bulguları



Besin İntoleransı Bulguları ve Beraberinde 

Besin İntoleransı Gelişebilen Hastalıklar

 Karın ağrısı ve kramplar

 Reflü

 Baş ağrısı

 Mide bulantısı ve kusma

 Şişkinlik

 Konstipasyon

 Kronik yorgunluk sendromu

 Diyare

 Deri döküntüleri

 Kilo  kaybı

 Hırıltılı solunum

 Migren

 İnflamatuar barsak hast.

 Astım 

 Artrit 

 Otizm

 Egzama

 Fibromyalji

 Spastik kolon

 Rinit

 Sinüzit

 Ürtiker

www.allergyuk.org



Besin İntoleransının Tanımlanması İçin Kullanılan Testler

 Hastadan detaylı bir tıbbi öykü ve beslenme öyküsü alınır.

 Plasebo kontrolü çift körlü veya açık besin provakasyonları

 Solunum H2 testi (laktoz, sorbitol, fruktoz, glikoz)

 Ig G, IgA, IgM

 Gaita kültürü 

 Serum CRP, sedimentasyon hızı

 Kan sayımı

 Lipaz

 Bilirubin

 Glutamat piruvat transaminaz

 D vitamini, parathormon

 İdrarda metilhistamin

 Yapısal problemleri tespit etmek için radyolojik ve ultrasonografik

yöntemler

 Atopi yayma testi, 

 Endoskopik biyopsi kullanılabilen yöntemlerdir. 

Zobf Y .Dtsch Arztebl Intt. 106:359-70 2009 



Besin İntoleransı Testlerinde 

IgG ve IgG4 Düzeylerindeki 

Artış Değerlendirilir



İMMUNGLOBULİN - GLİKOPROTEİN

antijenler
IgA

IgD

IgE: Allerjenleri bağlayarak mast 

hücreleri ve bazofillerden 

histamin salınımını artırır. Ayrıca 

parazitik enfeksiyonlara karşı 

koruyucudur. 

IgG: Dört alt birimi vardır. 

Patojenler kaynaklı bağışıklığın 

temelini oluşturur. Plasentaya 

geçerek pasif immunıte 

oluşturan tek immunglobulindir. 

IgM





IgG – Besin İntoleransı

 1970’li yıllarda yapılan çalışmalarda antijen spesifik 

IgG4’ün IgE gibi bazofillerden histamin salınımına neden 

olduğu, bir çalışmada saptandıktan sonra gıda 

intoleransı testleri geliştirilmeye başlanmıştır(Fagan DL. J 

Allergy Clin Immunol 70:399-404,1982). 

 IgG veya IgG4’ün histamin salınımını artırdığı kesin 

kanıtlanmış bir bilgi değildir(Van der Zee JS, Aalberse RC. The role of 

IgG in allergy. In Lessof MH.Allergy:an international textbook. London Wiley, 

1987:49-67). 



EAACI (Avrupa Allerji ve Klinik İmmunoloji Akademisi) ve 

AAAAI (Amerikan Astım, Alerji ve Immunoloji Akademisi) 

RAPORU(2010)

 Nedeni belli olmayan alerji ve intoleransa bağlı 

semptomların laboratuvar testlerinin kolaylıkla 

yapılabilmesiyle birlikte, elde edilen sonuçların ayrıntılı 

bir biçimde yorumlanamaması tüm dünyada süregelen 

bir problemdir. 

 Alerji ve intoleransın tanımlanması için kullanılan 

testlerin mutlaka bilimsel kanıtlara dayalı olması gerekir. 

 Hastada herhangi bir klinik bulgu  oluşmamışken bu 

testlerin tek başına tanı koymada kullanılması hastanın 

gerçek tedavisinin yapılamamasına neden olduğu gibi 

hastaların yaşam kalitelerini çok olumsuz etkileyebilir. 



 Bir hastaya çok iyi bir medikal öykü almadan ve 

provakasyon yapmadan besin alerjisi veya 

intoleransı tanısını sadece serum immunglobulin 

düzeylerindeki değişiklikler ile belirlemek ne doğru 

ne de kullanılması mümkün bir yöntemdir. 

 Klinik bulgu yoksa IgG4 ve IgE konsantrasyonlarının 

artması tanı koymak için yeterli değildir. 

 Serumda immunglobulin konsantrasyonlarının artışı 

bir hastalığı tanımlamaz. 

EAACI (Avrupa Allerji ve Klinik İmmunoloji Akademisi) ve 

AAAAI (Amerikan Astım, Alerji ve Immunoloji Akademisi) 

RAPORU(2010)



 Genel olarak serum immunglobulin testleri medikal ve 

beslenme öyküsü alınmadan, herhangi bir seçim 

yapılmadan bir panel olarak uygulanır. Bu durumda alerji 

veya intoleransa neden olduğundan şüphelenilen besinler 

herhangi bir klinik bulgu olmaksızın ve hasta tarafında iyi 

tolere edilmelerine rağmen günlük beslenmelerinden 

çıkarılır. Bu durumda hasta veya danışan besini 

tükettiğinde herhangi bir klinik rahatsızlık yaşamıyorsa asla 

hastanın hayatından çıkarılmamalıdır. 

 Klinik bulgu vermediği halde diyetten çıkarılan besinler, 

beslenme yetersizliğine yol açabileceği gibi hastalar 

tarafından uygulanması çok zor beslenme programları da 

ortaya çıkabilir. 

EAACI (Avrupa Allerji ve Klinik İmmunoloji Akademisi) ve 

AAAAI (Amerikan Astım, Alerji ve Immunoloji Akademisi) 

RAPORU(2010)



 Yapılan immunglobulin testlerinde konsantrasyonlar 

saptanamadığında sonuçlar negatif yorumlanıp hastaya 

besini tüketmesi önerildiğinde yeniden klinik bulguları 

yaşaması söz konusu olabilir.

Belirlenmemiş sonuçlar negatif olarak değerlendirilmemelidir. 

EAACI (Avrupa Allerji ve Klinik İmmunoloji Akademisi) ve 

AAAAI (Amerikan Astım, Alerji ve Immunoloji Akademisi) 

RAPORU 2010



 Hassasiyet oluşturduğu düşünülen besin veya besin 

bileşeni acil müdahale koşullarının oluşturulduğu bir 

ortamda mutlaka bir hekim kontrolünde hastaya tükettirilir. 

 Klinik bulgular ile tanımlayıcı testler arasında çelişki varsa 

çift körlü plasebo kontrollü provakasyon mutlaka 

yapılmalıdır.



 Özellikle sonucun pozitif olması bekleniyorsa uygulamada 

hem hasta hem de doktor hastaya ne verildiğini bilmez. 

 Bilimsel çalışmalarda çift kör uygulanır. 

Besin Provakasyonu

EAACI Position Paper.  Allergy 2004; 59: 690-697



 Hastanın bulguları geç veya kronik(atopik egzama, kronik 

ürtiker veya sindirim sisteminde geç oluşan bulgular) ise  

çift körlü provakasyonlar yapılmalıdır. 

 Kronik yorgunluk sendromu, kimyasallara gelişen 

hassasiyet, migren ve eklem ağrıları gibi bireyler arası 

farklı olan bulgular mutlaka çift körlü çalışmalarla tespit 

edilmelidir. 

 Üç yaşından küçük çocuklarda açık yöntemle besin 

provakasyonu yapılabilir.

 Test edilen besine hassasiyet gelişme riski çok düşükse 

açık provakasyon yapılabilir. 

Besin Provakasyonu

EAACI Position Paper.  Allergy 2004; 59: 690-697



Besin İntoleransının Nedenleri
1- Gastrointestinal yolda genetik bozukluklar, cerrahi girişim, 

travma, kronik enfeksiyonlar etkisiyle gelişen enzim 

konsantrasyonları ve/veya aktivitelerinde azalma. 

2- Vazoaktif aminler: meyveler, şarap, peynir ve çikolatada 

bulunan

 Histamin

 Tiramin

 Dopamin

 Epinefrin

 Norepinefrin

 5-hidroksitriptamin

 Feniletilamin

Deri, bronşioller ve kan damarlarına etki ederek klinikte ürtiker, 

anjiyoödem, yutma güçlüğü, hırıltılı solunum ve migrene neden olabilirler. 



Besin İntoleransının Nedenleri

3- Toksinler

 Doğal olarak besinlerin bileşiminde bulunanlar:

 Kurubaklagiller – hipoglisin

 Tropikal meyveler – siklopeptidler

 Mantar – muskarin

 Ispanak – oksalatlar

 Hazırlama ve saklama aşamalarında besine eklenen katkı 

öğeleri

 Katkı maddeleri, emülsifikasyon, renklendirme, koruma…

 Sentetik tat ve koku 

 Besin paketleme materyalleri

 Tarım ilacı kalıntıları

 Diğer endüstriyel kimyasallar

4- Çok fazla miktarlarda tüketildiğinde gastrointestinal

irritasyona neden olan besinler; erik, soğan



IgE Aracılı Olmayan Besin İntoleransı

 Eosinofilik gastrointestinal hastalıklar

 Protein kaynaklı enterokolit sendromu

 Protein kaynaklı alerjik proktokolit

 Protein kaynaklı enteropati sendromu

 Alerjik kontakt dermatit

 Sistemik kontakt dermatit

 Heiner Sendromu

Boyce J Allergy Clin Immunol. 126: S1-S58, 2010 



Gastrointestinal Sistemde Yanıt 

Oluşturan Hastalıkların Genel Özellikleri

 Özefagus, mide ve ince barsak duvarında eozinofil 

konsantrasyonu artar. 

 Tanı endoskopi bulguları ve biyopsi ile konur. 

 Bazal hücrelerde hiperplazi görülür. 

 Çocuklarda gaströzefajial reflü, yetişkinlerde disfaji-

yutma güçlüğü ve sindirim ve dışkılama güçlüğüne 

neden olur. 

 Hastaların % 50’sinde diğer atopik hastalıklar da eşlik 

eder. 

J Allergy Clin Immunol. 118:1054-9,2006



Gastrointestinal Yolda Gelişen Enzim Yetersizlikleri Ve 

Transport Problemleri Kaynaklı Besin İntoleransları

Enzim Besin Yetersizlik Sekonder etkenler

Karbonhidratlar 

Çoklu Disakkarit

Malabsorbsiyon

Sendromu

Laktoz, sükroz ve 

diğer disakkaritler

Otozomal resesif Çölyak, kronik inf.

barsak hastalıkları

İzole Disakkarit

İntoleransı

Disakkaritler Çölyak, kronik inf.

barsak hastalıkları

GLUT 5 Transport 

Bozukluğu

Fruktoz Çölyak, kronik inf.

barsak hastalıkları

Laktaz Laktoz Konjenital

Otozomal resesif –

çok seyrek

Fizyolojik (3-5 yaş)

Çölyak, kronik inf.

barsak hastalıkları

Sükraz Sükroz Otozomal resesif

Sükraz-izomaltaz

yetersizliği

Çölyak, kronik inf.

barsak hastalıkları



Gastrointestinal Yolda Gelişen Enzim Yetersizlikleri Ve 

Transport Problemleri Kaynaklı Besin İntoleransları

Enzim Besin Yetersizlik Sekonder Etkenler

Karbonhidratlar 

Maltaz Maltoz Otozomal resesif Akarboz ve miglitol 

farmakolojik tedavi

Trehalaz Trehaloz Otozomal resesif Çölyak, kronik inf. 

barsak hastalıkları

Galaktaz Galaktoz Otozomal resesif Çölyak, kronik inf. 

barsak hastalıkları

Biyojenik Aminler 

Diamin Oksidaz histamin Otozomal resesif Çölyak, kronik inf. 

barsak hastalıkları

Diğer

Aldolaz B Fruktoz Otozomal resesif

Glikoz 6 Fosfat 

Dehidrogenaz

Fava X kromozomu ile 

genetik olarak 

taşınan enzim ↓

Sülfonamid

Alkol Dehidrogenaz Asetaldehit Metranidazol 



Karbonhidrat Malabsorbsiyonları

 Laktaz yetersizliği veya GLUT 5 veya GLUT 2 

taşıyıcılarının yetersizliği veya fonksiyonlarını 

yapamaması durumunda glikoz, galaktoz ve fruktoz 

kolona ozmotik aktif formda girerler.

 Kolonda bakteriler tarafından kullanılarak kısa zincirli 

yağ asitleri, metan, karbon dioksit ve hidrojen gibi 

metabolitlere dönüşürler. 

 Bu metabolitler gaz birikmesi, gazlı dışkılama, karın 

ağrısı ve diareye neden olurlar. 



Laktoz İntoleransı
 Laktoz intoleransı sütün bileşiminde bulunan laktozun 

laktaz eksikliği nedeniyle sindirilememesidir.

 Yetişkin tipi primer laktaz yetersizliği, bir hastalık 

sonucunda gelişen sekonder ve konjenital laktaz 

yetersizliği olmak üzere üç türü vardır.

 İnsanlar çocukluk dönemine ulaştıklarında anne sütü 

aldıkları dönemdekinden %90-95 oranında daha az laktaz 

üretirler ve yaşam boyunca konsantrasyonlar azalmaya 

devam eder. 

 Klinikte barsak gazı ve kramp, diyare, şişkinlik hissi ve 

mide bulantısı ile belirti gösterir.

 Semptomların şiddeti alınan laktoz miktarına intoleransın 

nedenine bağlı olarak değişir. 

 Semptomlar laktoz içeren besin tüketildikten 15 dakika ila 

1-2 saat sonrasında başlar. 
Swagerty DL. Am Fam Physician65,1845-50,2002



Sekonder Laktoz İntoleransı Nedenleri

 HIV

 Bölgesel enteritler

 Çölyak

 Whipple Hastalığı

 Şiddetli gastroenteritler

 Karsinoid sendrom

 Kistik fibrozis

 Diabetik gastropati

 Kuvaşiorkor

 Kemoterapi

 FMF – kolşisin

 Radyasyon enteriti
Swagerty DL. Am Fam Physician65,1845-50,2002



Laktoz İntoleransının Tanımlanması

1- Beslenme öyküsü

2- Kan glikoz düzeyi: 25-50 gram laktoz uygulaması    

sonrası belirli aralıklarla alınan kanda glikoz

konsantrasyonlarının ölçülmesi(20 mg/dl’den daha az artış 

pozitif sonuç)

 Mide boşalma süresi ve endojen glikoz metabolizmasından 

etkilenir

3- Solunum hidrojen testi: 25-50 gram laktoz yüklemesi sonrası    

solunumda hidrojen konsantrasyonunun 20 ppm’in üzerinde   

olması pozitif sonuç olarak değerlendirilir. Solunumla atılan 

hidrojen ve diğer gazlar kolondaki karbonhidrat 

konsantrasyonları için bir göstergedir.

 Laktoz malabsorbsiyonu olan hastaların %90’ında solunumla 

çıkarılan hidrojen konsantrasyonları korelasyon göstermektedir

Swagerty DL. Am Fam Physician65,1845-50,2002



Laktoz İntoleransı ve Süt Alerjisi Arasındaki Fark Nedir?

Alerji β laktoglobulin

İntolerans Laktoz

Beslenme programı

Alerji Tüm süt ve süt ürünleri içeren besinler

İntolerans Laktozu azaltılmış tüm süt ürünleri 

kullanılabilir. 



Gluten intoleransı: glutenin yapısında bulunan gliadinin 

tolere edilememesidir

Gluten 

Buğday

Çavdar

Arpa

Malt

Mısır ve pirinçte bulunmaz

Gluten İntoleransı



Gluten İntoleransı

 Çölyak 

 Şupru

 Nontropikal Şupru

 Gluten Enteropatisi

 Buğday Allerjisi

 Çölyak Olmayan Gluten Hassasiyeti

Yaşam Boyu Devam Eder 



Gluten Hassasiyeti Tanısı
• Gluten içeren bir besin tüketildikten birkaç saat veya gün 

sonrasında klinik bulgular görülür.

• Diyetten gluten çıkarıldığında bulgular birkaç saat veya gün 

sonrasında ortadan kalkar. 

• Diyete gluten içeren besinler eklendiğinde bulgular hemen geri 

gelir.

• Çölyak tanısı için kullanılan doku transglutaminaz ve IgA

düzeyleri ile düedonal biyopsi sonuçları negatiftir.

• Buğday allerjisi testleri IgE ve deri testleri negatiftir. 

• Çift körlü, plasebo kontrollü gluten provakasyonu ile tanı konur.  

Volta U. Cellular&Molecular Immunology 10;383-392,2013



Gluten Hassasiyetinin Klinik Bulguları
Maryland Unıversitesi

347 hasta(2004-2010)

Bologna Universitesi

78 hasta(2009-2011)

% %

Şişkinlik 72 72

Abdominal ağrı 68 77

Diyare 33 40

Konstipasyon - 18

Egzama ve deri dök. 40 33

Baş ağrısı 35 32

Zihin bulanıklığı 34 42

Yorgunluk 33 36

Depresyon ve Kaygı 22 15

Anemi 20 15

Kol, bacak ve eklemlere 

hissizlik
20 17

Eklem ve kas ağrıları 11 28
Volta U. Cellular&Molecular Immunology 10;383-392, 2013



Ürtiker ve Anjiyo-ödeme Neden Olan Besinler 

Ve Katkı Maddeleri

 Çilek, kabuklu küçük deniz canlıları gibi histamin 

salınımını artıran besinler

 Bazı şaraplar, fermente peynirler ve sosis gibi 

bileşiminde histamin bulunan besinler 

 Besinlere sarı renk vermek amacıyla kullanılan 

tartrazin, koruyucu olarak kullanılan benzoatlar ile 

salisilik asit içeren besinler ürtikere neden olabilir.  

 Egzersiz ve aşırı sıcak ortam ürtikere neden olabilir 

ve/veya besinin neden olduğu bulguları 

şiddetlendirebilir. 
Truswell AS. British Medical Journal 291:951-5,1985



Yapısında Histamin Bulunduran Besinler

Peynirler: çedar, gouda, stilton-mavi, rokfor

Ispanak

Domates

Sosis

Ançuez

Sardalye

Konserve besinler

Şarap 

Bira

Chandra RK. Am J Clin Nutr  66:526-9,1997



Yapısında Salisilat Bulunduran Besinler

Kuru meyveler 

Çilek, ahududu, böğürtlen

Narenciye

Kayısı

Salatalık, kornişon

Ananas

Zeytin

Üzüm

Badem

Meyan kökü

Kekik

Kırmızı biber

Biberiye

Köri

Çay

Şarap

Likör

Domates sosu

Nane 

Bal 

Truswell AS. British Medical Journal 291:951-5,1985



Rinit ve Astım Bulguları Oluşturan Besinler ve 

Katkı maddeleri

Çocuklarda yumurta, balık, yağlı tohumlar, ve çikolata 

en sıklıkla astımı provoke eden besinlerdir. 

Tartrazin, benzoatlar astım benzeri bulgulara neden 

olabilirler. 

Astım vakalarında besinlerde koruyucu olarak 

kullanılan kükürt dioksit ve sodyum metabisülfit 

bronkospazmı şiddetlendirebilir. 

Truswell AS. British Medical Journal 291:951-5,1985



Yapısında Tartrazin Bulunduran Besinler

Tatlı kabağı 

Konsantre meyve suları

Renkli içecekler, kokteyl

Salata sosları

Hazır kekler

Hazır kek karışımları

Hazır çorbalar

Hazır tatlılar

Hazır pudingler

Renkli şekerler 

Renkli dolgu maddesi içeren 

çikolatalar

Jöleler ve jöleli şekerler

Dondurma

Reçel

Marmelat

Köri

Hardal

Meyveli yoğurtlar ve sütler

Truswell AS. British Medical Journal 291:951-5,1985



Yapısında Kükürt Dioksit Bulunduran Besinler

Salata barda bulunan salatalar*

Otellerde meyve salataları*

Şarap

Buzlu meyve suları

Kuru meyveler

Pişirmeye hazır doğranmış besinler

Taze kalmaları içi üzerlerine sıkılan sprey kükürt içerir.

Truswell AS. British Medical Journal 291:951-5,1985



Egzama 

Özellikle yumurta ve süt bulguları şiddetlendirir. 

Diyetten süt ve yumurta çıkarıldığında bulgularda 

iyileşme görülür. 

Yetişkinlerde eliminasyon  diyetleri egzama 

bulgularının iyileşmesine çok az düzeyde yardımcı 

olmaktadır.

Truswell AS. British Medical Journal 291:951-5,1985



Migren

Olgunlaştırma işlemi uygulanmış peynirler(tiramin), 

çikolata(feniletilamin) ve narenciye grubu 

meyveler(sinefrin) migren ataklarını hızlandırabilir. 

Kırmızı şarap ve diğer bazı alkollü içecekler içindeki 

histamin baş ağrılarını kolaylaştırabilir. 

Yağlı besinler mide bulantısını artırabilir.

Hazır et ürünleri içindeki nitrat baş ağrılarına neden 

olabilir. 

Truswell AS. British Medical Journal 291:951-5,1985



Yapısında Tiramin Bulunduran Besinler

Peynirler: çedar, gouda, stilton-mavi, rokfor, parmesan

Şarap 

Bira

Maya

Soya sosu

Fava

Tütsülenmiş et ve balık

Avokado 

Ahududu

Besin bekledikçe tiramin düzeyi artar. 

Chandra RK. Am J Clin Nutr  66:526-9,1997



TEDAVİ



Detaylı Bir Beslenme Öyküsü 

Besin Provakasyonu

Immunglobulin, Endoskopi 

Klinik Bulgu (+) Klinik Bulgu (-) 

Eliminasyon Diyeti

Provakasyon

Spesifik Eliminasyon Diyeti

STOP



ELİMİNASYON DİYETİ

GRUP TÜKETİLEBİLEN BESİNLER TÜKETİLEMEYEN BESİNLER

ETLER Küçük baş hayvan etleri –

koyun, kuzu

Süt ve yumurta 

TAHILLAR Pirinç, tapyoka, karabuğday Buğday, yulaf, mısır, arpa, 

çavdar, darı

SEBZELER Mevsiminde yetişen sebzeler Bezelye, kereviz, domates

MEYVELER Mevsiminde yetişen meyveler Narenciye grubu ve çilek, 

ahududu, böğürtlen grubu 

meyveler

YAĞLAR Zeytinyağı Soya, mısırözü ve fındık yağı, 

tereyağı, margarin, hayvansal 

veya bitkisel kaynaklı soslar

SOSLAR Tuz, limon Çikolata, kahve, çay, kola, 

alkollü içecekler, mısır 

nişastası

Parker SL. Can Med Assoc J 139:711-718, 1988 



Eliminasyon diyeti 2-3 hafta uygulanır. 

Her üç ila yedi günde bir şüphelenilen 

besinler tek tek diyete eklenir. 



Laktoz İntoleransı Tedavisi

 Birçok hasta günde 240 ml ve altında sütü (6 gram laktoz) 

tolere edebilir. 

 Birçok hasta yoğurt veya laktozsuz sütü tolere edebilir.  

 Yapım tekniği nedeniyle yapısındaki laktozun büyük bir kısmı 

ayrılan çedar gibi peynirler tolere edilebilir. 

Suarez FL. N Eng. J Med 1995,333,1-4



 Çok düşük miktarlarda laktozu tolere edemeyen hastalar 

laktozsuz süt tüketebilirler. 

 Çok hassas bireylerin besin etiketlerini okuyarak içinde 

aşağıdaki bileşenleri bulunduran besinleri de hayatlarından 

çıkarmaları gerekebilir. 

 Süt 

 Whey proteinleri

 Laktoz

 Süt tozu

 Çökelek 

 Peynir 

 Margarin

 Krema 

 Ayrıca laktaz içeren tabletler öğünlerle birlikte alınarak da 

klinik bulgular ortadan kalkabilir. 

Laktoz İntoleransı Tedavisi



Gluten Hassasiyeti Tedavisi

Volta U. Cellular&Molecular Immunology 10, 383-392, 2013

Gluten içermeyen tahıllar

 Tapyoka

 Mısır unu

 Mısır nişastası

 Pirinç unu

 Patates nişastası

 Patates unu

 Soya unu

GLUTENSİZ UN KARIŞIMI

Pirinç unu 6 

Patates nişastası 2 

Tapyoka unu 1 



Gluten Hassasiyeti Tedavisi

Volta U. Cellular&Molecular Immunology 10, 383-392, 2013



Eliminasyon Diyetinin Yararlı Sonuçlarının 

Olduğu Durumlar

Hastalık Besin

Çölyak Gluten

İrritabl kolon Buğday, süt ve ürünleri, kahve, çay, 

mısır

Laktaz yetersizliği Süt ve süt ürünleri

Hiperaktivite Salisilatlar, besinler içinde bulunan 

renk maddeleri, şeker



TAKİP PROGRAMININ GENEL ESASLARI

Öğünlerin planlanması ve hastanın özellikle ana öğünde tüketmesi

gereken miktarların belirlenmesi

Kullanabileceği soslar ve yemek pişirme yöntemlerinin belirlenmesi

Günlük aktiviteleri doğrultusunda beslenme düzeninde yapacağı

değişiklikler ve besin seçiminde dikkat edeceği noktaların belirlenmesi

Evde var olan koşullarda yapılması gereken değişikliklerin

belirlenmesi

Besin etiketlerinde bulunan ve farklı isimlerle ifade edilen intolerans

oluşturabilecek maddeler konusunda hastanın ve ailenin

bilgilendirilmesi çok önemlidir.



TAKİP PROGRAMININ GENEL ESASLARI

ÜRÜNLER İÇİNDE BULUNAN GİZLİ ALERJENLER

Paket içinde satılan salamlı sandviçlerin etiket bilgilerinde salamın içindeki

maddeler ayrıntılı olarak yazılmaz.

Ürünlerin etiket bilgilerinde genellikle nebati yağ veya bitkisel yağ yazar,

bitkinin ne olduğu belirtilmez.

Unların içinde birçok karışım olabilir. Etiket bilgilerinde belirtilmeden,

özellikle ekmek karışımı olarak satılan unların bileşiminde gluten bulunur.

Monosodyum glutamat birçok isimle ürün etiketinde yer alabilir.

Besinin bileşiminde bulunan kimyasallar besin değeleri tablosunda

bulunmaz, besin etiketlerinde içindekiler kısmını okumak gerekir.

Baker H.B. David TJ. J Royal Soc Med 90:30, 45S-50S, 1997 

Feeney MC. Am J Clin Nutr 22:103-11, 1969



 Yumurta tek başına veya yiyeceklerin içinde yaygın 

olarak kullanılan temel besinlerden biridir.

 Yumurta ürünlerin içine kabartıcı veya yapıyı bir arada

tutan bir bağlayıcı olarak eklenir.

 Yumurta alerjisi olan vakaların diyetinde besin

hazırlanırken yarım çay kaşığı kabartma tozu 1 yumurta

yerine kullanılabilir.

 Yapıyı bir arada tutmak için muz püresi veya ticari olarak

satılan monogliserin kullanmak mümkündür.

YUMURTA İNTOLERANSI



Besinler Vitamin and Mineraller

Süt A vitamini, riboflavin, pantotenik asit, B12 vitamini, 

kalsiyum ve fosfor, D vitamini

Yumurta B12 Vitamini, riboflavin, pantotenik asit, biotin ve

selenium.

Soya Tiamin, riboflavin, pridoksin, folat, kalsiyum, fosfor, 

magnezyum, demir, ve çinko

Buğday Tiamin, riboflavin, niasin, demir ve folat

Yağlı tohumlar E vitamini, niasin, magnezyum, manganez ve krom

DİYETTE YAPILAN KISITLAMALAR 

SONUCU  OLUŞABİLECEK BESİN ÖĞESİ YETERSİZLİKLERİ


