güncel gastroenteroloji 19/3

Gastroözofageal Reflü Hastalığında
Beslenmeye Güncel Bakış
Nilgün SEREMET KÜRKLÜ1, Gülşah KANER2
T.C Sağlık Bakanlığı Iğdır Devlet Hastanesi, 1Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Iğdır
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, 2Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Kayseri

GİRİŞ
Yapılan araştırmalarda obezite ve abdominal yağlanmaya bağlı artan bel çevresinin abdominal basınç artışına ve alt özofageal sfinkterin gevşemesine neden olarak gastroözofageal
reflü hastalığı (GÖRH) oluşumunda etkili olduğu, obezite
ile birlikte pirozis, asit regürjitasyonu gibi GÖRH semptomlarının ve özofajit gibi GÖRH komplikasyonlarının görülme
sıklığının arttığı belirtilmiştir (1). Diyetle alınan toplam yağ,
doymuş yağ asidi, kolesterol gibi besin ögelerinin; karbonatlı
içecek, kafein, çikolata, nane, soğan gibi bazı besinlerin ve
hızlı yemek yeme, öğün atlama gibi beslenme alışkanlıklarının GÖRH oluşumunda ve tedavisinde etkili olduğu yapılan
çalışmalarla gösterilmiştir (2).

BESLENME
Enerji ve Karbonhidrat
Obezite; GÖRH, Barrett özofagus ve özofagus kanseri gibi
özofagus hastalıkları için önemli bir risk etmenidir. Obezite
ve özofagus kanseri arasındaki ilişki, obezite ve diğer kanser
türleri arasındaki ilişkiden daha kuvvetlidir. Obezitenin göstergesi olarak kullanılan kitle indeksi (BKİ)’den daha çok bel
çevresi genişliği ve abdominal yağlanma GÖRH ile ilişkilendirilmiştir (3). Ağırlık kaybı, abdominal basıncı azaltarak GÖRH
semptomlarında iyileşme sağlayabilmektedir. Bunların yanısıra BKİ ve özofagus kanseri arasındaki ilişkiyi gösteren araştırmalarda da GÖRH hastalarında vücut ağırlığındaki azalma

ile kanser riskinin azalabileceği gösterilmiştir. Bu nedenle
gastroözofageal reflü (GÖR) hastalarının diyet enerjisi azaltılarak bireylerin ideal vücut ağırlıklarına ulaşmaları önerilmektedir (4). Karbonhidrat alımı ve GÖRH arasındaki ilişkiyi
inceleyen bir araştırmada, obez ve GÖRH olan bireylerde düşük karbonhidratlı diyetin (20 g/gün) özofagusun asite maruz kalmasını ve GÖRH semptomlarını azalttığı gösterilmiştir
(5). Bir başka araştırmada ise toplam karbonhidrat alımı ile
özofageal adenokarsinom arasında ters bir ilişkinin olduğu
belirtilmiştir (6).
Protein
GÖRH ve protein ilişkisini gösteren az sayıda çalışma bulunmaktadır. Protein alt özofageal sfinkter (AÖS) basıncını artırmaktadır. Bu konu ile ilgili yapılan bir araştırmada, protein
içeriği yüksek besinlerin yağ içeriği yüksek besinlere göre
AÖS basıncını daha çok arttırdığı gösterilmiştir (6). Bu nedenle GÖR hastalarında diyetin protein içeriğinin arttırılması
önerilmektedir (7).
Yağ
Diyetin yağ oranının yüksek olması, AÖS basıncını azaltmakta, gastrik boşalmayı geciktirerek özofagusun asite maruz kalma süresini ve pirozis gibi reflü semptomlarının sıklığını arttırmaktadır. Diyet yağı ve GÖRH arasındaki ilişkiyi belirlemek
için yapılan araştırmalarda yağ içeriği yüksek öğün sonrası,

139

postprandiyal reflü sıklığının arttığı belirtilmektedir (8). GÖR
hastalarının besin tüketimlerinin incelendiği başka bir araştırmada da reflü hastalarının diyetlerinin toplam yağ, doymuş
yağ asidi (DYA) ve kolesterol içeriklerinin yüksek olduğu, bu
yüksekliğin ise reflü sıklığının artışı ile önemli derecede ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır (9). Bu nedenle GÖR hastalarında diyet yağ oranlarının azaltılması ve yağ içeriği yüksek
besinlerden kaçınılması önerilmektedir.
Posa
Diyet posasının özofageal adenokarsinom ve Barrett özofagus risklerini azaltıcı bir çok biyolojik mekanizması bulunmaktadır. Posa içeriği yüksek besinlerde bulunan fitik asit,
apoptozisin artmasına ve hücre proliferasyonun azalmasına
yol açarak kanser hücrelerin büyüme hızlarını inhibe etmektedir (10). Yüksek posa alımı inflamasyon markerlarının (IL-6
vb.) plazma konsantrasyonlarının düşük seyretmesine neden olmaktadır (11). Ayrıca posa alımının artması özofagusta hasar gören hücrelerin ve/veya karsinojenlerin özofagus
epitelinden uzaklaştırılmasında rol oynamaktadır (12). Diyet
posası alımı ve GÖRH’nın komplikasyonu olan özofageal
adenokarsinom arasında ters ilişki bulunduğu yapılan birçok
araştırma ile gösterilmiştir (13). Posa alımı ve reflü özofajit
ilişkisini inceleyen bir araştırmada, reflü özofajiti olan bireylerin posa alımları anlamlı derecede düşük bulunmuştur (14).
Reflüjenik Besinler
GÖRH’nda semptomların sıklığının postprandiyal dönemde
artmasından yola çıkarak, bazı besinlerin reflü semptomlarını daha da kötüleştirdiği ve GÖR hastasının yaşam kalitesini
olumsuz etkilediği yapılan araştırmalarda belirtilmiştir. Reflüyü tetikleyen bu besinler “reflüjenik besinler” olarak adlandırılmaktadır (15). Yapılan deneysel ve klinik araştırmalarda
kızarmış besinlerin, çikolatanın ve sodanın AÖS basıncını
azalttığı ve özofagusun aside maruz kalma süresini arttırdığı rapor edilmiştir. Bu besinlerin AÖS basıncını ve özofagus
pH’ını etkilediğine dair çok az sayıda ve geçmiş dönemlere
ait çalışmalar bulunmaktadır. Bu araştırmalarda çikolatanın
AÖS basıncını azalttığı ve özofagusun asite maruz kalma süresini uzattığı belirtilmektedir (16). Yağ içeriği yüksek olan
besinlerin pirozis ile ilişkili olduğunu gösteren çalışmalar da
bulunmaktadır (17). Aynı zamanda şekerleme gibi tatlıların
da yüksek yağ içerikleri nedeniyle GÖRH ile ilişkili olabileceği belirtilmektedir. AÖS basıncını azaltan bu besinleri GÖR
hastalarının tüketmemesi önerilmektedir (4,7).
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Nane, en önemli bileşenlerinden olan mentol nedeniyle AÖS
basıncını azaltarak GÖRH’na neden olan besinler arasındadır
(18). Toplum bazlı yapılan çalışmalarda nanenin GÖRH’nın
en önemli bulgusu olan pirozisi arttırdığı rapor edilmiştir
(14).
Karbonatlı içecekler AÖS basıncını azaltarak, alt özofageal
sfinkterin uygun olmayan geçici gevşeme sıklığını arttırmaktadır (14). Hamoi ve ark. (19) karbonatlı içecekler ve AÖS
basıncı ilişkisini incelemek için yaptıkları çalışmada, karbonatlı içecek tüketenlerde AÖS basınçlarının azaldığını rapor
etmiştir. Yapılan bu çalışmada karbonatın fundusta meydana
getirdiği distansiyonun AÖS basıncını azaltmakta etkili olabileceği sonucuna varılmıştır.
Kahve ve GÖRH arasındaki ilişkide tartışmalı sonuçlar bulunmaktadır. Geçmiş yıllara ait çalışmalarda kahve tüketiminden
sonra AÖS basıncının azaldığı, GÖR’nün arttığı rapor edilirken, NHANES çalışmasında kahve tüketimi ve GÖRH arasında ilişki olmadığı belirtilmiştir (20).
Asitli meyveler (portakal, greyfurt vb.) ve suları, baharatlar,
soğan, sarımsak özofagus mukozasını tahriş ederek pirozisin
artmasına neden olmaktadır (6,7). Toplum bazlı yapılan çalışmalarda asitli meyvelerin ve baharatların pirozis ile ilişkili
olduğu sonucuna varılmıştır (17).
Diyetle alınan nitrit asid, ortamda nitrik oksit (NO) oluşturmaktadır. NO’in yüksek konsantrasyonları özofagus mukozasındaki kasların ve AÖS’in fonksiyonunu etkileyebilmektedir
(6).
Diyetle fazla miktarda tuz (sodyum klorür) alınması özofagus
mukozasının aside direncini azaltarak özofajit gelişimini hızlandırmakta ve reflü semptomlarının şiddetini arttırmaktadır.
Norveç’te yapılan bir çalışmada, reflü semptomları ve GÖRH
ile tuzlu balık ve tuzlu et tüketiminin önemli derecede ilişkili
olduğu sonucuna varılmıştır (21).
Alkol kullanımının da AÖS basıncını azalttığı, mide asid salgısını arttırdığı ve mide boşalmasını geciktirdiği belirlendiğinden, GÖR hastalarının alkol tüketmemesi önerilmektedir (7).
Beslenme Alışkanlıkları
Gastroözofageal reflü hastalarında yemek sonrası reflü sıklıkla görülmektedir. Fazla miktarda, büyük hacimli ya da
hiperosmalar gıda alımı gastrik distasyona yol açmaktadır.
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şeme sıklığını arttırarak GÖRH oluşumuna neden olabilmektedir (22). Geç saatlerde yemek yemek postprandiyal reflü
ile ilişkilidir. Geç saatlere yemek yeme sonrasında mide pH’ı
azalmakta ve gastrik asidite artmaktadır. Hızlı yemek yeme
obezite oluşumunu kolaylaştırıcı bir faktördür (23). Obezite
de GÖRH oluşumunda önemli bir etken olduğundan, GÖRH
ile hızlı yemek yeme arasında pozitif bir ilişki olabileceği belirtilmektedir (24).
Bu nedenlerle GÖR hastalarının geç saatlerde yemek yememesi ve fazla miktarda yemek yemek yerine öğün sayısının
arttırılarak öğünlerdeki yiyecek miktarının azaltılması önerilmektedir (17).

SONUÇ
Yapılan literatür derlemesi sonucunda, beslenmenin gastroözofageal reflü hastalığında önemli bir rolünün olduğu
belirlenmiştir. Mide asidinin uyarılmasını önlemek için; acı
baharatlar, nane, karbonatlı içecekler, çikolata, fazla miktarda
tuz, domates, turunçgiller, alkol, çok sıcak ve soğuk besinler
tüketilmemelidir. Bununla birlikte, öğünler sık aralıklı olmalı,
bir öğünde birden fazla yemek yenilmemelidir. Obezite, sıklıkla özofajitle birlikte olan bir faktördür. Obezite oluşmadan
önlenmeli ve obezitenin önlenmesi yaşam sürecinde aktiviteleri kapsamalıdır.
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