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Özet: Bu araştırmada Ankara İli Sincan ilçesinde ilköğretim birinci sınıfa devam eden yedi yaşında-
ki erkek öğrencilerin diyet çinko düzeyleri ve çinkonun büyüme üzerine etkisi araştırılmıştır. Araş-
tırma kapsamına 230 erkek öğrenci alınmıştır. Çocukların günlük tükettikleri ortalama çinko miktarı 
6.13±1.94 mg bulunmuştur. Enerji, protein, demir, vitamin A, tiamin ve vitamin C’yi RDA (Recom-
mended Diet Allowances)’ya göre günlük önerilen miktarların %110 ve daha fazlasını tüketen ço-
cukların oranları sırası ile; %66.52, %99.57, %47.39, %66.52, %49.13 ve %87.39’dur. Riboflavin, 
çinko ve kalsiyum açısından günlük önerilen miktarların %51-75’ini tüketen çocukların oranları; 
riboflavin için %33.91, çinko için %44.78 ve kalsiyum için %31.30’dur. Çocukların %37.39’unun 
alınması önerilen niasin miktarının %76-99’unu tükettikleri bulunmuştur. Çocukların çinko tüketim 
durumları ile ağırlık ve üst orta kol çevresi persentilleri; ağırlık z skorları arasındaki farklılık istatis-
tiksel olarak önemli bulunmuştur (p˂ 0.05).

Anahtar Kelimeler: Diyet Çinkosu, Büyüme, İlköğretim Öğrencileri

DIETARY ZINC LEVELS OF SEVEN-YEAR-OLD MALE  
STUDENTS AND EFFECT OF ZINC ON GROWTH

Abstract: In this research, dietary zinc levels of 7 year-old male students attending first grade of pri-
mary school at Sincan District of Ankara Province, and effect of zinc on growth were investigated. 
Two hundred and thirty students were included in the research. Their average zinc consumption was 
6.13 ±1.94 mg. The ratios of the students consuming 110% or more of energy, protein, iron, vitamin 
A, thiamin, and vitamin C with respect to Recommended Diet Allowances (RDA) were found to be 
66.52%, 99.57%, 47.39%, 66.52%, 49.13% and 87.39%, respectively. The ratios of students consu-
ming 51-75% of the recommended daily amounts of riboflavin, zinc,   and calcium are 33.91% for 
riboflavin, 44.78% for zinc, and 31.30% for calcium. It was also found that 37.39% had been taking 
76-99% of the recommended daily consumption amount of niacin. The diffrerence between zinc 
consumption amount and weight percentiles and upper-mid-arm circumference percentiles, z scores 
for weight were found to be statistically important (p˂0.05).

Key Words: Dietary Zinc, Growth, Primary School Students

* Bu çalışma, birinci sırada yer alan yazarın doktora tezinden türetilerek hazırlanmıştır.
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GİRİŞ 

Büyüme ve gelişme, genetik potansiyel ve 
bunu düzenleyen çevresel faktörlerin etkisi 
altındadır. Sürekli büyüyen ve gelişen bir or-
ganizmaya sahip olan çocukların genel sağlık 
durumlarını etkileyen pek çok çevresel fak-
törlerin de başında beslenme yer almaktadır. 
Büyüyen ve gelişen organizmanın her türlü 
besin öğesine gereksinmesi vardır. Bu besin 
öğelerinden bazıları eser miktarıyla bile or-
ganizmanın yaşamı için elzemdir. Çinko bun-
lardan biri olup, gerek enzimlerin yapısına 
girerek, gerekse çeşitli metabolik işlevlerde 
görev alarak organizmanın büyüme ve geliş-
mesini sağlamaktadır (Goodhard and Shils, 
1980; Prasad, 1983; Baysal, 2011; Gibson, 
2012; Akhtar, 2013). 

Çinkonun mikroorganizmalar, bitkiler ve 
hayvanlar için elzem olduğu yüz yılı aşkın 
bir zamandan beri bilinmekle beraber, insan-
da çinko eksikliği ancak 1963 yılında Pra-
sad tarafından tanımlanmıştır (Prasad et al., 
1963). Sağlıklı yetişkin bireylerde yapılan 
metabolik çalışmalarda günlük olarak alınan 
12.5 mg çinkonun pozitif bir denge sağladığı 
bildirilmektedir. 7-10 yaş grubu çocuklarda 
çinko gereksinimi 10 mg kadardır. Çinkonun 
asıl kaynakları, hayvansal besinlerdir ve bun-
ların başında et, balık, kabuklu deniz hayvan-
ları, yumurta, süt ve süt ürünleri gelmektedir 
(Goodhard and Shils, 1980).

Çinko, yiyeceklerin çoğunda bulunur, fakat 
bunların bazılarındaki çinkodan insanın ya-
rarlanması güçtür. Bitkisel kaynaklarda çinko 
en çok olgunlaşmış tanelerde bulunmaktadır. 
Yetiştirildiği yörenin coğrafik özelliklerine 

göre bitkisel kaynaklardaki çinko içeriğinin 
değiştiği bilinmektedir. Hayvansal kaynaklı 
çinkonun biyoyararlılığı genellikle bitkisel 
kaynaklılardan daha yüksektir. Bitkisel be-
sinlerde ve hububatta (örneğin mercimek, 
mısır ve buğday) çinko konsantrasyonu yük-
sek olsa da fosfat bileşikleri ve fitatlar çinko-
yu bağlayarak emilimini olumsuz yönde etki-
lemektedir. Bu nedenle diyetleri tahıla dayalı 
ve hayvansal besinleri çok az tüketen top-
lumlarda çinko eksikliği halk sağlığı sorunu 
yaratacak boyutlardadır. Çinkonun emilimini 
etkileyen etmenlerden fitatlar ve kalsiyum 
üzerinde birçok araştırma yapılmıştır. Tavuk, 
domuz ve fare gibi hayvan türlerinde kalsi-
yum ve fitatların çinkonun emilimini engel-
lediği gösterilmiştir. Kalsiyum, fitat ve çinko 
etkileşimleri üzerinde yapılan incelemeler, 
kalsiyumun ancak fitatlar varlığında çinko 
ile antagonist ilişkisi olduğunu göstermiştir. 
Kalsiyum-fitat bileşiği çinko ile birleşerek 
emilemez bileşik ortaya çıkmaktadır. Di-
yette çok az fitat bulunduğu zaman kalsiyu-
mun antagonist etkisi ortadan kalkmaktadır. 
Diyetteki fazla miktardaki bakır ve demirin 
de çinkonun emilimini azalttığı bildirilmek-
tedir. Kadmiyumun da çinko için antagonist 
olduğu gösterilmiştir (Baysal, 2011). İran ve 
Mısır’da yaşayan ve hepatosplenomegali, 
hipogonadizm, hiperpigmentasyon, cücelik 
(dwarfism) ve demir yetersizliği anemisi olan 
bireylerin asıl sorununun çinko yetersizliği 
olduğu tesbit edilmiştir. İran’da yapılan bir 
çalışmada; çalışma kapsamındaki cücelerin 
fazla miktarda mayalanmamış tahıl ürünleri 
ve buna bağlı olarak fazla fitat tüketmeleri 
sonucunda çinko ve demir emilimlerinin en-
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gellendiği bildirilmiştir (Goodhard and Shils, 
1980).

Çinko; nükleik asit metabolizması, protein ve 
mukopolisakkarit sentezindeki biyokimyasal 
ve fizyolojik rolü ile doğum öncesi ve son-
rası yaşamda büyüme ve gelişmede önemli 
rol oynamaktadır. Pek çok enzimin yapısına 
katılan çinkonun hücre bölünmesinde elzem 
bir rolü vardır ve gen ekspresyonunun kont-
rolünde de rol oynamaktadır. Bugün çinko-
nun gelişme üzerine olan en önemli etkisinin 
hücre bölünmesi yoluyla ortaya çıktığı kabul  
edilmektedir (Hambidge et al., 1972; Prasad, 
1991; Baysal, 2011). Ayrıca, çinko eksikli-
ğinde, serum testosteron düzeylerinin düşme-
si ve gonadların gonadotropinlere olan ceva-
bının azalması da gelişme hızı üzerine olan 
olumsuz değişikliklerden sorumlu olabilmek-
tedir (Hambidge et al., 1972; Prasad, 1991). 

Çinko, büyüme ve gelişme üzerine etkisini 
insulin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) 
düzeyini ve büyüme hormonunun büyüme 
reseptörüne bağlanmasını artırarak, kemik-
lerde protein sentezini uyararak yapmaktadır. 
IGF-1’in KC ( karaciğer)’de sentezi için de 
çinko gereklidir. Çinko eksikliğinde insan-
larda ve hayvanlarda büyüme geriliği göz-
lenmektedir (Çavdar ve Arcasoy, 1972; Pra-
sad,1991). Çinkonun büyüme üzerine etkisi, 
ilk defa Ortadoğu’da adolesan erkeklerde, 
daha sonra da bu durumun reversibl olduğu 
Mısır’da yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. 
Bu çalışmalardan sonra yapılan hayvan de-
neylerinde, çinko düzeyi düşük olan fareler-
de somatomedin düzeyi de düşük bulunmuş, 
çinko eksikliğinin somatomedin üretimini 

bozduğu ve böylece somatomedinin iskelet 
büyümesindeki etkisinin çinko eksikliği ile 
bozulduğu sonucuna varılmıştır. Bunun ne-
deni, somatomedin-C’nin KC’de sentezi için 
çinkonun gerekli olmasıdır (Halsted et al., 
1974; Oner et al., 1984). Çinko yetersizli-
ğinde büyüme geriliği, hayvan deneylerinde 
DNA sentezinde timidinin bileşiminde çinko-
nun azalması ve buna bağlı olarak deoksiti-
midin kinaz aktivitesinin azalmasının göste-
rilmesiyle açıklanmaktadır (Arlette, 1983).

Çinko, aynı zamanda troid hormonları üzeri-
ne olan etkisiyle de büyümede rol oynamak-
tadır. Çinkonun troid hormonlarının homeos-
tazında rolü vardır. Organlarda troid hormon-
larından T4’ün T3’e dönüşümünü sağlayan 
iyodotironin (iodothyronine) deiyodinaz II 
enziminin bir çinko proteini olduğu ve dei-
yodinasyon süreci için çinko içeren kofaktö-
re ihtiyaç olduğu düşünülmektedir (Prasad et 
al., 1961, 1963; Prasad, 1991).

Çinkonun büyümedeki rolünü destekleyen 
çalışmalar yapılmıştır. Çinko eksikliği duru-
munda çinko desteği ile boy uzama hızında 
olumlu etkiler gözlenmiştir (Hambidge et 
al.,1972; Walravens et al., 1983, 1989; Gib-
son et al., 1989; Prasad, 1991). Çinko ilavesi 
yapılan çalışmalarda çocukların boy uzun-
luklarında önemli artışların olduğu saptan-
mıştır (Ronaghy et al., 1974; Krebs et al., 
1984). Çinko ile tedavi edilen cücelerde bü-
yüme, cinsiyet hormonları, karaciğer ve da-
laklarında olumlu değişmelerin olduğu tesbit 
edilmiştir (Baysal, 2011).

Bu araştırmada; Ankara İli Sincan İlçesinde 
ilköğretim birinci sınıfa devam eden yedi ya-
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şındaki erkek öğrencilerin besinlerle aldıkları 
çinko miktarı ve çinkonun çocukların büyü-
mesi üzerine etkisinin araştırılması amaçlan-
mıştır. 

MATERYAL VE METOD 

Araştırmanın evrenini Ankara ili Sincan il-
çesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı 31 ilköğretim okulu oluşturmuştur. Bu 
ilköğretim okullarından 6’sı basit tesadüfi ör-
nekleme ile belirlenerek araştırma kapsamına 
alınmıştır. Araştırma öncesinde Sincan İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yazılı izin alın-
mıştır. Araştırma örneklemini her bir ilköğ-
retim okulunun birinci sınıfına devam eden 
yedi yaşındaki erkek öğrenciler arasından ba-
sit tesadüfi örnekleme ile seçilen toplam 230 
erkek öğrenci oluşturmuştur. 

Araştırmada çocukların besin tüketim duru-
mu 24 saatlik hatırlatma yöntemi ile ‘bireysel 
besin tüketim yöntemi’ kullanılarak saptan-
mıştır. Öğrencilerin besin tüketim durumu 
anne/sorumlu kişi ve çocuklarla görüşülerek 
belirlenmiştir. Anne/sorumlu kişilere formla-
rın doldurulması konusunda eğitim verilmiş 
ve formlar daha sonra kontrol edilerek eksik-
likler varsa tamamlanmıştır.

Çocukların boy uzunluğu, vücut ağırlığı, üst 
orta kol çevresi ve triseps deri kıvrım kalın-
lığı ölçülmüştür. Antropometrik ölçümlerden 
vücut ağırlığı 0.5 kg’a duyarlı banyo baskülü 
ile ölçülmüştür. Her tartım sonrasında baskül 
kontrol edilerek ölçüm hataları önlenmiştir. 
Tartım esnasında öğrencilerin üzerinde ince 
giysilerin bulunmasına özen gösterilmiştir. 
Boy uzunlukları ölçümleri ise; çocuk ayak-

kabısız iken topuk arkaları, sırtı, omuzları di-
key ölçüm aletine düz değecek şekilde, yatay 
satıh üzerinde ayakları bitişik olacak şekilde 
çelikten yapılmış 0.5 cm’ye duyarlı boy ölç-
me cetveli ile yapılmıştır. 

Öğrencilerin üst orta kol çevreleri esnek ol-
mayan mezür ile ölçülmüştür. Triseps deri 
kıvrım kalınlığı Harpenden marka kaliper 
kullanılarak ölçülmüştür. Ölçümler bizzat 
araştırmacılar tarafından yapılmıştır. 

Çocukların ağırlık, boy uzunluğu, üst orta kol 
çevresi, triseps deri kıvrım kalınlığı ölçüldük-
ten sonra; Antro 2 Version 1.01 NUT1.DBF 
paket programı yardımıyla çocukların yaşa 
göre boy, yaşa göre ağırlık, boya göre ağır-
lık persentil değerleri ve z-skorları ve Beden 
Kitle İndeksi (BKI) değerleri hesaplanmıştır. 

Çocukların büyüme bakımından hangi per-
sentil içinde oldukları belirlenmiştir.

Daha sonra üst orta kol çevresi, triseps deri 
kıvrım kalınlığı, BKI değerleri ve yaşa göre 
boy, yaşa göre ağırlık ve boya göre ağırlık 
persentil değerleri ve z-skorları WHO (World 
Health Organization)/ NCHS (National Cen-
ter for Health Statistics)/ CDC ( Centers for 
Disease Control) standartlarına göre değer-
lendirilmiştir (WHO/ NCHS/ CDC, 1983).

Tüketilen besinlerin miktarları bireysel besin 
tüketim durumları değerlendirilerek saptan-
dıktan sonra tüketilen enerji ve besin öğele-
ri miktarları ‘ Besinlerin Bileşimleri’ cetveli 
kullanılarak hesaplanmıştır ( Baysal ve ark., 
1991).
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Çocukların tükettikleri enerji ve besin öğe-
lerinin tüketim durumunun değerlendirilme-
sinde RDA (Recommended Diet Allowances) 
tarafından yedi yaş erkek çocuklar için öne-
rilen değerler kullanılmış (National Research 
Council, 1989) ve bu değerler esas alınarak 
çocukların günlük alması gereken miktarların 
yüzde kaçını karşıladığı hesaplanarak değer-
lendirme yapılmıştır.

Verilerin değerlendirilmesinde G testi kulla-
nılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi ola-
rak “p<0.05” kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Tablo 1’de çocukların boy uzunluğu, ağırlık, 
üst orta kol çevresi ve triseps deri kıvrım ka-
lınlıklarının ortalama, standart sapma, mini-
mum ve maksimum değerleri verilmiştir.

Tablo 1. Çocukların Boy Uzunluğu, Ağırlık, Üst Orta Kol Çevresi ve Deri Kıvrım  
Kalınlıklarının Ortalama (Ort), Standart Sapma (ss) ve Minumum Ve  Maksimum De-

ğerleri (n=230)

DEĞİŞKEN Ort SS Min Max

Boy uzunluğu (cm ) 118.23 5.47 100.00 136.00

Ağırlık (kg) 21.23 3.14 13.00 32.00

Üst orta kol çevresi (cm) 16.43 1.33 13.20 21.00

Triseps deri kıvrım kalınlığı (mm) 5.79 2.29 1.20 15.00

Tablo 1 incelendiğinde çocukların boy uzun-
luğu, ağırlık, üst orta kol çevresi ve triseps 
deri kıvrım kalınlıkları ortalamalarının sı-
rası ile ;118.23 ±5.47 cm, 21.23±3.14 kg, 
16.43±1.33 cm ve 5.79± 2.29 mm olduğu gö-
rülmektedir. 

Tablo 2’de çocukların yaşa göre boy uzunlu-
ğu, yaşa göre ağırlık, boya göre ağırlık, beden 
kitle indeksi, üst orta kol çevresi ve triseps 
deri kıvrım kalınlıklarının standartlara göre 
çeşitli persentil aralıklarındaki dağılımları 
verilmiştir. 

Tablo 2 yaşa göre boy ve yaşa göre ağırlık 
dikkate alınarak incelendiğinde; 26-75 per-

sentil değerleri arasında olan çocukların oranı 
en yüksek değerde olup sırası ile %51.74 ve 
%43.04’dür. 

Tablo 2 boya göre ağırlık ve beden kitle in-
deksi değerleri dikkate alınarak incelendiğin-
de; 26-75 persentil değerleri arasında olan-
ların en yüksek oranlara sahip olduğu ve bu 
oranların sırası ile; %39.57 ve %31.31 oldu-
ğu görülmektedir. 

Çocukların üst orta kol çevresi ve deri kıvrım 
kalınlığı dikkate alındığında Tablo 2 den de 
görüleceği gibi 5. persentil altında bulunanla-
rın oranı dikkat çekicidir. Nitekim bu oranlar 
sırası ile %34.78 ve %39.13’ dür. 
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Tablo 2. Çocukların Yaşa Göre Boy Uzunluğu, Yaşa Göre Ağırlık, Boya Göre Ağırlık, 
Beden Kitle İndeksi, Üst Orta Kol Çevresi ve Triseps  Deri Kıvrım Kalınlıklarının  

Standartlara Göre Çeşitli Persentil Aralıklarındaki Dağılımları (n=230)
PERSENTİLLER

DEĞİŞKEN  £5  6-10  11-15  16-25  26-50  51-75  76-85  86-90  91-95 ³ 96 TOPLAM

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %

Yaşa göre boy 25 10.87 14 6.09 10 4.35 21 9.13 66 28.70 53 23.04 16 6.96 10 4.35 4 1.74 11 4.78 230 100.00

Yaşa göre ağırlık 25 10.87 14 6.09 13 5.65 40 17.39 53 23.04 46 20.00 18 7.83 10 4.35 7 3.04 4 1.74 230 100.00

Boya göre ağırlık 31 13.48 17 7.39 15 6.52 27 11.74 45 19.57 46 20.00 18 7.83 8 3.48 7 3.04 16 6.96 230 100.00

Beden kitle indeksi 46 20.00 20 8.70 6 2.61 37 16.09 22 9.57 50 21.74 21 9.13 11 4.78 13 5.65 4 1.74 230 100.00

Üst orta kol çevresi 80 34.78 34 14.78 38 16.52 30 13.04 31 13.48 9 3.91 4 1.74 3 1.30 1 0.43 - - 230 100.00

Deri kıvrım kalınlığı 90 39.13 26 11.30 21 9.13 13 5.65 35 15.22 38 16.52 4 1.74 2 0.87 1 0.43 - - 230 100.00

Tablo 3’de çocukların tükettikleri günlük 
enerji ve besin öğeleri miktarlarının ortala-
ma, standart sapma, minumum ve maksimum 
değerleri verilmiştir. 

Tablo 3 incelendiğinde; çocukların enerji tü-
ketim ortalamasının 2369.50±511.10 kkal/
gün olduğu görülmektedir. Protein tüketim 
ortalamasının 66.41±16.46 g/gün olduğu ve 
günlük protein tüketim miktarının 27.28 g ile 
117.84 g arasında değiştiği saptanmıştır. Tü-
ketilen proteinin büyük bir kısmının bitkisel 
kaynaklı proteinden sağlandığı tesbit edil-
miştir (54.11±13.20 g). 

Araştırmamızda çocukların tükettikleri gün-
lük kalsiyum miktarı ortalamasının 547.60 ± 
263.50 mg olduğu bulunmuştur. Çocukların 
demir tüketim durumuna bakıldığında; gün-
lük tüketim ortalamasının 11.10±3.76 mg ol-
duğu saptanmıştır. Çocukların demir tüketim 
miktarlarının 2.42 mg ile 22.59 mg arasında 
değiştiği ve günlük alınan ortalama demirin 
büyük bir kısmının bitkisel kaynaklardan 
sağlandığı belirlenmiştir (10.29±3.69 mg). 

Çocukların A vitamini tüketim miktarı 469 
IU/gün ile 43537 IU/gün arasında değiş-
mekte olup ortalama tüketim 6925±7137 IU/ 
gün’dür. Çocukların günde tükettikleri C vita-
mini ortalaması 173.44 ±106.66 mg/gün’dür. 

Çocukların günlük tiamin tüketim ortalama-
sı 1.10±0.40 mg’dır. Günlük tüketim mikta-
rı 0.34 ile 2.81 mg arasında değişmektedir. 
Çocukların riboflavin tüketim ortalaması-
nın 1.00±0.38 mg/gün olduğu saptanmış-
tır. Çocukların niasin tüketim ortalamasının 
10.61±3.62 mg /gün olduğu bulunmuştur.

Çocukların günde tükettikleri çinko mikta-
rı ortalaması 6.13± 1.94 mg’dır. Çocukların 
tükettiği çinko miktarının 2.06 mg ile 12.08 
mg/gün arasında değiştiği bulunmuştur. Ço-
cukların aldıkları çinkoyu çoğunlukla bitki-
sel kaynaklardan sağladıkları saptanmıştır 
(4.54±1.35). Hayvansal kaynaklardan sağ-
lanan günlük ortalama çinko miktarı düşük 
olup 1.58±1.26 mg’dır. 
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Tablo 3: Çocukların tükettikleri günlük enerji ve besin öğeleri miktarlarının ortalama 
(Ort) standart sapma (SS), minumum ve maksimum değerleri ( n=230 )

BESİN ÖĞELERİ Ort SS Min. Max.

Enerji (kkal ) 2369.50 511.10 1114.10 4107.90

Total protein (g) 66.41 16.46 27.28 117.84

Hayvansal protein (g) 12.29 9.15 0.00 59.58

Bitkisel protein (g) 54.11 13.20 15.54 95.46

Yağ (g) 59.01 16.37 19.67 122.30

Karbonhidrat (g) 397.75 94.87 169.30 749.71

Posa (g) 6.63 2.77 1.56 17.23

Kalsiyum (mg ) 547.60 263.50 68.50 1513

Total demir (mg) 11.10 3.76 2.42 22.59

Hayvansal demir (mg) 0.81 0.87 0.00 3.77

Bitkisel demir (mg) 10.29 3.69 2.05 22.39

Fosfor (mg) 933.20 275.10 263.20 1770.10

Potasyum (mg) 2598.90 917.40 527.40 5853.20

Sodyum (mg) 3143.60 828.10 710.10 6879

Vitamin A (IU) 6925 7137 469 43537

Tiamin (mg) 1.10 0.40 0.34 2.81

Riboflavin (mg) 1.00 0.38 0.24 2.26

Niasin (mg) 10.61 3.62 2.60 29.85

Vitamin C (mg) 173.44 106.66 7.00 494.48

Bakır (mg) 2.00 0.58 0.67 3.67

Magnezyum (mg) 280.24 94.59 85.99 544.57

Total çinko (mg) 6.13 1.94 2.06 12.08

Hayvansal çinko (mg) 1.58 1.26 0.01 6.23

Bitkisel çinko (mg) 4.54 1.35 1.23 9.29

Tablo 4’de çocukların RDA’ya göre enerji ve 
bazı besin öğelerini tüketim durumları veril-
miştir. Çocukların 24 saati hatırlatma yönte-
mi ile bir günlük besin tüketimleri alınarak 
tükettikleri enerji ve besin öğeleri miktarla-
rı ortalamaları bulunmuştur. Elde edilen so-
nuçlardan çocukların RDA’ya göre yedi yaş 

grubu için önerilen günlük tüketmesi gereken 

enerji ve besin öğeleri miktarlarının % kaçını 

tükettikleri belirlenmiştir. 

Sonuçlar; %³110, %109-100, %99-76, %75-

51, %50-26, %25-11 ve %£10’unu tüketenler 

şeklinde gruplandırılarak değerlendirilmiştir.
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Tablo 4 incelendiğinde çocukların enerji, 
protein, demir, vitamin A, tiamin ve vitamin 
C’yi yüzde olarak en fazla oranlarla sırası ile; 
%66.52, %99.57, %47.39, %66.52, %49.13 
ve %87.39, alması gereken miktarların %110 
ve daha fazlasını tükettikleri buna karşı-
lık riboflavin , çinko ve kalsiyumu en fazla 
oranlarla sırası ile; %33.91, %44.78, %31.30 
alması gereken miktarın %51-75’ini ve niasi-
ni %37.39 oranı ile alması gereken miktarın 
%76-99’unu tükettikleri bulunmuştur.

Tablo 5’de çocukların çinko tüketim durum-
larının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi 
verilmiştir.

Tablo 5 çocukların üst orta kol çevresi per-
sentilleri dikkate alınarak incelendiğinde; 
en yüksek oranlara RDA tarafından yedi yaş 
grubu için önerilen çinko miktarının %51-

75’ini tüketen çocukların sahip olduğu görül-
mektedir. Üst orta kol çevresi 76-95. persentil 
aralığında olup bu tüketim aralığında olan ço-
cukların oranı %62.50 ile en yüksektir. Ço-
cukların üst orta kol çevresi persentilleri ile 
çinko tüketim durumları arasındaki farklılık 
istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p< 
0.05).

Çocukların triseps deri kıvrım kalınlığı per-
sentilleri dikkate alınarak Tablo 5 incelen-
diğinde; en yüksek orana %57.14 ile deri 
kıvrım kalınlığı 76-95. persentil aralığında 
olan ve günlük önerilen çinko miktarının 
%51-75’ini tüketen çocukların sahip olduğu 
görülmektedir. Çocukların deri kıvrım kalın-
lığı persentilleri ile çinko tüketim durumları 
arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli 
bulunmamıştır (p > 0.05).

Tablo 4. Çocukların RDA’ya Göre Enerji ve Bazı Besin Öğelerini Tüketim  
Durumları (n=230) 

RDA ( % )

³ 110 100-109 76-99 51-75 26-50 11-25 £10 TOPLAM

Besin 
Öğeleri

n % n % n % n % n % n % n % n %

Enerji 153 66.52 27 11.74 44 19.13 6 2.61 - - - - - - 230 100.0

Protein 229 99.57 - - 1 0.43 - - - - - - - - 230 100.0

Kalsiyum 28 12.17 7 3.04 45 19.57 72 31.30 63 27.39 14 6.09 1 0.43 230 100.0

Demir 109 47.39 26 11.30 54 23.48 34 14.78 6 2.61 1 0.43 - - 230 100.0

Vit A 153 66.52 8 3.48 27 11.74 26 11.30 14 6.09 2 0.87 - - 230 100.0

Tiamin 113 49.13 21 9.13 60 26.09 30 13.04 6 2.61 - - - - 230 100.0

Riboflavin 52 22.61 9 3.91 65 28.26 78 33.91 25 10.87 1 0.43 - - 230 100.0

Niasin 31 13.48 22 9.57 86 37.39 67 29.13 21 9.13 3 1.30 - - 230 100.0

Vit C 201 87.39 5 2.17 11 4.78 3 1.30 7 3.04 3 1.30 - - 230 100.0

Çinko 2 0.87 8 3.48 39 16.96 103 44.78 75 32.61 3 1.30 - - 230 100.0
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Çocukların boy uzunluğu persentilleri dikka-
te alınarak Tablo 5 incelendiğinde en yüksek 
oranlara günlük önerilen çinko miktarının 
%51-75’ini tüketen çocukların sahip olduğu 
görülmektedir. En yüksek orana (%53.33) 
76-95. persentilde yer alan çocukların sahip 
olduğu saptanmıştır. Çocukların boy uzun-
lukları persentilleri ile çinko tüketim durum-
ları arasındaki farklılık istatistiksel olarak 
önemli bulunmamıştır (p>0.05).

Tablo 5 çocukların ağırlık persentilleri dik-
kate alınarak değerlendirildiğinde en yüksek 
orana %100 ile günlük önerilen çinko mikta-
rının %51-75’ini tüketen ve ağırlıkları bakı-
mından 96 ve üstü persentilde yer alan çocuk-
ların sahip olduğu görülmektedir. Çocukların 
ağırlık persentilleri ile çinko tüketim durum-
ları arasındaki farklılık istatistiksel olarak 
önemli bulunmuştur (p< 0.05).

Çocukların beden kitle indeksi persentilleri 
dikkate alınarak Tablo 5 incelendiğinde be-
den kitle indeksi persentili 96 ve daha yüksek 
olan ve önerilen çinko miktarının %51-75’ini 

tüketen çocukların en yüksek oranda olduğu 
görülmektedir (%75.00). Çocukların beden 
kitle indeksi persentilleri ile çinko tüketim 
durumları arasındaki farklılık istatistiksel 
olarak önemli bulunmamıştır (p> 0.05).

Tablo 5 çocukların boy z skoru dikkate alı-
narak incelendiğinde; en yüksek oranlara 
günlük önerilen çinko miktarının %51-75’ini 
tüketen çocukların sahip olduğu görülmekte-
dir. En yüksek orana (%46.15 ) boy z skoru 
(-) 2SD ve daha altında olanların sahip oldu-
ğu bulunmuştur. Çocukların boy z skoru ile 
çinko tüketim durumları arasındaki farklılık 
istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır 
(p>0.05).

Çocukların ağırlık z skoru dikkate alınarak 
Tablo 5 incelendiğinde (+) 2SD ve daha üstü 
ağırlık z skoruna sahip olan ve önerilen çin-
ko miktarının %51-75’ini tüketen çocuklarda 
oranın en yüksek (%100) olduğu görülmekte-
dir. Çocukların ağırlık z skoru ile çinko tüke-
tim durumları arasındaki farklılık istatistiksel 
olarak önemli bulunmuştur (p<0.05).
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Tablo 5. Çocukların Çinko Tüketim Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre  
İncelenmesi (n=230)

RDA ( % )

DEĞİŞKEN  ³ 110  
( n: 2 )

109-100  
( n: 8 )

 99-76  
( n:39 )

 75-51 
( n: 103 )

50-26  
( n: 75 )

25-11  
( n: 3 ) 

TOPLAM 
( n: 230 )

n % n % n % n % n % n % n %

ÜST ORTA KOL ÇEVRESİ

 £5 - 3 3.75 10 12.50 39 48.75 25 31.25 3 3.75 80 100.00

6-25 1 0.98 3 2.94 14 13.73 45 44.12 39 38.24 - - 102 100.00

26-75 1 2.50 2 5.00 14 35.00 14 35.00 9 22.50 - - 40 100.00

76-95 - - - - 1 12.50 5 62.50 2 25.00 - - 8 100.00

G=21.502, SD=9 P< 0.05 

TRİSEPS DERİ KIVRIM KALINLIĞI

£5 1 1.11 2 2.22 17 18.89 36 40.00 31 34.44 3 3.33 90 100.00

6-25 - - 3 5.00 12 20.00 32 53.33 13 21.67 - - 60 100.00

26-75 1 1.37 3 4.11 9 12.33 31 42.47 29 39.73 - - 73 100.00

76-95 - - - - 1 14.29 4 57.14 2 28.57 - - 7 100.00

G=15.363, SD=9 P>0.05 

BOY PERSENTİLİ

£ 5 - - - - 3 12.00 11 44.00 9 36.00 2 8.00 25 100.00

6-25 - - 2 4.44 8 17.78 20 44.44 15 33.33 - - 45 100.00

26-75 1 0.84 3 2.52 21 17.65 52 43.70 41 34.45 1 0.84 119 100.00

76-95 1 3.33 2 6.67 5 16.67 16 53.33 6 20.00 - - 30 100.00

³ 96 - - 1 9.09 2 18.18 4 36.36 4 36.36 - - 11 100.00

G=15.676, SD=13 P >0.05 
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Tablo 5 (Devamı). Çocukların Çinko Tüketim Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre  
İncelenmesi (n=230) 

RDA ( % )

DEĞİŞKEN  ³ 110  
( n: 2 )

109-100  
( n: 8 )

 99-76  
( n: 39 )

 75-51  
( n: 103 )

50-26  
( n: 75 )

25-11  
( n: 3 )

TOPLAM  
( n: 230 )

n % n % n % n % n % n % n %

AĞIRLIK PERSENTİLİ

£5 - - - - 3 12.00 13 52.00 8 32.00 1 4.00 25 100.00

6-25 - - 4 5.97 14 20.90 25 37.31 23 34.33 1 1.49 67 100.00

26-75 2 2.02 3 3.03 14 14.14 43 43.43 36 36.36 1 1.01 99 100.00

76-95 - - 1 2.86 8 22.86 18 51.43 8 22.86 - - 35 100.00

 ³ 96 - - - - - - 4 100.00 - - - - 4 100.00

G=19.707 , SD=10 P< 0.05 

BEDEN KİTLE İNDEKSİ

£ 5 - - 2 4.35 9 19.57 19 41.30 15 32.61 1 2.17 46 100.00

6-25 2 3.17 2 3.17 10 15.87 24 38.10 24 38.10 1 1.59 63 100.00

26-75 - - 3 4.17 9 12.50 39 54.17 21 29.17 - - 72 100.00

76-95 - - 1 2.22 11 24.44 18 40.00 14 31.11 1 2.22 45 100.00

³ 96 - - 0 - - - 3 75.00 1 25.00 - - 4 100.00

G=16.151, SD=12 P >0.05 
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Tablo 5 ( Devamı). Çocukların Çinko Tüketim Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre  
İncelenmesi (n=230) 

RDA ( % )

DEĞİŞKEN  ³ 110  
( n: 2 )

109-100  
( n: 8 )

 99-76  
( n: 39 )

 75-51 
( n: 103 )

50-26  
( n: 75 )

25-11  
( n: 3 )

TOPLAM  
( n: 230 )

n % n % n % n % n % n % n %

BOY Z SKORU

 £ - 2 SD - - - - 2 15.38 6 46.15 4 30.77 1 7.69 13 100.00

(-) 1.99- (+) 1.99 2 0.95 7 3.33 36 17.14 94 44.76 69 32.86 2 0.95 210 100.00

+ 2 SD £ - - 1 14.29 1 14.29 3 42.86 2 28.57 - - 7 100.00

G = 5.004, SD=6, P >0.05 

AĞIRLIK Z SKORU

£ - 2 SD - - - - 1 5.00 12 60.00 6 30.00 1 5.00 20 100.00

(-) 1.99-1.99 2 0.97 8 3.86 38 18.36 88 42.51 69 33.33 2 0.97 207 100.00

+ 2 SD £ - - - - - - 3 100.00 - - - - 3 100.00

G=11.900, SD=3, P< 0.05 

TARTIŞMA

Yapılan bu çalışmada çocukların boy uzunlu-
ğu ortalamasının 118.23±5.47 cm ve ağırlık 
ortalamasının 21.23±3.14 kg olduğu bulun-
muştur. Açkurt ve Wetherilt (1991), 7-17 yaş 
grubu çocuklarda yaptıkları çalışmada; 7 yaş 
grubu erkek çocukların boy uzunluğu ortala-
masını 116.0±4.2 cm ve ağırlık ortalamasını 
21.10±1.9 kg olarak saptamışlardır. Bu ça-
lışmanın bulguları ile araştırmamız bulguları 
benzerlik göstermektedir.

Güney Kore’de 6-11 yaş grubu çocuklarda 
yapılan çalışmada; 6-8 yaş grubu erkek ço-
cuklarda boy uzunluğu ortalaması 129.0+7.7 
cm ve ağırlık ortalaması 28.8+7.2 kg bulun-
muştur (Choi et al., 2013). Bu çalışmanın 
sonuçları araştırmamız sonuçlarından daha 
yüksek değerlerdedir.

Çocukların üst orta kol çevresi ortalama-
sının 16.43±1.33 cm olduğu saptanmıştır. 
Açkurt ve Wetherilt (1991), çalışmalarında; 
7 yaş grubu erkek çocukların kol çevresini 
16.86±1.13 cm olarak bulmuşlardır. Bu ça-
lışmanın bulgusu ile araştırmamız bulgusu 
benzemektedir.

Çocukların triseps deri kıvrım kalınlıkları or-
talaması 5.79±2.29 mm bulunmuştur. Açkurt 
ve Wetherilt (1991), yaptıkları çalışmada; 7 
yaş grubu erkek çocukların triseps deri kıv-
rım kalınlığını 7.31±2.44 mm olarak sapta-
mışlardır. Bu çalışmanın sonucu araştırma-
mız sonucu ile kıyaslandığında biraz yüksek 
değerdedir.

Çocukların yaşa göre boy ve yaşa göre ağır-
lık persentil değerlerine bakıldığında; 26-75. 
persentil değerleri arasında olanların oranı en 
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yüksek değerlerde olup sırası ile; %51.74 ve 
%43.04’dür. Toksöz

ve ark. (1986), Diyarbakır İlinde yaptıkları 
çalışmada; 7-14 yaş grubuna ait ağırlık ve 
boy uzunlukları ölçümleri sonucunda; ço-
cukların %25.8’inin ağırlık, %29.0’unun boy 
uzunluğu bakımından yaşlarına göre olmaları 
gereken standartların altında olduğunu bul-
muşlardır. Ersoy (1989), 6-12 yaş grubu ço-
cuklarda yaptığı çalışmada; çocukların %87 
gibi büyük bir çoğunluğunun ağırlığının, 
%75.7’sinin boy uzunluğunun normal sınırlar 
içinde olduğunu saptamıştır.

Açkurt ve Wetherilt (1991), 7-17 yaş grubu 
çocuklarda yaptıkları çalışmada; çocukların 
antropometrik ölçümlerini Amerikan Ulusal 
Sağlık İstatistikleri Merkezi (National Cen-
ter for Health Statistics, NCHS) standartları-
na göre değerlendirmişlerdir. Yaşa göre boy 
uzunluğu yönünden 50. persentilin altında 
olan erkek çocuk yüzdesinin %53-72 arasın-
da değiştiğini ve yine erkeklerde 5. persenti-
lin altında olanların oranının %10-38 arasın-
da değiştiğini saptamışlardır. Benzer sekilde, 
çalışmamızda da boy uzunluğu yönünden 50. 
persentil altında olan çocuk oranı %59.14, 5. 
persentil altında olan çocuk oranı da %10.87 
olarak bulunmuştur.

Çocukların yaşa göre ağırlık bulguları NCHS 
normları ile karşılaştırıldığında; 50. persenti-
lin altında olan erkek çocuk yüzdesinin %40-
63 arasında değiştiği bulunmuştur. Ağırlık 
yönünden 5. persentil altında kalan çocuk 
oranı %3-27 arasında saptanmıştır (Açkurt 
ve Wetherilt , 1991). Benzer şekilde, çalış-
mamızda da ağırlık bakımından 50. persentil 

altında olan çocuk oranı %63.04; 5. persentil 
altında olan çocuk oranı ise %10.87 olarak 
bulunmuştur. 

Düşük gelirli okul öncesi çocuklarda yapılan 
bir çalışmada; çocukların %8.4’ünün yaşa 
göre ağırlık değerlerinin ve %10.1’inin yaşa 
göre boy değerlerinin 5. persentil altında ol-
duğu saptanmıştır (Cole et al. , 2010). Ça-
lışmamızda yaşa göre boy ve ağırlık dikkate 
alındığında 5. persentil altında olan çocukla-
rın oranının %10.87 olduğu saptanmıştır. Bu 
çalışmanın sonuçları araştırmamız sonuçları 
ile karşılaştırıldığında; ağırlık yönünden daha 
düşük, boy yönünden ise benzer sonuçların 
bulunduğu görülmektedir. 

Boya göre ağırlık ve beden kitle indeksi 
persentil değerleri dikkate alındığında; 26-
75. persentil değerleri arasında olanların en 
yüksek oranlara sahip olduğu ve bu oranların 
sırası ile; %39.57 ve %31.31 olduğu saptan-
mıştır. Açkurt ve Wetherilt (1991), yaptıkları 
çalışmada çocukların boylarına göre ağırlık 
ortalamalarının NCHS standartlarına göre 
tüm yaş gruplarında 50. persentilin üzerine 
çıktığını saptamışlardır. Çalışmamızda ise 
boya göre ağırlık yönünden 50. persentil üze-
rinde olan çocukların oranının %41.31 oldu-
ğu tesbit edilmiştir.

Çocukların üst orta kol çevresi ve deri kıvrım 
kalınlığı dikkate alındığında; 5. persentil al-
tında olan çocukların oranı sırası ile; %34.78 
ve %39.13’dür. Açkurt ve Wetherilt (1991), 
yaptıkları çalışmada; 7-17 yaş grubu çocuk-
ların üst orta kol çevresi ortalamalarının stan-
dart değerlerin çok altında kaldığını, triseps 
deri kıvrım kalınlığı ortalamalarının erkek 
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çocuklarda genelde 7-11 yaş arasında 25 per-
sentil civarında olduğunu saptamışlardır.

Çocukların enerji tüketim ortalamasının 
2369.50±511.10 kkal /gün olduğu saptanmış-
tır. Bu tüketim ortalamasının yedi yaş grubu 
çocuklar için RDA tarafından önerilen mik-
tardan (2000 kkalori) biraz fazla olduğu gö-
rülmektedir. Protein tüketim ortalamasının 
66.41±16.46 g/gün olduğu ve günlük tüke-
tim miktarının 27.28 g ile 117.84 g arasında 
değiştiği saptanmıştır. Tüketilen proteinin 
büyük bir kısmı bitkisel kaynaklı proteinden 
sağlanmıştır (54.11±13.20 g). Çocukların tü-
kettikleri protein miktarının önerilenden (28 
g/gün) fazla olduğu saptanmıştır. 

Çocukların tükettikleri günlük kalsiyum mik-
tarı ortalaması 547.60± 263.50 mg’dır. Bu 
miktar önerilen miktardan düşüktür (800 mg/
gün). Çocukların demir tüketim durumlarına 
bakıldığında; günlük tüketim ortalamasının 
11.10±3.76 mg olduğu ve bu miktarın yedi 
yaş grubu çocuklar için önerilen miktardan 
(10mg /gün) biraz fazla olduğu saptanmıştır. 
Çocukların demir tüketim miktarının 2.42 mg 
ile 22.59 mg arasında değiştiği ve günlük alı-
nan ortalama demirin büyük bir kısmının bit-
kisel kaynaklardan sağlandığı bulunmuştur 
(10.29±3.69 mg). 

Çocukların A vitamini tüketim miktarı 469 
IU/gün ile 43537 IU/gün arasında değiş-
mekte olup ortalama tüketim 6925±7137 IU/
gün’dür. Bu miktar RDA tarafından önerilen 
miktardan (2333 IU/gün) yüksektir. Çocukla-
rın günlük tükettikleri C vitamini ortalama-
sının tavsiye edilen miktar, 45 mg/gün’ün 

çok üzerinde olduğu bulunmuştur (173.44 
±106.66). 

Çocukların günlük tiamin tüketim ortalaması 
1.10±0.40 mg olup bu miktar önerilen mik-
tardan yani 1 mg/gün’den biraz yüksektir. 
Günlük tiamin tüketim miktarının 0.34 ile 
2.81 mg /gün arasında değiştiği bulunmuş-
tur. Çocukların riboflavin tüketim ortalama-
sı 1.00±0.38 mg/gün’dür. Bu miktar RDA 
tarafından önerilen miktardan (1.2 mg/gün) 
biraz düşüktür. Çocukların niasin tüketim 
ortalaması da önerilen miktardan (13 mg /
gün) düşük olup günlük tüketim ortalaması 
10.61±3.62’dir.

Çocukların günde tükettikleri çinko miktarı 
ortalaması 6.13±1.94 mg olup RDA tarafın-
dan yedi yaş grubu için önerilen miktar, 10 
mg/gün’den düşük bulunmuştur. Bulunan bu 
sonucu destekleyen çalışmalar mevcuttur. 7 
yaş çocuklarda yapılan bir çalışmada; orta-
lama çinko tüketiminin önerilen miktarın al-
tında olduğu saptanmıştır (erkeklerde 5.9 mg, 
kızlarda 5.5 mg) (Glynn et al., 2005). Karaa-
ğaoğlu (1987), okul öncesi çocuklarda yaptı-
ğı çalışmada; bir günde tüketilen çinko mik-
tarını bu yaş grubunun alması gereken mikta-
rın yarısı kadar (5.6±0.11 mg/gün) olduğunu 
bulmuştur. 7-10 yaş grubu çocuklarda yapılan 
bir çalışmada; çocukların %73’ünün çinko 
açısından önerilen miktarı (7.0 mg/gün) kar-
şılayamadıkları saptanmıştır. Ortalama çinko 
tüketiminin 6.1±2.9 mg olduğu ve erkeklerin 
ise günlük ortalama 7.0±2.5 mg çinko tüket-
tikleri bulunmuştur (Jennings et al., 2010). 

Yapılan bazı çalışmalarda da araştırmamız 
sonucundan farklı sonuçlar bulunmuştur. 
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Güney Afrika’da 7-11 yaş grubu çocuklarda 
çinko yetersizliği riskini belirlemek amacı 
ile yapılan bir çalışmada; 7-8 yaş grubunun 
ortalama çinko tüketiminin 4.8±2.0 mg/gün 
olduğu saptanmıştır. 4-8 yaş grubu ve daha 
çok bitkisel kaynaklı beslenenler için öneri-
len çinko alım miktarının 4 mg/gün olduğu 
belirtilmiştir (Samuel et al., 2010). Güney 
Kore’ de 6-11 yaş grubu çocuklarda yapılan 
bir çalışmada; çocukların günlük çinko alım-
ları Kore Diyet Referans alımları ile karşılaş-
tırılarak belirlenmiştir. 6-8 yaş grubu erkekle-
rin diyetle aldıkları ortalama çinko miktarının 
9.1+3.1 mg/gün olduğu bulunmuştur. Çocuk-
ların, bu yaş grubu için günlük tüketilmesi 
önerilen çinko miktarının %160.6’sını tüket-
tikleri saptanmıştır. Bu çalışma sonucunda; 
çocukların ortalama çinko alımlarının yeterli 
olduğu bulunmuştur (Choi, et al., 2013). 

Ferguson et al. (1993), tahıla dayalı diyet 
tüketen ve kırsal bölgede yaşayan Malavili 
çocukların (yaş 62 ±10 ay) çinko beslenme 
durumunu; yine tahıla dayalı beslenen ve kır-
sal bölgede yaşayan Ganalı çocuklarınki (yaş 
59±10 ay) ile karşılaştırmışlardır. Ortalama 
yıllık enerji 5419±1081’e karşılık 4698±885 
kJ ; protein 31.8±7.0’e karşılık 24.1±6.8 g; 
çinko 7.4±1.9’e karşılık 5.1±1.1 mg ve fitat 
alımları 1899±590’e karşılık 604±151 mg 
bulunmuştur. 

Çocukların üst orta kol çevresi persentil de-
ğerleri ile çinko tüketim durumları arasında-
ki farklılık istatistiksel olarak önemli bulun-
muştur. Bates et al. (1993), kırsal kesimde ya-
şayan ve yaşları 0.57-2.30 yıl arasında olan, 
110 Gambiyalı çocuğu (50 erkek, 60 kız) iki 

gruba ayırarak yaptıkları çalışmada; birinci 
gruba 1.25 yıl süreyle haftada iki kez 70 mg 
çinko ve diğer gruba da plasebo uygulamış-
lardır. Araştırma sonucunda; kol çevresi için 
istatistiksel olarak önemli bulunan fark çinko 
ilave edilen gruba dikkati çekmiştir. Kikafun-
da et al. (1998), çinko ilavesinin etkisini araş-
tırmak amacıyla yaptıkları çalışmada; çinko 
ilavesinin üst orta kol çevresini artırdığını 
saptamışlardır. Bu çalışmaların sonuçları ile 
araştırmamız sonucu benzerlik göstermekte-
dir.

Çocukların deri kıvrım kalınlığı persentilleri 
ile çinko tüketim durumları arasındaki fark 
istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Ya-
pılan bir çalışmada araştırmamız sonucundan 
farklı bir sonuç bulunmuştur. Şehirde yaşa-
yan ve düşük gelirli olan hamile kadınların 
bebeklerinin doğum ağırlığı, boy, baş, bel ve 
orta kol çevreleri ve deri kıvrım kalınlıkları 
triseps, biseps ve subscapular da ölçülmüştür. 
Sonrasında 3. aydan 24. aya kadar da bu de-
ğerler toplanmıştır. Rastgele seçilen bebekle-
re çinko ve plasebo verilmiştir. 

Çinko ilavesine 4. Ayda başlanmış ve 18. aya 
kadar devam edilmiştir. Kontrol grubu çocuk-
lara 0.5 mg/gün riboflavin verilmiştir. Buna 
karşılık çinko grubu çocuklar, 5 mg çinko 
ve ayrıca da ek olarak 0.5 mg/gün riboflavin 
almışlardır. Bebeklerde çinko ilavesinin deri 
kıvrım kalınlığında önemli bir etkiye sahip 
olduğu fakat bebeklerin lineer büyümeleri 
üzerine önemli bir etkisinin olmadığı saptan-
mıştır (Radhakrishna et al., 2013). 

Çocukların boy persentilleri ile çinko tüke-
tim durumları arasındaki farklılık istatistiksel 
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olarak önemli bulunmamıştır. Çalışmamız so-
nucunun tam tersi sonucu bulan araştırmalar 
da mevcuttur. Ronaghy et al. (1974), İran’da 
erkek öğrencilerde mineraller, vitaminler, mı-
sır yağı ve yumurta beyazı proteininin (10 g 
günlük) esas alındığı bir diyete ilave verilen 
günlük 40 mg çinko-karbonatın etkilerini in-
celedikleri araştırma sonucunda; çinko ilavesi 
alanlarda kontrol grubuna kıyasla boy uzun-
luğu ve ağırlıkta önemli artışlar saptamış-
lardır. Krebs et al. (1984), çinkodan yetersiz 
beslenen 2-6 yaş grubundaki çocukların diye-
tine bir yıl süreyle çinko ilavesi yapmışlar ve 
bu araştırma sonucunda ilave yapılmayanlara 
kıyasla boy uzunluğunda önemli derecede bir 
artış saptamışlardır. Mikro besin öğelerinin 
bebek doğmadan önce anneye ilave olarak 
verilmesinin çocukların büyüme ve vücut 
bileşimi üzerine etkisini araştırmak için ya-
pılan bir çalışmada; anneler günlük olarak; 
folik asit; folik asit ve demir; folik asit, de-
mir ve çinko; çoklu mikro besin öğeleri veya 
plasebo almışlardır. Tüm ilaveler A vitamini 
içermiştir. Bu uygulamalar sırasında doğan 
bebekler, 6-8 yaşlarında boy, ağırlık, üst orta 
kol çevresi, bel çevresi, triseps ve subscapular 
deri kıvrım kalınlıklarını ölçmek için yeniden 
ziyaret edilmiştir. Araştırma sonucunda; do-
ğumdan önce folik asit, demir ve çinko alı-
mının ortalama boy uzunluğunda artma oluş-
turduğu saptanmıştır (Stewart et al., 2009). 5 
yaş altındaki çocuklarda lineer büyüme üze-
rine çinkonun etkisini belirlemek amacıyla 
yapılan bir meta analiz çalışmasında; çinko 
ilavesinin lineer büyümeye önemli derecede 
pozitif etkisi olduğu saptanmıştır. Çinkonun 
demir ile beraber eklendiği durumlar ihmal 

edilerek yapılan analizin sonucu, çinko ila-
vesinin lineer büyüme üzerine daha belirgin 
bir etkisinin olduğunu göstermiştir. Boyda 
(cm) artışı rapor eden çalışmaların alt grup 
analizi sonucu; 24 hafta süresince 10 mg/gün 
çinko ilave edilen grupta, plasebo grubu ile 
kıyaslandığında, net olarak 0.37±0.25 cm ar-
tışa neden olduğunu göstermiştir. Araştırma 
sonucunda lineer büyümede çinko ilavesinin 
özellikle tek başına verildiği zaman önemli 
pozitif bir etkiye sahip olduğu ve çinko ilave-
sinin gelişmekte olan ülkelerde beş yaş altın-
daki çocuklarda boy kısalığını azaltmak için 
ulusal stratejilere dahil edilebileceği belirtil-
miştir (Imdad and Bhutta , 2011).

Beş yaş altı çocuklarda mikro besin öğeleri 
müdahalelerinin büyüme üzerine etkisini de-
ğerlendirmek üzere yapılan bir meta analiz 
çalışmasında; tek başına çinko içeren müda-
halelerin boy veya ağırlık kazanımı üzerine 
önemli bir etkisinin olmadığı saptanmıştır 
(Ramakrishnan et al., 2009). Bu araştırmanın 
sonucu çalışmamız sonucunu desteklemekte-
dir. 

Çocukların ağırlık persentilleri ile çinko tü-
ketim durumları arasındaki farklılık istatis-
tiksel olarak önemli bulunmuştur. Bulunan 
bu sonucu destekleyen çalışmalar mevcuttur. 
Ninh et al. (1996), yaşı 4-36 ay arasında olan 
ve büyüme geriliği belirlenen Vietnamlı ço-
cuklar üzerinde yaptıkları çalışmada; çinko 
ilavesini plasebo tedavisi ile kıyaslamışlar ve 
çinko ilavesinin ağırlık ve boy uzunluğunu 
arttırdığını saptamışlardır. Hamilelik sırasın-
da ilave edilen çinkonun bebeğin bir yaşına 
kadar büyümesi üzerine etkisini araştırmak 
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üzere 1295 gebede yapılan bir çalışmada; 
hamile kadınlar, çinko içeren (15 mg çinko, 
60 mg demir ve 250 µg folik asit) veya çinko 
içermeyen (60 mg demir ve 250 µg folik asit) 
ilaveleri doğum sonrası bir aya kadar günlük 
olarak almışlardır. 546 bebek büyümeleri de-
ğerlendirilmek üzere 12 ay süresince takip 
edilmiştir. Araştırma sonucunda; çinko ila-
vesi alan annelerin bebeklerinin ilk 4 ayında 
ve 12. aya kadar takip eden dönemde önemli 
oranda daha fazla ortalama büyüme ölçüle-
rine sahip oldukları saptanmıştır. Çinko ila-
vesi, daha fazla ağırlık artışı (0.58±0.12 kg) 
ile ilişkilendirilmiştir. Lineer büyümeye bir 
etki gözlenmemiştir (Iannotti et al., 2008). 
Demir-çinko kombinasyonu ilavesinin mikro 
besin öğeleri durumuna etkisini belirlemek 
amacı ile; Vietnam’da anne sütü ile beslenen 
4-7 aylık bebeklerde bir araştırma yapılmıştır 
( Berger et al.,2006). Demir grubuna altı ay 
boyunca günlük 10 mg demir; çinko grubuna 
10 mg çinko; demir-çinko grubuna 10 mg de-
mir ve 10 mg çinko ve kontrol gurubuna pla-
sebo verilmiştir. Araştırma sonucunda; ağır-
lık kazanımının çinko grubunda daha yüksek 
olduğu saptanmıştır. İlavelerin boy uzaması 
üzerine önemli etkisinin olmadığı bulunmuş-
tur. Walravens et al. (1992), yaptıkları çalış-
mada; yaşları 4-9 ay arasında olan ve sütle 
beslenen 57 bebeği üç ay boyunca ya plasebo 
ya da günde 5 mg çinko vermek üzere rast-
gele gruplandırmışlardır. İlave yapıldıktan üç 
ay sonra; çinko ilavesi ile ağırlık kazanımının 
önemli ölçüde arttığı bulunmuştur. Ergenlik 
öncesi dönemdeki çocuklarda büyüme üzeri-
ne çinko ilavesinin etkisini belirlemek üzere 
yapılan bir meta analiz çalışmasında; çinko 

ilavesinin boy ve ağırlık artışlarında son de-
rece önemli, pozitif etkileri olduğu saptan-
mıştır. Büyüme üzerine etkilerin, başlangıç-
taki yaşa göre ağırlık z skorları düşük olan 
çocuklarda ve altı aylıktan büyük olup baş-
langıç yaşa göre boy z skorları düşük olanlar-
da daha önemli olduğu saptanmıştır (Brown 
et al., 2002). 

12-16 yaş grubu 821 çocukta yapılan bir ça-
lışmada; çocuklar rastgele olarak dört gruba 
ayrılmıştır. Demir (50 mg/gün), çinko (14 mg/
gün), demir ve çinko veya plasebo kapsülleri 
24 hafta boyunca haftada beş gün olarak ço-
cuklara verilmiştir. Araştırma sonucunda; tek 
başına çinko veya çinko ve demirin birlikte 
verilmesi ile çocukların büyümesinde önem-
li bir ilerleme sağlanmadığı tesbit edilmiştir. 
Plasebo grubu ile karşılaştırıldığında müde-
halenin grupların boy ve ağırlıklarında önem-
li bir değişikliğe etkisi olmadığı bulunmuştur 
(Hettiarachchi et al., 2008). Bu çalışmanın 
sonucu araştırmamız sonucunun tam tersidir.

Çocukların boy z skoru ile çinko tüketim du-
rumları arasındaki farklılık istatistiksel olarak 
önemli bulunmamıştır. 6-31 aylık çocuklarda 
yapılan bir çalışmada; çocuklara altı ay bo-
yunca haftada altı gün olmak üzere çinko ila-
vesi (12.5 mg çinko sülfat) veya plasebo ve-
rilmiştir. Çocukların %72’sinde başlangıçta 
çinko yetersizliği olduğu saptanmıştır. Takip 
edilen süre esnasında gruplar arasında yaşa 
göre boy z skorlarına ilişkin önemli farklılık-
lar gözlenmemiştir (Müller et al., 2003). Bu 
çalışmanın sonucu araştırmamız sonucunu 
desteklemektedir.
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Walravens et al. (1992), yaptıkları çalışmada; 
yaşları 4-9 ay arasında olan ve sütle besle-
nen 57 bebeği üç ay boyunca ya plasebo ya 
da günde 5 mg çinko vermek üzere rastgele 
gruplandırmışlardır. Araştırmamız sonucu-
nun tam tersi olarak, ilave yapıldıktan üç ay 
sonra; yaşa göre boy z-skorunun çinko gru-
bunda arttığını ve plasebo grubunda azaldı-
ğını tespit etmişlerdir. Thu et al. (1999), 6-24 
aylık Vietnamlı çocuklarda büyüme durumu-
nu iyileştirmede günlük ve haftalık olarak 
demir, çinko, retinol ve vitamin C ilavesinin 
faydasını araştırdıkları çalışmalarında; her iki 
grup ve plasebo grubu arasında büyümede 
önemli fark saptamamışlardır. Ancak; büyü-
mesinde duraklama olan çocukların yaşa göre 
boy z-skorları günlük ve haftalık gruplar için 
sırasıyla 0.48 ve 0.37 ile artmıştır.

Çocukların ağırlık z skoru ile çinko tüketim 
durumları arasındaki farklılık istatistiksel ola-
rak önemli bulunmuştur. Endonezyalı bebek-
lerde yapılan bir çalışmada; bebekler rastgele 
olarak günlük 10 mg demir; 10 mg çinko; 10 
mg demir ve 10 mg çinko veya plasebo al-
mak üzere gruplandırılmışlardır. Bebeklere 6. 
aylarından 12. aya kadar ilaveler yapılmıştır. 
Yaşa göre ağırlık z skorunun, çinko alanlarda 
plasebo ile demir ve çinko alanlardan daha 
yüksek olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada; 
tek başına çinko ilavesinin büyümeyi bü-
yük oranda hızlandıracağı, tek başına demir 
ilavesinin büyüme ve psikomotor gelişmeyi 
önemli derecede ilerleteceği fakat demir ve 
çinko kombinasyonu ilavesinin büyüme veya 
gelişme üzerine önemli bir etkisinin olmadığı 
sonucuna varılmıştır (Lind et al., 2004). Bu 

çalışmanın sonucu araştırmamız sonucu ile 
örtüşmektedir.

Hindistanda 6-30 aylık çocuklarda yapılan 
bir çalışmada; çocuklara günlük olarak plase-
bo ya da çinko ilavesi (bebeklere 10 mg ele-
mental çinko ve yaşı daha büyüklere 20 mg 
çinko) verilmiştir. Çocuklara başlangıçta tek 
doz olarak A vitamini (bebeklere 104.7 mik-
ro mol ve daha büyük çocuklara 209.4 mikro 
mol) verilmiştir. Ağırlık ve boy başlangıçta ve 
dört ay sonra ölçülmüştür. Dört ay sonrasın-
da; iki grubun ağırlık ve boy kazanımlarının 
farklı olmadığı ve yaşa göre boy, yaşa göre 
ağırlık ve boya göre ağırlık z skorları üzerine 
çinko ilavesinin etkisinin olmadığı saptan-
mıştır (Taneja et al., 2010). Radhakrishna et 
al. (2013), şehirde yaşayan ve düşük gelirli 
olan hamile kadınların bebeklerinde yaptıkla-
rı çalışmada; rastgele seçilen bebeklere çinko 
ve plasebo vermişlerdir. Çinko ilavesi 4. ayda 
başlatılmış ve 18. aya kadar devam edilmiştir. 
Kontrol grubu çocuklara 0.5 mg/gün ribofla-
vin verilmiştir. Buna karşılık çinko grubu ço-
cuklar 5 mg çinko ve ayrıca da ek olarak 0.5 
mg/gün riboflavin almışlardır. Yaşa göre ağır-
lık z skorlarının, uygulama grubunda (çinko 
grubu) daha iyi olmasına rağmen istatistiksel 
olarak önemli olmadığı saptanmıştır. Yaşa 
göre boy z skorlarının gruplar arasında farklı 
olmadığı bulunmuştur. 6-31 aylık çocuklarda 
yapılan bir çalışmada; çocuklara altı ay bo-
yunca çinko ilavesi (12.5 mg çinko sülfat) 
veya plasebo verilmiştir. Takip edilen süre 
esnasında gruplar arasında yaşa göre ağırlık 
z skorlarına ilişkin önemli farklılıklar göz-
lenmemiştir (Müller et al., 2003). Hamile ka-
dınlara günlük olarak folik asit; folik asit ve 
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demir; folik asit, demir ve çinko; çoklu mikro 
besin öğeleri veya plasebo verilerek çocuk-
ların büyüme ve vücut bileşimi üzerine etki-
lerini araştırmak için bir çalışma yapılmıştır. 
Tüm ilaveler aynı zamanda A vitamini de 
içermiştir. Bu uygulamalar sırasında doğan 
bebekler, 6-8 yaşlarında yeniden ziyaret edil-
miştir. 0rtalama yaşa göre ağırlık veya beden 
kitle indeksi z–skorlarında gruplar arasında 
önemli bir farklılık bulunmamıştır (Stewart 
et al., 2009). Bu çalışmalarda araştırmamız 
sonucundan farklı sonuçlar elde edilmiştir.

SONUÇ 

-Araştırmamızda çocukların ortalama günlük 
enerji, protein, demir, vitamin A, vitamin C 
ve tiamin tüketimlerinin RDA tarafından öne-
rilen miktarlardan yüksek; riboflavin, niasin, 
kalsiyum ve çinko tüketimlerinin ise öneri-
lenden düşük olduğu saptanmıştır.

-Çocukların günlük tükettikleri ortalama çin-
ko miktarı 6.13±1.94 mg bulunmuştur. Bu tü-
ketilen miktar RDA tarafından yedi yaş gru-
bu çocuklar için önerilen miktar olan 10 mg/
gün’den düşük olduğu tesbit edilmiştir.

-Çocukların çinko tüketim durumları ile ağır-
lık ve üst orta kol çevresi persentilleri; ağırlık 
z skorları arasındaki farklılık istatistiksel ola-
rak önemli bulunmuştur.

Araştırmamızda elde edilen bu sonuçlara 
göre;

Ülkemizde özellikle kırsal bölgelerde tam 
buğday unundan, mayalandırılmadan yapılan 
yufka ekmek fazla miktarda tüketilmektedir. 
Buğday unundan ekmek yapımında önce ma-

yalandırma işleminin uygulanıp fitat değeri-
nin düşürülmesi böylece buğdaydaki çinko 
ve diğer besin öğelerinin emilme oranlarının 
arttırılması yararlı olacaktır. Aileler özellikle 
de anneler besin hazırlama ve pişirme yön-
temleri konusunda bilgilendirilmelidir.

Araştırmamızda tüketilen çinkonun büyük 
bir kısmının bitkisel gıdalardan sağlandığı, 
buna karşılık hayvansal kaynaklı çinko tü-
ketiminin az olduğu bulunmuştur. Hayvansal 
gıdalardan alınan çinkonun biyoyararlılığının 
bitkisel kaynaklara göre daha fazla olduğu 
düşünülerek çinkonun zengin olarak bulun-
duğu karaciğer, et, balık, yumurta, kümes 
hayvanları gibi hayvansal besin tüketimine 
önem verilmelidir.

Öğretmenlerin kendi beslenme bilgilerinin 
iyi olması ve bunu öğrencilerine doğru uy-
gulatarak yansıtabilmesi önem taşımaktadır. 
Bu nedenle başta öğretmenler olmak üzere 
aileler ve öğrencilere beslenme bilgi düzey-
lerini artırıcı faaliyetler düzenlenmelidir. Bu 
faaliyetlerde amaç; öğrenme çağında olan 
çocuğa, temel beslenme bilgilerini ve beslen-
me ile sağlık arasındaki ilişkileri öğretmek ve 
sağlıklı olabilmek için yeterli ve dengeli bes-
lenme alışkanlığını kazandırmak ve eldeki 
olanakları en iyi şekilde kullanarak okul ço-
cuğunun yeterli ve dengeli beslenmesini sağ-
lamak olmalıdır. Öğretmenlerin öğrenimleri 
sırasında ve daha sonra hizmetiçi eğitimle 
beslenme konusunda eğitilmeleri sorunların 
iyileştirilmesinde yardımcı olacaktır. 



115

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Ekim  /  Kasım  / Aralık 2014 Sayı: 13 Cilt: 4 Sonbahar Kış 

October / November / December 2014 Issue: 13 Volume: 4 Autumn Winter
JEL KODU: I1-18
www.sstbdergisi.com

ID: 187   K: 75

KAYNAKLAR

AÇKURT, F. ve WETHERILT, H., (1991). 
‘‘Türk Okul Çağı Çocuklarının Büyüme 
Gelişme Durumlarının Amerikan Norm-
larına Göre Değerlendirilmesi’’. Beslen-
me ve Diyet Dergisi, Cilt: 20, Sayı:1, 
s.21-34

AKHTAR, S. , (2013). ‘‘Zinc Status in South 
Asian Populations—An Update’’. J He-
alth Popul Nutr, 31(2), pp.139-149

ARLETTE, J. P., (1983).‘‘Zinc and the 
Skin’’. Pediatric Clinics of North Ameri-
ca, 30 (3), pp.583-596

BATES, C. J. et al., ( 1993). ‘‘A Trial of Zinc 
Supplementation in Young Rural Gambi-
an Children’’. Br. J. Nutr, 69 (1), pp.243-
55

BAYSAL, A. ve ark. ,(1991). ‘‘Besinlerin Bi-
leşimleri’’, 3. Baskı, 53 s., Ankara

BAYSAL, A., (2011). ‘‘Beslenme’’, Hatipoğ-
lu Yayınevi, 566 s., Ankara

BERGER , J. et al., (2006). ‘‘Efficacy of 
Combined Iron and Zinc Supplementati-
on on Micronutrient Status and Growth 
in Vietnamese İnfants’’. European Jour-
nal of Clinical Nutrition, 60, pp.443–454

BROWN, K. H., PEERSON, J. M., RIVE-
RA, J. and ALLEN, L.H., (2002). ‘‘Ef-
fect of Supplemental Zinc on the Growth 
and Serum Zinc Concentrations of Pre-
pubertal Children: A Meta-analysis of 
Randomized Controlled Trials’’. Am J 
Clin Nutr,75(6), pp.1062–1071

CHOI MK., KANG MH and BAE YJ (2013). 
‘‘Iron, Zinc, and Manganese Intake 
Among Elementary Schoolchildren Aged 
6 - 11 Years in South Korea’’.Trace Ele-
ments and Electrolytes, 30 (4), pp. 146-
155

COLE, C. R. et al., (2010). ‘‘Zinc and Iron 
Deficiency and Their Interrelations in 
Low-Income African American and His-
panic Children in Atlanta’’. Am J Clin 
Nutr, 91(4), pp.1027–1034

ÇAVDAR, A.O. and ARCASOY, A., (1972). 
‘‘Hematologic and Biochemical Studi-
es of Turkish Children with Pica A Pre-
sumptive Explanation for the Syndrome 
of Geophagia, Iron Deficiency Anemia, 
Hepatosplenomegaly and Hypogona-
dism’’. Clin. Pediatr, 11(4), 215-227

ERSOY, G., (1989).‘‘Beslenme Eğitimi Alan 
ve Almayan İlkokul Çocuklarının Yiye-
cek Seçiminde Televizyon Reklamların-
dan Etkilenme Durumu’’, Beslenme ve 
Diyet Dergisi, Cilt:18, Sayı:2, s.165-175

FERGUSON, E. L., GIBSON, R. S. , 
OPARE-OBISAW, C. , OUNPUU, S. , 
THOMPSON, L. U. and LEHRFELD, 
J., (1993). ‘‘The Zinc Nutriture of Presc-
hool Children Living in Two African Co-
untries’’. J. Nutr, 123 (9 ), pp.1487-1496

GIBSON, R. S.,VANDERKOOY, P. D. S., 
MACDONALD, A. C., GOLDMAN, A., 
RYAN, B. A. and BERRY, M., (1989). 
‘‘A Growth-limiting, Mild Zinc Defici-
ency Syndrome in Some Southern Onta-



116

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Ekim  /  Kasım  / Aralık 2014 Sayı: 13 Cilt: 4 Sonbahar Kış 

October / November / December 2014 Issue: 13 Volume: 4 Autumn Winter
JEL KODU: I1-18
www.sstbdergisi.com

ID: 187   K: 75

rio Boys With Low Height Percentiles‘‘. 
Am.J. Clin. Nutr, 49, pp.1266-1273

GIBSON, R. S., (2012). ‘‘A Historical Re-
view of Progress in the Assessment of 
Dietary Zinc İntake as an Indicator of 
Population Zinc Status’’. Adv. Nutr., 3, 
pp.772–782

GLYNN, L., EMMETT, P., ROGERS, I. & 
The ALSPAC STUDY TEAM, (2005). 
‘‘Food and Nutrient Intakes of A Popu-
lation Sample of 7-Year-Old Children in 
the South-West of England in 1999/2000–
What Difference Does Gender Make?’’. J 
Hum Nutr Dietet, 18, pp.7–19 

 GOOHHARD, R. S. and SHILS, M. E., 
(1980). ‘‘Modern Nutrition in Health and 
Disease’’, Sixth Edition, Lea and Febi-
ger, Philadelphia

HALSTED, J. A., SMITH, J. C. and IRWIN, 
M. I. (1974).‘‘A Conspectus of Research 
on Zinc Requirements of Man’’. J. Nutr. , 
104(3),pp.345-378

HAMBIDGE, K. M., HAMBIDGE, C. , JA-
COBS, M. and BAUM, J. D. , (1972). 
‘‘Low Levels of Zinc in Hair, Anorexia, 
Poor Growth and Hypogeusia in Child-
ren’’. Pediat. Res., 6, pp.868-874

HETTIARACHCHI, M., LIYANAGE, C., 
WICKREMASINGHE, R., HILMERS, 
D.C., and ABRAMS, S.A., (2008). ‘‘The 
Efficacy of Micronutrient Supplementa-
tion in Reducing the Prevalence of Ana-
emia and Deficiencies of Zinc and Iron 
Among Adolescents in Sri Lanka’’. Eu-

ropean Journal of Clinical Nutrition, 62, 
pp.856–865.

IMDAD, A., and BHUTTA, Z. A., (2011). 
‘‘Effect of Preventive Zinc Supplementa-
tion on Linear Growth in Children Under 
5 Years of Age in Developing Countries: 
A Meta-Analysis of Studies for İnput to 
the Lives Saved Tool’’. BMC Public He-
alth, 11(Suppl 3): S22 , pp.1-14 

IANNOTTI, L. L., ZAVALETA, N., LEO´N, 
Z., SHANKAR, A. H. and CAULFI-
ELD, L. E., (2008). ‘‘Maternal Zinc 
Supplementation and Growth in Peru-
vian Infants’’. Am J Clin Nutr , 88(1), 
pp.154–160

JENNINGS, A, DAVIES, G J, COSTA-
RELLI, V. and DETTMAR, P W, 
(2010). ‘‘Micronutrient Intakes of Pre-
Adolescent Children Living in London’’. 
International Journal of Food Sciences 
and Nutrition. 61(1), pp.68–77

KARAAĞAOĞLU, N., (1987). ‘‘Okul Önce-
si Çocuklarda Diyetle Alınan Çinkonun 
Saç, Serum, İdrar Çinko Düzeyleri İle 
Büyüme ve Gelişmeye Etkisi’’. Hacette-
pe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü-
sü, Doktora Tezi, Ankara

KIKAFUNDA, J. K., WALKER, A. F. , 
ALLAN, E. F. and TUMWINE J. K., 
(1998). ‘‘Effect of Zinc Supplementati-
on on Growth and Body Composition of 
Ugandan Preschool Children: A Rando-
mized, Controlled, Intervention Trial’’. 
Am. J. Clin. Nutr, 68(6), pp.1261-1266



117

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Ekim  /  Kasım  / Aralık 2014 Sayı: 13 Cilt: 4 Sonbahar Kış 

October / November / December 2014 Issue: 13 Volume: 4 Autumn Winter
JEL KODU: I1-18
www.sstbdergisi.com

ID: 187   K: 75

KREBS, N. F., HAMBIDGE, K. M. and 
WALRAVENS, P. A. , (1984). ‘‘Increa-
sed Food Intake of Young Children Re-
ceiving a Zinc Supplement’’. Am. J. Dis. 
Child., 138(3), pp. 270-273. 

LIND, T., LONNERDAL, B., STENLUND, 
H., GAMAYANTI, I. L., ISMAIL, D., 
SESWANDHANA, R. and PERSSON, 
L. A., (2004). ‘‘A Community-Based 
Randomized Controlled Trial of Iron and 
Zinc Supplementation in Indonesian In-
fants: Effects on Growth and Develop-
ment’’. Am J Clin Nutr , 80 (3), pp.729–
736

MULLER, O., GARENNE, M., REITMAI-
ER, P., BALTUSSEN VAN ZWEEDEN, 
A.,KOUYATE, B. and BECHER, H., ( 
2003). ‘‘Effect of Zinc Supplementati-
on on Growth in West African Children: 
A Randomized Double-Blind Placebo-
Controlled Trial in Rural Burkina Faso’’. 
Int. J. Epidemiol., 32 (6), pp.1098–1102

NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 
(1989). ‘‘Recommended Dietary Allo-
wances’’. 10 th Edition. Food and Nutriti-
on Board. Commission on Life Sciences. 
National Academy Press, Washington

NINH, N. X., THISSEN, J. P. , COLLET-
TE, L. , GERARD, G. , KHOI, H. H. and 
KETELSLEGERS, J. M., (1996). ‘‘Zinc 
Supplementation Increases Growth and 
Circulating Insulin-Like Growth Factor 
I ( IGF- I) in Growth - Retarded Vietna-
mese Children’’. Am. J. Clin. Nutr, 63(4), 
pp.514-519

ONER, G., BHAUMICK, B. and BALA, R. 
M., (1984). ‘‘Effect of Zinc Deficiency 
on Serum Somatomedin Levels and Ske-
letal Growth in Young Rats’’. Endocrino-
logy, 114(5), pp.1860-63.

PRASAD, A. S., HALSTED, J. A. and NA-
DIMI, M., (1961). ‘‘Syndrome of Iron 
Deficiency Anemia, Hepatosplenomega
ly,Hypogonadism, Dwarfism and Geop-
hagia’’. Am. J. Med., 31(4), pp. 532-546.

PRASAD, A. S. , et al., (1963) . ‘‘Biochemi-
cal Studies on Dwarfism, Hypogonadism 
and Anemia. Arch. Intern Med.’’,111 (4), 
pp. 407-428

PRASAD, A. S., (1983). ‘‘Clinical, Bioche-
mical and Nutritional Spectrum of Zinc 
Deficiency in Human Subjects: An Up-
date’’, Nutr. Rev., 41 (7), pp. 197-208

PRASAD, A.S., (1991). ‘‘Discovery of Hu-
man Zinc Deficiency and Studies in an 
Experimental Human Model’’. Am. J. 
Clin.Nutr., 53(2),pp. 403-412

RADHAKRISHNA,K. V., HEMALATHA, 
R. , GEDDAM, J. J. B., KUMAR, P. A., 
BALAKRISHNA, N. and SHATRUG-
NA, V., (2013). ‘‘Effectiveness of Zinc 
Supplementation to Full Term Normal 
Infants: A Community Based Double 
Blind, Randomized, Controlled, Clinical 
Trial’’. PLOS ONE: 8(5), pp.1-11

RAMAKRISHNAN, U., NGUYEN, P. and 
MARTORELL, R., (2009). ‘‘Effects of 
Micronutrients on Growth of Children 
Under 5 Y of Age: Meta-Analyses of 



118

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Ekim  /  Kasım  / Aralık 2014 Sayı: 13 Cilt: 4 Sonbahar Kış 

October / November / December 2014 Issue: 13 Volume: 4 Autumn Winter
JEL KODU: I1-18
www.sstbdergisi.com

ID: 187   K: 75

Single and Multiple Nutrient Interventi-
ons’’. Am J Clin Nutr, 89(1), pp. 191–203

RONAGHY, H. A., REINHOLD, J. G., 
MAHLOUDJI, M. , GHAVAMI, P. 
,FOX, M. R. S. and HALSTED, J. A., 
(1974). ‘‘Zinc Supplementation of Mal-
nourished Schoolboys in Iran:  
Increased Growth and Other Effects’’. 
Am. J. Clin. Nutr, 27(2), pp.112-121.

SAMUEL, F. O., EGAL, A. A., OLDEWA-
GE-THERON, W.H., NAPIER, C. E. 
and VENTER, C.S., ( 2010). ‘‘Prevalen-
ce of Zinc Deficiency Among Primary 
School Children in A Poor Peri-Urban 
Informal Settlement in South Africa’’. 
Health SA Gesondheid, 15(1), pp.1-6

STEWART, C. P., CHRISTIAN, P., LEC-
LERQ, S. C. , WEST JR, K. P. and 
KHATRY, S.K., (2009). ‘‘Antenatal 
Supplementation with Folic acid + Iron 
+ Zinc Improves Linear Growth and Re-
duces Peripheral Adiposity in School-age 
Children in Rural Nepal’’. Am J Clin 
Nutr , 90(1), pp. 132–40

TANEJA, S., STRAND, T. A., SOMMER-
FELT, H., BAHL, R. and BHANDARI, 
N., (2010). ‘‘Zinc Supplementation for 
Four Months Does Not Affect Growth in 
Young North Indian Children’’. J. Nutr., 
140(3), pp.630–634

THU, B. D., SCHULTINK, W. , DILLON, 
D., GROSS, R. , LESWARA, N. D. and 
KHOI, H. H., (1999). ‘‘Effect of Daily 
and Weekly Micronutrient Supplemen-
tation on Micronutrient Deficiencies and 

Growth in Young Vietnamese Children’’. 
Am. J. Clin. Nutr, 69, pp.80-6

TOKSÖZ, P., ÖZKAYNAK, V. , İLÇİN, E. ve 
ÇELİK, Y., (1986). ‘‘Kırsal Alanda Sos-
yo-Kültürel Durum, Sağlık ve Beslenme 
Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştır-
ma’’. Beslenme ve Diyet Dergisi, Cilt:15, 
s.93-111

WALRAVENS, P. A., KREBS, N. F. and 
HAMBIDGE, K.M., (1983). ‘‘Linear 
Growth of Low Income Preschool Child-
ren Receiving A Zinc Supplement’’. Am. 
J. Clin. Nutr, 38, pp. 195-201

WALRAVENS, P. A., HAMBIDGE, K. M 
and KOEPFER, D.M., (1989). ‘‘Zinc 
Supplementation in Infants with A Nut-
ritional Pattern of Failure to Thrive: A 
Double-Blind, Controlled Study’’. Pedi-
atrics, 83(4), pp.532-538

WALRAVENS, P. A., CHAKAR, A., MOK-
NI, R. , DENISE, J. and LEMONNI-
ER, D., (1992). ‘‘Zinc Supplements in 
Breastfed Infants’’. Lancet, 340 ( 8821), 
pp.683-685

WHO/NCHS/CDC, (1983). ‘‘Measuring 
Change in Nutritional Status’’, World 
Health Organization, Geneva.


