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ÖZ: 

 

Beslenmenin ana maddelerinden biri olan yağların temel fonksiyonunun enerji sağlamak olduğu 

bilinmektedir. Ancak son yıllarda özellikle bebeklik döneminde yağların başka önemli işlevlerinin de 

olduğu anlaşılmıştır. Önceki araştırmalarda miktar ve enerji/kilo alımı gibi konular üzerinde 

durulurken yağların içerik ve özelliklerini ele alan güncel çalışmalarda yağ kalitesinin büyüme, 

gelişme ve uzun süreli sağlık sonuçlarını etkilediği gösterilmiştir. Bebek mamalarında kullanılan 

hurma yağındaki palmitik asidin yapısal olarak anne sütünden farklı olması nedeniyle bebeklerde 

sindirim, emilim ile ilgili sorunlar gözlenebilmektedir. Bu sorunlar arasında a) yağ emilimi ve enerji 

alımının azalması; b) dışkı kıvamı ve sıklığının olumsuz etkilenmesi; c) kolik ve regürjitasyon benzeri 

sindirim sorunlarının ortaya çıkması ve d) kalsiyum emiliminin azalması ile mineralizasyon ve kemik 

kütlesi üzerinde olası olumsuz sonuçlar doğurması sayılabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Hurma yağı, beslenme, bebek, palmitik asit, sindirim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:sa('Berkan%20G%C3%BCrakan')
javascript:sa('Vildan%20Ertekin')
javascript:sa('Merih%20%C3%87etinkaya')
javascript:sa('G%C3%BCnsel%20Kutluk')
javascript:sa('%C4%B0lke%20Mungan')


Gürakan B ve ark. Bebek Beslenmesinde Hurma Yağı                                                                          JCP2018;16(2):199-204 

 

 

200 

 

 

SUMMARY: 

 

The main function of fats as essential part of the diet is known to provide energy. However, in recent 

years, fats have been determined to have other important functions, particularly in infancy. While 

amount and calorie intake/weight gain constituted the focus of previous studies, recent studies 

concerning the content and properties of fats have showed the impact of fat quality on growth and 

development as well as long-term health outcome. Due to the fact that palmitic acid content of palm 

oil used in infant formulas structurally differs from the human milk content of palmitic acid, infant 

formulas containing palm oil may lead to digestion and absorption problems among infants. These 

problems may be mainly as follows: a) reduction in fat absorption and calorie intake; b) adverse 

effects on stool consistency and frequency; c) occurrence of digestive problems such as colic and 

regurgitation; d) adverse effects on bone mineralization and bone mass due to reduction in calcium 

absorption. 
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Giriş: 

Bebek Beslenmesinde Yağların Önemi: Beslenmenin ana maddelerinden biri olan yağların temel 

fonksiyonunun enerji sağlamak olduğu bilinmektedir.  Ancak son yıllarda özellikle bebeklik 

döneminde yağların başka önemli işlevlerinin de olduğu anlaşılmıştır.  Önceki araştırmalarda miktar 

ve enerji/kilo alımı gibi konular üzerinde durulurken yağların içerik ve özelliklerini ele alan güncel 

çalışmalarda yağ kalitesinin büyüme, gelişme ve uzun süreli sağlık sonuçlarını etkilediği gösterilmiştir 

(1,2).  

Besin Alımı Ve Sindirimde Yağların Rolü: Yağ bileşenleri yemeğin aroma, tat ve dokusunu oluşturan 

faktörlerin başında gelir. Böylece yağlar katıldıkları gıdalara lezzet vererek besinlerin bebekler 

tarafından daha kolay alınmasına yardımcı olurlar. Bununla beraber yağlar gastrik boşaltımı yavaşlatır 

ve bağırsak hareketliliği üzerinde de etkisi vardır. Diyetle alınan yağlar önemli esansiyel yağ 

asitlerinin ana kaynağı olmakla birlikte aynı zamanda yağda çözünebilen vitaminlerin vücut tarafından 

alımını kolaylaştırmaktadırlar (1). 

 Yağların Diğer İşlevleri: Günümüzde önemi her gün daha iyi anlaşılan bağırsak mikrobioatasının da 

diyetle alınan yağ asitleri tarafından etkilendiği düşünülmektedir. Hücresel sinyal ve gen 

ekspresyonunda rolleri ile yağların nörolojik ve immünolojik sistemlerin gelişiminde de önemli katkısı 

olduğu saptanmıştır (2).  

Anne Sütünde Bulunan Yağlar, Yapısı ve Özellikleri: Erişkin dönemde besinlerle alınan yağlar, günlük 

enerji gereksiniminin %15-20'sini sağlarken, anne sütü ile beslenen bebeklerde bu oran %45-55 gibi 

yüksek düzeylerde olmaktadır. Beslenme şekli ile bir miktar değişim göstermekle birlikte anne 

sütünde ortalama 3,2 - 3,6 gr/dl yağ vardır.  İçerik olarak, en yüksek miktarda satüre yağ asidi %17-25 

düzeyinde bulunan palmitik asittir (PA) (16:0). En çok bulunan doymamış yağ asidi ise oleik asittir 

(OA) (18:1 n-9). Anne sütü trigliserit yapısı incelendiğinde PA'nın %70'den fazlasının molekülde 

ortada (SN-2), OA'nın da çoğunlukla dışta (SN-1 ve 3 pozisyonlarında)  esterleşmiş halde olduğu 

görülür (Şekil 1) (3,4).    
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Şekil 1: Hurma yağından elde edilmiş palmitik asidin anne sütünden farklı olarak 1 ve 3 pozisyonunda 

bulunan formu (6) 

 

 Anne Sütü Yağ Emilimi: Palmitik asitin emilimi triaçil gliserol molekülündeki yerine bağlı olarak 

değişmektedir. Yağların emilim sürecinde pankreatik lipazlar yardımıyla ilk önce SN-1 ve SN-3 

pozisyonundaki yağ asitleri serbestleşir ve ortamda 2-monogliserid yapısında yağ asitleri oluşur.  

Palmitik asitin 2-monogliserid formu iyi emilirken serbest palmitik asitler düşük miktarlarda 

emilmektedir (4). Bu bilgiler ışığında bebek mamalarına anne sütü yağ içeriğine benzerlik sağlanması 

amacı ile yüksek PA içeren, bitkisel yağlar eklenmektedir. Bunların başında da daha ekonomik olması 

ve yüksek PA içeriği nedeniyle hurma yağı gelmektedir. Bitkisel yağlardan özellikle hurma yağından 

elde edilen palmitik asit ise sn-1 ve sn-3 pozisyonundadır (5).  

Hurma Yağı Nedir? Nereden Elde Edilir Ve Ne İçin Kullanılır? Palm ağacı (Elais guineensis), habitatı 

batı Afrika ülkeleri olan eski tropikal bir ağaçtır. Burada yaşayan halk, bu ağacın yağını yemek ve 

farklı amaçlar için kullanmıştır. Tropik bölgelerde de palm mahsülleri bulunmaktadır. Malezya ve 

Endonezya küresel üretimin öncülerinden olup hurma yağı üretiminin %86’sını karşılamaktadırlar (6). 

Son yıllarda hurma yağının gıda endüstrisinde kullanımı giderek artmaktadır. Hurma yağı; pişmiş 

ürünlerde, şekerlerde, pastalarda, peynir analoglarında, cipslerde, çikolatalarda, kurabiyelerde, 

kızartma yağlarında, krakerlerde, donmuş besinlerde (pizza vs) dondurmada, margarinlerde, patlamış 

mısırda, fıstık ezmesinde, salata soslarında, hazır çorbalarda ve daha birçok destek besin ürünlerinde 

bulunabilmektedir (6). Bazı araştırmacılar, hurma yağının yüksek oleik asit içeriğinden dolayı 

kullanımının zararsız olduğunu düşünse de içerdiği fazla miktardaki PA'nın, şişmanlık, Tip 2 Diyabet, 

kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gelişimindeki potansiyel rolüyle ilgili halen tartışmalar devam 

etmektedir (6). 

 Formülalarda Hurma Yağı ve Klinik Önemi: Anne sütünün yağ içeriği en çok palmitik asit ve oleik 

asitten oluşmaktadır. Anne sütü mükemmel karışımı ile bebek beslenmesinin vazgeçilmez parçasıdır. 
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Ancak anne sütü yağ içeriğine benzer olması amacıyla bebek mamalarında kullanılan bitkisel kaynaklı 

palmitik asit (hurma yağı) anne sütündekinden yapısal olarak oldukça farklıdır (5, 7).   

Hurma yağı trigliserit yapısının anne sütünden temel farkı, palmitik asitin trigliserit molekülünde SN 2  

pozisyonu yerine SN 1 ve 3 pozisyonlarında bulunmasıdır. (bkz Şekil 1). Bu durumda lipazların etkisi 

ile ortamda serbest PA'lar açığa çıkar. Lümendeki fazla miktardaki PA, kalsiyum ile sabunlaşma 

reaksiyonuna rol açar ve kalsiyum emilimini azaltır (4). 

Klinik çalışmalarda da, hurma yağı içeren mamalarla beslenen bebeklerde hem yağ hem kalsiyum 

emiliminin, içermeyen mamalardan düşük olduğu gösterilmiştir. Bu şekilde beslenen bebeklerde 

düşük kalsiyum absorbsiyonunun yaşamın ilk 6 ayında, daha düşük kemik içerik ve mineral 

yoğunluğuna yol açtığı saptanmıştır (8). Yağların, sindirim, dışkılama, kolik ve regürjitasyon 

üzerindeki etkileri bilindiği için hurma yağının bu klinik bulgular üzerindeki etkileri de çalışılmıştır. 

Hurma yağı içermeyen mamalar, daha yumuşak ve sık dışkılama sağlamaları nedeniyle anne sütüyle 

beslenmeye daha benzer sonuçlar sağlamaktadır (9-11). Kolik ve regürjitasyon sıklığının da bu tip 

mamalarla beslenenlerde daha az sıklıkta olduğu görülmüştür (9). 

Sonuç: 

Özetle, bebek mamalarında kullanılan hurma yağındaki palmitik asitin yapısal olarak anne sütünden 

farklı olması nedeniyle bebeklerde sindirim, emilim ile ilgili sorunlar gözlenebilmektedir. Bu sorunlar 

arasında (1) yağ emilimi ve enerji alımının azalması; (2) dışkı kıvamı ve sıklığının olumsuz 

etkilenmesi; (3) Kolik ve regürjitasyon benzeri sindirim sorunlarının ortaya çıkması; ve (4) kalsiyum 

emiliminin azalması ile mineralizasyon ve kemik kütlesi üzerinde olası olumsuz sonuçlar doğurması 

sayılabilir. 
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