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BİR ANNENİN EMZİRME ÖYKÜSÜ: OLGU SUNUMU

Kadriye Demir*

*Lokman Hekim Üniversitesi

Giriş-Amaç: Bu olgu sunumu, 26 yaşında avukat bir annenin ilk bebeğini emzirme sürecini, meme bakımı 
için uyguladığı geleneksel yöntemleri, yaşadığı duygu ve düşünceleri içermektedir. Amaç, bu olgu sunumu ile 
emzirme danışmanlığının önemini vurgulamak ve emzirmenin desteklenmesine yönelik geliştirilmesi gereken 
uygulamaları literatür verisi ile tartışmaktır.

Gereç-Yöntem: Bu olguda veriler Postpartum Dönem Veri Toplama Formu ile toplanmıştır. Annenin duygu ve 
düşüncelerini anlatan ifadeler olduğu gibi olgu sunumuna eklenmiştir.

Bulgular: Memesinde üç iyi huylu kitle ve çok sayıda kist ile takipli olan anne doğum öncesi emzirme eğitimi 
almamıştır. Doğum sorasında yenidoğan asfiksi sebebiyle yoğun bakıma alınmıştır. Bu sebeple anne-bebek 
birlikteliği ve emzirme sekiz gün sağlanamamıştır. Laktasyon postpartum üçüncü günde başlatılabilmiştir. 
Laktasyonun başlatılmasında meme masajı ve sıcak havlu uygulamasının faydalı olduğu bildirilmiştir. Postpartum 
ilk haftada lohusanın memesinde engorjman ve kazınır şekilde ağrı, meme ucunda önce bül sonra sırasıyla 
kabuklu yara, çatlak ve yarık şikayetleri yaşanmıştır. Olgu, bu dönemde meme ve meme başı şikayetleri için 
acil servise başvurmuş ve herhangi bir bakım, tadavi, eğitim-danışmanlık hizmeti alamamıştır. Emzirmenin 
başlamasıyla sık sık mastit olan olgu, sık antibiyotik kullanımının bebeğe zarar verebileceği endişesi ile geleneksel 
bakım uygulamalarından ‘Haflama/Korkutma’ yöntemini kullanmıştır. Meme ve meme başı sorunlarına yönelik ise 
farmakolojik ajanların yanı sıra geleneksel bakım yöntemlerinin (memeye kuru soğan sütü, tahin yağı, zeytin yağı, 
bal mumu vb. sürülmesi / ceviz kabuğu uygulanması) kullanıldığı saptanmıştır. Olgu, farmakolojik ajanlarla birlikte 
meme başının ceviz kabuğu korunması uygulamasından olumlu sonuç alındığı bildirmiştir. Annenin doğum ve 
emzirme sürecinde üzüntü, huzursuzluk, sinirlilik, gerginlik, korku gibi olumsuz duygular ve uykusuzluk, iştahsızlık 
gibi psikosomatik belirtiler yaşadığı belirlenmiştir.

Sonuç: Sağlık çalışanı bir yakınının ve kendi annesinin desteğinin önemini vurgulayan anne, tekrar bebek sahibi 
olmaktan emzirme sürecinin zorluğu sebebi ile korktuğunu ifade etmiştir. Anne sütü her bebeğin hakkıdır, 
perinatal dönemde emzirme eğitimi ve danışmanlığı almak da her gebe/lohusanın hakkıdır.

Anahtar Kelimeler: Emzirme, meme bakımı, danışmanlık

BREASTFEEDING STORY OF A MOTHER: CASE REPORT

Introduction-Purpose:This case report includes the breastfeeding process of a 26-year-old lawyer mother, 
the traditional methods she applied for breast care, the feelings and thoughts she experienced.The aim is to 
emphasize the importance of breastfeeding counseling with this case report and to discuss the practices that 
should be developed to support breastfeeding with literature data.
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Materials and Methods:The data in this case were collected using the Postpartum Period Data Collection Form. 
Expressions describing the mother’s feelings and thoughts were included in the case report as they were.

Results:The mother who was followed up with three benign masses and many cysts in her breast did not receive 
prenatal breast feeding training.After birth, the newborn was taken to intensive care cause of asphyxia.For this 
reason, mother-baby togetherness and breastfeeding could not be achieved for eight days.Lactation could be 
started on the third postpartum day. It has been reported that breast massage and hot towel application are 
beneficial in initiating lactation. In the first week postpartum, the puerperant had engorgement and scraping 
pain in the breast, first bulla and then crusted wound, crack and cleft in the nipple, respectively.The case applied 
to the emergency service for breast and nipple complaints during this period and could not receive any care, 
treatment, training-counseling services.The patient, who frequently had mastitis with the onset of breastfeeding, 
used the traditional care practice ‘Hacklama/Scare’ method because of the concern that frequent antibiotic use 
might harm the baby.It was determined that traditional care methods (applying dry onion milk, tahini oil, olive oil, 
beeswax etc. to the breast /walnut shell application) were used in addition to pharmacological agents for breast 
and nipple problems.The case reported positive results from the walnut shell preservation of the nipple with 
pharmacological agents.The case reported positive results from the walnut shell preservation of the nipple with 
pharmacological agents. It was determined that the mother experienced negative emotions such as sadness, 
restlessness, nervousness, tension, fear and psychosomatic symptoms such as insomnia and loss of appetite 
during the birth and breastfeeding process.

Conclusion:The mother who emphasizing the importance of the support of a relative of a healthcare worker and 
her own mother, stated that she was afraid of having a baby again due to the difficulty of the breastfeeding process.
Breast milk is the right of every baby, and it is the right of every pregnant / puerperant to receive breastfeeding 
education and counseling in the perinatal period.

Keywords: Breastfeeding, breast care, counseling

GİRİŞ

Unıcef ve Dünya Sağlık Örgütü doğumdan hemen sonra anne sütü ile beslenmenin başlatılması, bebeklere 
doğumdan sonra ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 2 yaşına kadar emzirmenin devam etmesini önermektedir.1 
Bilinçli ve emzirme konusunda istekli olan bazı anneler bu süreçte büyük mücadeleler verebilmektedir. Bu olgu 
sunumunda bir annenin bebeğini anne sütü ile beslerken yaşadığı sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik 
uyguladığı yöntemlere ve süreçteki duygu ve düşüncelerine yer verilmiştir. Olgu sunumu, olguya yönelik verilerin 
ve annenin ifadelerinin yer aldığı gelişme, ülkemizde emzirme danışmanlığına yönelik geliştirilmesi gereken 
önerilerin tartışılması, sonuç ve öneriler ile sonlandırılmıştır.

OLGUYA YÖNELİK VERİLER

1. Tanıtıcı Veriler

Üniversite mezunu Avukat ve 1 yıllık evli anne (26 yaş)-babanın (27 yaş) ilk bebeği, özel bir hastanede doğum 
gerçekleşiyor. Sağlık güvencesi mevcut. Aile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşamakta ve ailenin geliri 
giderden fazladır. Anne-baba arasında akrabalık bulunmamaktadır. Evlilikten bir ay öne anne doğal kontraseptif 
hap kullandığını ve evlilik sonrası çevresindeki yakın kişilerin ‘belki çocuğun olmaz kullanma ne gereği var’ dendiği 
için hapı bıraktığını belirmiştir. Anne evliliğinin 2. ayında gebe kaldığını öğrenmiştir. Anne ve baba 7 yıldır sigara 
içmektedir ve alkol kullanmamaktadır. Anne gebe olduğunu öğrenince sigarayı bıraktığını ifade etmiştir.
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2. Geçmiş Tıbbi, Obstetrik ve Jinekolojik Öykü

Annenin ailesel özelliklerinde, halada meme CA cerrahi ve kemoterapi öyküsü bulunmaktadır. Anne menarş 
yaşını11-12 olarak bildirmiştir. Gebelik öncesi düzenli adet gören annenin gebelik sonrası 50 gün kanaması olmuş, 
sonrasında 8 ay süre ile adet görmemiştir. Gebelik sırasında düzenli cinsel ilişki (haftada 2-3) yaşandığı ve doğum 
sonu kanamanın bitiminden itibaren düzenli cinsel ilişkinin (haftada 2-3) devam ettiği bildirilmiştir. Kontraseptif 
yöntem olarak erkek kondomu doğru bir şekilde kullanılmaktadır. 

Annenin jinekolojik öyküsünde 20 yaşında bekarken ve gebelikte bir kere mantar enfeksiyonu bulunmaktadır. 
Bu durumda eczaneden antifungal krem alıp kullandığı belirlenmiştir. Genital bölgede kaşıntı olduğu zaman bu 
kremi sürmektedir.

Annenin tıbbi öyküsünde hastalık bulunmamaktadır. Üniversiteye devam ederken, memede 3 hane iyi huylu kitle 
ve çok sayıda kist saptanmıştır. O dönemden beri anne düzenli olarak kontrollerini yaptırdığını ifade etmiştir. 
Memedeki bu kist ve kitleler ile ilgili annesi tarafından evlenmesi ve bebek doğurup emzirmesi konusunda baskı 
hissettiğini ifade etmiştir.

3. Geçirilmiş Gebeliğe İlişkin Öykü

Anne gebeliği boyunca sağlıklı ve rahat olduğunu ve 37. gestasyon haftasına kadar çalıştığını belirtmiştir. Doğum 
öncesi normal sınırlar içerisinde BKI (beden kitle indeksi) olan anne gebelik boyunca 12-14 kilo aldığını ve doğum 
sonrası hızlıca normal kilosuna döndüğünü bildirmiştir. Gebelikteki kontrolleri sırasında fetüsun büyümesine 
yönelik ölçüm sonuçları 1gestasyon haftası ilerden olmuştur. Anne gebelikte folik asit, kalsiyum ve demir desteği 
almıştır. Bebeğin doğum ağırlığı 3.830 garm ve boyu 50 cm’dir.

4. Doğuma Yönelik Anne ve Yenidoğana İlişkin Öykü

Annenin ilk gebeliği ve 30 Temmuz 2015 tarihli ilk canlı doğumudur. Anne doğum sancılarını gece sabaha kadar 
çektiğini sabah hastaneye gittiğini ve açıklığının 6-7 santimetre olduğunu belirtmiştir. Özel bir hastanede normal 
doğuma alınan anne, zor ve taravmatik bir doğum gerçekleştirdiğini bildirmiştir. Doğum sırasında epizyotomi 
uygulanmıştır. Doğum kanalında sıkışan yenidoğan asfiksi sebebiyle düşük APGAR ile doğmuş ve acil müdahale 
edilerek yoğun bakımda entübe edilmiştir. Yenidoğan aynı gün içinde tekrar ekstübe edilerek Hood ile oksijen 
tedavisi almıştır. Asfiksi geçiren yenidoğana beyin ve diğer ana organlarının dolaşımının arttırılması amacı ile 3 
gün süre ile Hipotermi/Soğutma tedavisi uygulanmıştır. Tedavinin ardından vücut ısısı normal seviyeye yükseltilen 
bebeğe enteral beslenme başlanmış ve beslenmeyi tölere eden yenidoğanın genel durumu iyiye gitmiştir. Anne 
bebeğini yoğun bakımdaki 6. günde ara yoğun bakıma alındıktan sonra ilk defa kucağına alabildiğini bildirmiştir. 
Doğumunun 8. gününde, yenidoğan eve taburcu edilmiştir. 

Doğum sırasında gaita çıkışı olan annenin doğum sonrasında idrar çıkışı olmuştur. Anne doğum sonrası idrar 
yaparken hipotansiyon ve kan tutması sebebi ile senkop geçirmiştir. Anne doğum sonrası ağrı kesici ve antibiyotik 
tedavisi almıştır. Doğum sonrası annede duygusal ve psikolojik sorunlar yaşanmıştır. Bunlar; yoğun bir üzüntü, 
yorgunluk, huzursuzluk, sinirlilik, kolayca ağlama, nedensiz yere gerginlik, korku, epizyo ağrısı ve bebeğini 
kaybedeceği şüphesi-korkusu sebebi uykusuzluktur. Bu döneme yönelik annenin ifadesi aşağıdaki gibidir.

‘….İlk 8 gün bebeğimi eve getiremediğim için psikolojik olarak çok yıprandım. Sosyal olarak eşim, kız 
kardeşlerim ve annemden psikolojik destek gördüm…..’

5. Postnatal Dönem Laktasyon ve Emzirme Öyküsü

Doğum öncesi dönemde de emzirme eğitimi almayan anneye doğum sonrası serviste iken servis hemşiresi 
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tarafından süt sağma makinası getirilmiş ve nasıl kullanılacağı gösterilmiştir. Doğum sonrası süreçte emzirme 
eğitimi ve danışmanlığı almayan anne, refakatçi yardımı ile makinayı kullanmış, ama süt gelmediği ve meme 
ucunda ağrı olduğu için işlemi sürdürmemiştir. 

Anne memesi doğum sonrası ilk 2 gün dolgun, gergin ve sertmiş. Anne doğum sonrası memelerini desteklemek 
için atlet sütyen kullanmıştır. Doğum sonrası ilk 2 günlük süreçte anne evde kullanmak için süt sağma makinesi 
satın almıştır. Ama, süt akışı gerçekleşmemiş ve meme uçlarında küçük büller oluşmuş. Bu süreçte, anne herhangi 
bir sağlık merkezine başvurmamış ve yakın akrabalarından bilgi ve yardım talebinde bulunmuştur. Doğum sonrası 
3. gün sağlık çalışanı bir yakınının yardımı ile memeye sıcak uygulama ve masaj yapılmıştır. Bu uygulamalar ile süt 
akışı sağlanmış ve bu ilk süt annenin doğum öncesi satın aldığı süt saklama poşetleri ile yoğun bakıma teslim 
edilmiştir. Poşetlerin üstüne tarihleri ve anne-bebek bilgileri yazılmış ve ilk sütün yenidoğana orogastrik sonda ile 
verilmesi sağlanmıştır. 

Annenin laktasyon süreci başladıktan sonra memede dolgunluk (engorjman), kızarıklık, sıcaklık ve hassasiyet, 
memenin içine doğru kazınır tarda ağrı ve sızlama, meme damarlarında belirginleşme şikayetleri artarak 
devam etmiştir. Annenin meme ucu süt pompası sebebi ile sık sık uyarılmış ve deri turgoru bozulan meme 
ucunda çatlaklar oluşmuştur. Anne meme hijyeni için özel bir uygulama yapmadığını, 2 günde bir duş sırasında 
yıkadığını ve süt sağma makinesinin aparatlarını ise bulaşık deterjanı ve su ile yıkadığını ifade etmiştir. Ağrılarının 
dayanılmaz olduğu zamanlarda aşırı bir sinir hali ve çaresizlik yaşadığını bildiren anne doğum sonrası 5. günde 
acile başvurmuştur. Anne ifadesine göre, acil doktoru yapılacak bir işlem olmadığını bildirmiştir. Anne, doğum 
yapan ve emziren akranları ile iletişime geçip önerilerini sormuş ve süt salımı için rezene çayı içmiştir. Rezene çayı 
süt salınımını arttırmakla birlikte şikayetlerinin de şiddetlenmesine sebep olmuştur. Annenin meme uçlarındaki 
büller patlamaya ve kabuk tutmaya başlamıştır.

Yenidoğan bebek taburcu olduktan sonra emzirme başlamıştır. Emzirmeyle birlikte meme başı ıslanmış ve kabuk 
tutan bölgeler soyulmuştur. İlerleyen günlerde gece emzirme sırasında kan kokusu alan anne meme ucunda 
küçük bir dokunun koptuğunu fark etmiştir. Emzirirken memedeki çatlakların ve yarığın ağrıya sebep olmasıyla 
sürekli ağladığını ifade eden anne emzirme sürecini aşağıdaki gibi anlatmıştır.

‘Çocuğumu büyütürken yaşadığım en büyük problemim emzirme idi. Emzirmenin ilk başlarında özellikle 
çevremdeki kişiler tarafından anlaşılmadığımı düşünüyordum. Sıkıntılarımı anlattığım zaman bir şey olmaz 
emzir geçer diyerek geçiştirildim. Ama sıkıntılarım artarak devam etti, sürekli yeni bir problem ile karşılaştım. 
Göğsümün ucunda su toplanması oldu, daha sonra onlar kurudu kabuk bağladı. Ardından bebek emmek için 
ağzına alınca bu kuru bölgeler ıslandı. Ben ellerimle çektim. Bu süreçte kendimi yetersiz de hissettiğim oluyordu. 
Çocuğu düzgün emziremediğim için kendimi yetersiz hissediyordum. Çocuğa da üzülüyordum ama suçluyordum 
da bir yandan. Diğer annelerin bebeklerini kucağına alıp sevgi ile emzirdiğini ama benim bunu başaramadığımı 
düşünüyordum. Bu duygu ve düşünceler beni çok yıprattı. Bebeğe bakım verirken okşama, göz teması, konuşma, 
sevme ve ismi ile hitap etme davranışlarım vardı. Sadece göğüs ağrımdan dolayı zaman zaman bebeğe, nasıl 
anlatayım…. Yüksek sesle konuşma, bağırma oluyordu. Bazen meme problemlerimden dolayı bebeği suçladığım 
oldu. Özellikle çevremdeki insanlarca anlaşılmamam ve geçiştirilmem beni daha da streslendirdi. Sürekli bebeğimi 
sütten kesmeyi düşünüyordum. Ama anne sütünün onun için ne kadar önemli olduğunu da biliyordum. Keşke, 
doğum öncesi bu sürece yönelik hazırlanabilme olanağım olsaydı. Birisi bana bazı sorunlar olabileceği ve nasıl baş 
edebileceğim konusunda bilgi verebilseydi. Her gün sütten kesmeye karar veriyordum. Ama, gün sonunda her 
defasında çocuğu emzirmiş oluyordum.’

Emzirme döneminde ilk 10 aylık bir süreçte 12 kez mastit olduğunu ifade eden anne meme bakımı ile ilgili aile 
hekimliği ve hastane ziyaretlerinde eğitim-danışmanlık ve psikolojik destek almadığı belirlenmiştir. Annenin ilk 
mastit olduğunda antibiyotik kullandığı ve daha sonra tekrarlayınca sık antibiyotik kullanımının bebeğe zarar 
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vereceği sebebi ile ilaç kullanmadığı belirlenmiştir. Mastit için geleneksel yöntemlerden ‘Haflama/Korkutma’ 
olarak adlandırılan bir uygulama yaptırdığı saptanmıştır. 

Haflama/Korkutma: Bu geleneksel uygulama annenin ifadesi ile aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

‘Meme dokusunun eli uğurlu olduğuna inanılan bir kadın tarafından bir tas su ile yıkanması ve bir tarak ile 
aşağıya doğru taranmasını takiben meme dokusunun 3 kez sallanarak ‘haf kurt geldi, haf kurt geldi, haf kurt geldi’ 
denmesidir. Bu inanışta memedeki kötü enerjinin çıktığına inanılmaktadır.’

Anne, laktasyonun başlatılması aşamasında meme bakımı için masaj uygulanması, sıcak havlu uygulaması, sıcak 
duş alma ve sağlık çalışanı bir yakınının desteğinin olumlu yönde etkili olduğunu bildirmiştir. Anne çaresiz kaldığı 
zamanlarda meme bakımı için sıklıkla geleneksel uygulamalar yaptığını belirtmiştir. Bu uygulamalar aşağıdaki 
gibidir.

Kuru Soğan: Meme dokusuna ve ucuna kuru soğanı ikiye bölüm çıkan beyaz sütünün uygulanmasıdır. Anne, 
bu işlemi meme derisinin dayanıklılığını arttırmak amaçlı uyguladığını bildirmiştir. Bu uygulamadan fayda 
görmediğini ve bir kez uyguladığını ifade etmiştir.

Zeytinyağı ve Susam Yağı: Meme dokusuna ve ucuna zeytinyağı veya tahinin üzerinde biriken yağın uygulanmasıdır. 
Anne, bu işlemi meme derisinin dayanıklılığını arttırmak ve nem dengesini korumak amaçlı uyguladığını 
bildirmiştir. Bu uygulamadan fayda görmediğini ve birkaç kez uyguladığını ifade etmiştir.

Ayva Çekirdeği: Meme dokusuna ve ucuna 5-6 ayva çekirdeğinin çeyrek çay bardağında bekletilmiş ve jel kıvamına 
gelmiş halinin uygulanmasıdır. Anne, bu işlemi meme derisinin dayanıklılığını arttırmak ve meme derisini 
ferahlatmak amaçlı uyguladığını bildirmiştir. Bu uygulamadan fayda görmediğini ve birkaç kez uyguladığını ifade 
etmiştir.

Ceviz Kabuğu: Bir cevizin yarısının kubbe şeklindeki kabuğu ile meme ucunun kapatılması işlemidir. Anne, bu 
uygulamayı meme başındaki çatlakların ve yaranın kapanmasını hızlandırmak ve meme ucunu sürtünmeye 
karşı desteklemek amacıyla yaptığını ifade etmiştir. Bu uygulamadan fayda gördüğünü ve birkaç ay uyguladığını 
bildirmiştir. Anne, meme kalkanları ile ilgili internet üzerinden araştırma yapmış ve memede süt birikimine ve 
tıkanıklıklara neden olduğuna yönelik yorumlardan dolayı almadığını ifade etmiştir.

Bal Mumu: Meme dokusuna ve ucuna bal mumunun eritilip ılıtılarak uygulanmasıdır. Anne, bu işlemi meme 
derisinin yumuşamasını sağlamak, dayanıklılığını arttırmak ve nem dengesini korumak amaçlı uyguladığını 
bildirmiştir. Bu uygulamayı doğum sonrası 4.-5. aylarda yaptığını ve fayda gördüğünü ifade etmiştir.

Anne, meme dokusunun bakımı için doktorun önerdiği farmakolojik ajanları da kullanmıştır. Bunlar; cilt yenileyici 
merhem ve nemlendirici kremin karıştırılarak uygulanması ve e vitamini kapsülünün kullanılması şeklindedir. 
Merhem ve krem karışımının ceviz kabuğuyla birlikte uygulanmasından fayda gördüğü belirlenmiştir. Bu sürece 
yönelik anne ifadeleri aşağıdaki gibidir.

‘Normal doktorların verdiği ilaçlar pek fayda etmediği için geleneksel tıp uygulamalarını kullandık. Ayva 
çekirdeği, bal mumu, ceviz kabuğu vb. içlerinden fayda gördüğüm oldu, görmediğim oldu. Uzun süre bu konuda 
sıkıntı yaşadım. En sonunda vücudum alıştı ve emzirme sürecim biraz rahatladı. Ama bu süreç 6-7 ayımı aldı. Bu 
kadar uzun sürmesi, kendimi çaresiz hissetmeme sebep oldu.’

6. Emzirmeyi Bırakmaya İlişkin Öykü

İlk ay çocuğu her istediğinde emziren anne daha sonra uyku uyanıklık düzeninin de oluşması ile emzirme sıklığını 
gündüzleri 2-3 saatte bir, geceleri ise 4 saatte bir şeklinde bildirmiştir. Bebek, ilk 6 ay sadece anne sütü, 1 yaşına 
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kadar 2/3 oranında anne sütü almıştır. Sekizinci ay itibariyle çalışmaya başlayan anne ilk başta öğle araları eve 
gidip emzirmiş, daha sonra ağırlıklı olarak akşam ve gece emzirdiğini belirtmektedir. Çocuk 22 aylık olunca anne 
sütünden kesmiştir. Sütten kesmeden önce kademeli olarak azalttığı için sütten keserken bir zorluk yaşamamıştır. 
Bu süreçte memede süt birikmesi vb. sorun yaşamadığını ‘En kolayı sütten kesmek oldu.’ şeklinde ifade etmiştir. 
Annenin sütten kesme sırasında uyguladığı yöntem kendi ifadeleri ile aşağıdaki gibidir.

‘Bir sakıza annemin saçından kestiğimiz bir tutamı yapıştırarak meme ucuma yapıştırdık. Oğlum bu uygulama 
sonrasında memeyi kabul etmedi. Birkaç gün bu olay tekrarladı. Özellikle 3. Günde oğlumda nedensiz ağlama, 
huzursuzluk gibi sorunlar yaşadık. Ama, sonra unuttu. Bu uygulamayı ve bebek bakımındaki çoğu uygulamayı 
kendi annemin önerileri ile yaptım.’

7. Bebek Bakımına İlişkin Veriler

Bebek bakımında 40 gün boyunca kendi annesinden destek alan annenin konuya yönelik ifadeleri aşağıdaki 
gibidir.

‘Bebek bakımına yönelik bilgilerimi sağlık çalışanı bir hemşire akrabamızdan ve ağırlıklı olarak annemden 
aldım. İlk banyosunu annem yaptırdı. Büyüme gelişme desteklemek amacıyla internetten araştırma yaptım.’

TARTIŞMA

Doğum öncesi eğitimin önemi her geçen gün artmaktadır. Doğum öncesi eğitim ile anne adayının doğum ve 
doğum sonu döneme ilişkin bilgisi artar ve yeni durumu ile baş etmesi kolaylaşır.2 Bu olgu sunumunda annenin 
doğum öncesi eğitim almaması doğum ve emzirme sürecinde zorluklar yaşaması ve bu zorluklar ile başa çıkmada 
yetersiz hissetmesi ile ilişkili bulunmuştur. 

Doğuma hazırlık sınıfları dünyada yaygın olarak uygulanmaktadır. Ancak ülkemizde birkaç özel hastane ve 
üniversite hastanesi çatısı altında uygulanan sınıflar dışında rutin olarak yapılan bir uygulamaya rastlanmamaktadır. 
Prenatal eğitim sınıflarının gebeliğe, doğuma ve doğum sonrası ebeveynlik becerisi ile emzirmeye olumlu etkileri 
bulunmaktadır. Özellikle, doğum öncesi emzirme sınıfları annenin emzirme başarısını arttırmaktadır. Doğum 
öncesi emzirme sınıflarının içeriğinde; meme anatomisi-fizyolojisi, emzirmeye hazırlık, pozisyonlar, süt desteği 
sağlama, emzirme problemlerini önleme ve çözme, beslenme, emzirme pompaları, çalışma ve emzirme, sütten 
kesme ve emzirmede babanın sorumlulukları ile ilgili konulara yer verilmektedir.2 Hemşireler, gebelik döneminde 
kadınlara meme muayenesi yapmalı, düz veya yassı meme uçlarını değerlendirmeli, bebeğin memeyi rahat 
ve kolay emebilmesi için meme başı masajını gebe kadına göstermelidir. Ayrıca meme uçlarının emzirilmeye 
hazırlanması için meme bakımını göstermeli, destekleyici sutyenlerin kullanımı konusunda anne adaylarına bilgi 
vermelidirler.3 Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, bu olguda doğum öncesi emzirme danışmanlığı 
verilmesi gerektiği göze çarpmaktadır. Annenin doğum öncesi bilgilendirilmiş olmayı istediğine yönelik ifadeleri 
de bu eğitim ve danışmanlık sürecinin önemini arttırmaktadır.

Emzirmek zaman ve enerji gerektirir ve birçok anne bu süreçten yalnız başına geçtiklerini hisseder.4 Postpartum 
yorgunluk psikolojik, fizyolojik ve durumsal faktörler ile ilgili olan rahatsızlık, yetersizlik ve negatif duyguların 
yaşandığı karmaşık bir durumdur. Yorgunluk açısından bu olgudaki annenin primipar olması, zor ve uzun 
doğum yaşaması, doğumu iyi yönetemediğine inanması risk faktörleridir.5 Bu olguda, bebeğin yoğun bakıma 
yatması annede anksiyete yaratmış ve doğum sonrasında istirahat etmesini de engellemiştir. Bu süreçte annenin 
hastaneden taburcu olmadan önce yorgunluğunu ve stresini nasıl yönetebileceği konusunda eğitilmesi gerektiği 
düşünülmektedir. Aileden gelen yardıma ek olarak, ‘emzirme destek koçu’ gibi farklı akran destek gruplarının 
varlığı anneler için destekleyici olmaktadır. Emzirme deneyimleri olan kadınların eğitilmesi ile akran desteğinin 
sağlanmasının olumlu etkileri vurgulanmaktadır.4 Bu olguda, annenin akranları ile iletişime geçtiği görülmektedir. 
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Ancak, emzirme konusunda eğitimli olmayan bu akran grubu annenin fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarına etkili 
cevap verememiştir. Bu anlamda, sivil toplum kuruluşları veya kadın dernekleri tarafından uygun kişilerin gönüllü 
akran koçları olarak yetiştirilmesi, ev ziyareti ve telefonla görüşme şeklinde destek sağlaması önerilebilir.

Hemşireler doğum sonu erken dönemde emzirmeyi başlatmalı ve annelere olumlu bir emzirme deneyimi 
yaşatarak emzirmeyi sürdürmesini sağlama sorumluluğunu yerine getirmelidirler. Emzirmeyi değerlendirmeli, 
annelere süt salgılanmasının uyarılması ve mekanizması, meme bakımı ve emzirme tekniği gibi konularda bilgi 
vermeli, emzirme problemleri oluşmuş ise anneyi emzirmeyi sürdürme konusunda desteklemelidirler.3 Annelerin 
postpartum dönemde meme dokusu ve meme başı problemleri yaşamaları, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 
emzirmenin sürdürülmesi açısından risk teşkil etmektedir.6 Bu olguda, meme dokusu ve meme başı problemleri 
annenin bebeği emzirmeden kesmeyi düşünmesine sebep olmuştur. Özellikle emzirmenin çocuk açısından 
faydalarını bilmek annenin emzirmeyi sürdürmede kararlı olmasını sağlamıştır. Gebelere anne sütünün çocuk ve 
anne açısından faydasının anlatılmasının emzirme başarısını olumlu yönde etkileyeceği düşünülmüştür.

Kadınların emzirme konusundaki tutumları, kadının iç arzusuna dayalı olarak emzirmeyi isteyip istememesiyle 
oluşur. Emzirmeyi sürdürmek isteyen kadınlar başkalarından yardım istemek konusunda isteklidirler.3 Bu olguda, 
annenin emzirmeyi istediği ve yaşadığı sorunlar için kendi çevresinden ve sağlık çalışanlarından yardım istediği 
görülmektedir.

Sağlıklı term bebekler, doğumdan hemen sonra anneye erken ten tene temas yöntemiyle yerleştirildiklerinde; 
doğal, türe özgü birtakım davranışlar gösterirler. Doğumdan sonraki ilk birkaç saatte koku ipuçlarına karşı artmış bir 
duyarlılıkları vardır ve kokuyla meme ucunun yerini tespit ederler. Bu “duyarlı dönem” anne ve bebeklerinin birlikte 
olmaları ve samimi ilişkide olmaları sağlandığında, eşzamanlı ve karşılıklı bir etkileşim örüntüsü geliştirmelerine 
zemin hazırlar.7 Bu olguda, annenin yenidoğan bebeğinden postnatal dönemde sekiz gün ayrı kalmış olması ile 
annenin emzirme konusunda kendini yetersiz hissettiğini ifade etmesinin ilişkili olduğu düşünülmüştür. Bebeği 
yoğun bakıma alınan anneler için emzirme danışmanlığı, sütün sağılması konusunda teknik yardım ve emzirme öz-
yeterliliğini arttıracak psikolojik destek verilmesi taburculuk sonrasında anne-bebek etkileşimini iyileştirebilmesi 
açısından önerilebilir.

Geleneksel olarak emzirme, anne sütünün doğal kaynağı olduğu için yalnızca annenin işi olarak düşünülmüştür. 
Bu durum anneye bir yük getirmektedir. Bu sorumluluğun daha eşit bir şekilde dağıtılmasına yardımcı olmak 
için bazı çözümler önerilmiştir. Annelerin emzirme konusunda kendilerini yalnız hissetmelerinin bir nedeni, aile 
üyelerinin genellikle nasıl dahil olacaklarını bilmemeleridir. Aile desteği alan annelerin ilk 6 ay sadece anne sütü 
ile emzirme konusunda daha iyi performans sağladıkları belirtilmektedir. Erkekler (babalar), ev işlerine yardım 
etme, bebekle zaman geçirme, bez değiştirme ve annenin beslenirken rahat olmasını sağlama yoluyla emzirmeyi 
destekleyebilirler. Özellikle eş için emzirme eğitimine odaklanan aile merkezli bir yaklaşımın emzirme oranlarını 
arttırdığı gösterilmiştir.4 Hemşireler annelere emzirmede destek sağlayabilecek kişi ya da grupları özellikle eşleri 
emzirme konusunda bilgilendirme sorumluluğu taşımaktadırlar.3 Babaların emzirme sürecine katılması ve 
eşlerini desteklemesi, annenin emzirme motivasyonunun artması, emzirme sorunları ile başetmesi ve böylece 
emzirmenin başarılması açısından önemlidir.3 Bu olguda, babanın postpartum dönemde anneye psikolojik olarak 
destek verdiğini görüyoruz. Bunun yanında, emzirme konusunda da anneye destek olması ve belirli sorumlulukları 
(emzirme sonrası gaz çıkarma, anneye meme bakımında eşlik etme vb.) almasının annenin emzirme sorunlarıyla 
başetmesini güçlendirebileceğine inanılmaktadır. 

Doğumsonu yenidoğan bakımında profesyonel sağlık hizmeti alamayan kadınlara genel olarak geleneksel bir 
doğum refakatçisi (çoğunlukla kendi anneleri) eşlik etmektedir.8 Hindistan da yapılan bir çalışmada, doğum 
sonrası anne sütü ile beslenmeye odaklanan tekrarlayan danışmanlık, yaşlıların anneyi emzirme konusunda 
desteklemesi ve önceki olumlu deneyimlerini paylaşması doğum sonrası 42 gün için emzirmeyi kolaylaştıran 
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sosyo-çevresel etmenler olarak belirtilmiştir.9 Bu olguda, anneye kendi annesi refakat etmektedir ve anneyi 
emzirme konusunda desteklemektedir. Ancak, meme bakımı konusunda geleneksel yöntemlere başvurulmuştur. 
Emzirme danışmanlığı yapılırken, anneyi refakatçisiyle birlikte değerlendirmek ve ailenin emzirme konusundaki 
geçmiş bilgi ve deneyimlerini de göz önünde bulundurmak gerektiği göze çarpmaktadır.

Annenin doğum sonu dönemde düzenli izleminin yapılması, emzirme konusunda verilen eğitimlerin uygulamaya 
geçip geçmediğinin kontrolü ve annenin sorularının yanıtlanması oldukça önemlidir.3 Bu olguda, annenin doğum 
öncesi ve sonrasında etkili bir emzirme danışmanlığı almadığı görülmektedir. Gerek aile hekimliği ziyaretinde 
gerekse hastane ziyaretinde annenin bebeğine anne sütü verip vermediğinin ötesine geçilmemiştir. Bebeğin 
büyüme gelişme değerlendirilmesi ile anne sütünün yeterli olup olmadığı sorgulanmış ancak, annenin meme 
problemlerine yönelik veri toplanmamış, bakım verilmemiş ve takibi yapılmamıştır. Aile hekimliklerinde, 
annelerin meme bakımında uyguladığı geleneksel yöntemlerin belirlenmesine yönelik araştırmalar yapılması ve 
meme bakımında kanıta dayalı uygulamaların belirlenmesi gerekmektedir. Özellikle, aile hekimliğinde emzirme 
danışmanlığının takibinin nasıl yapılacağına yönelik bakım rehberlerinin oluşturulması gerektiği düşünülmektedir.

Ülkemizde annelerin doğumdan sonra hastanede kalma süresinin genellikle kısa olması nedeniyle emzirme 
konusunda annelere yeterli eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilememektedir. Bu açıdan hastanede verilen 
bakım yanında, doğum sonu dönemde annelere emzirme eğitim ve danışmanlığının ev ziyaretleri ve telefonla 
sürdürülmesi önem kazanmaktadır.3 Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından 
Emzirme Danışmanlık Timi oluşturulmuştur. Bu tim, telefondan mesaj yoluyla iletişim sağlamaktadır.10 Bu 
uygulamanın ülke genelinde yaygınlaştırılması ve gebelik dönemindeki kadınlara bilgilendirme yapılması gerektiği 
düşünülmektedir. Bu olguda, postnatal 6-7 aylık dönemde emzirme danışmanlığı alamayan annenin kendini 
çaresiz hissetmesi doğum sonrasında emzirme danışmanlığının devamlılığının sağlanması açısından önemlidir. 
Ülkemizde bu anlamda bir çalışmanın yürütülmesi ve birinci basamak sağlık kurumlarının güçlendirilmesi 
gerektiği düşünülmüştür.

SONUÇ / ÖNERİLER

Anne sütü, bebek için mucize besin olarak bebeğe özgü üretilmektedir. Emzirmenin anne ve bebek sağlığı açısından 
avantajları vardır. Bununla birlikte, emzirmenin anne ile güvenli bağlanmada önemi büyüktür. Sağlıklı toplumların 
oluşması için anne ve bebek sağlığının korunması ve geliştirilmesi elzemdir. Gebelik döneminden başlayarak 
emzirme danışmanlığı verilmesi, postnatal dönemde annenin biyopsikososyal anlamda desteklenmesi, emzirme 
danışmanlığına annenin refakatçisinin ve eşinin de dahil edilmesi, emzirme danışmanlığı konusunda birinci ve 
ikinci basamak sağlık kuruluşlarında tanımlayıcı ve deneysel araştırmalar yapılması, kanıta dayalı uygulamalar ve 
rehberler geliştirilmesi önerilmektedir. Ülkemizde doğum öncesi eğitim ve danışmanlık sınıflarının arttırılması ve 
alanda çalışacak nitelikli personelin sağlanması gerekmektedir. Hastane bünyelerinde gebe okulları kurulabilir 
ve alanda lisansüstü çalışmalar yapmış hemşirelerin çalışması önerilebilir. Özellikle gebe okulu veya emzirme 
sınıflarına babaların katılımı da teşvik edilmelidir.
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ÖZET

Giriş-Amaç: Bu sistematik derlemede ten tene temasın anne ve yenidoğan üzerine etkilerini inceleyen güncel 
araştırmaların sonuçlarını değerlendirmek amaçlanmıştır.

Gereç-Yöntem: Literatür taraması, Pubmed ve Google Akademik veritabanında 2017-2021 yılları arasında 
yayımlanan makaleler araştırılarak yapılmıştır. Tarama “skin-to-skin contact”, “kangaroo care”, “kangaroo care and 
breastfeeding” anahtar sözcükleri kullanılarak 11-17 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Ten tene 
temasın anne ve yenidoğan üzerine etkilerini inceleyen ve dahil edilme/dışlanma kriterlerine uyan 22 çalışma 
araştırma kapsamına dahil edilmiştir. 

Bulgular: İncelenen araştırmalar, ten tene temasın anne ve yenidoğan sağlığı üzerine etkisinin incelendiği 
prospektif, randomize kontrollü deneysel çalışmalardır. Doğumdan sonra ten tene teması başlatılan yenidoğanların 
emmeye hemen başladığı, emme süresinin daha uzun sürdüğü, emzirme sorunlarının daha az olduğu, prematür 
bebeklerin fiziksel sağlığını olumlu yönde etkilediği, extrauterin hayata daha iyi uyum gösterdiği bulunmuştur. 
Ten tene temasın anne sağlığına etkisi incelendiğinde ise; annelerin epizyotomi sırasında yaşanan ağrılarının 
azaldığı, annelerin stres düzeyinin azaldığı, postpartum depresyon semptomlarını azalttığı ve anne sütünün daha 
çok arttığı bulunmuştur. Kanguru bakımının anne ve yenidoğan arasındaki etkileşimi artırarak mutluluk, huzur 
ve güven duygularının gelişmesine yardımcı olduğu ve yenidoğanın anneye bağlanmasını olumlu etkilediği 
saptanmıştır. 

Sonuç: Kanıt düzeyi yüksek çalışmaların sonucuna göre ten tene temasın anne ve yenidoğan sağlığını pozitif 
yönde etkilediği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anne sağlığı, emzirme, kanguru yöntemi, ten tene temas, yenidoğan sağlığı. 

ABSTRACT

İntroduction-Aim: In this sistematic review, it is aimed to evaluate the results of current studies examining the 
effects of skin-to-skin contact on mother and newborn. 

Material-Method: The literature review was conducted by researching articles published between 2017-2021 
in Pubmed and the Google academic database. The scan was performed between 11-17 April 2021 using the 
keywords” skin-to-skin contact“,” kangaroo care“,” kangaroo care and breastfeeding”. 22 studies examining the 
effects of skin contact on the mother and newborn and meeting the inclusion/exclusion criteria were included in 
the scope of the research.

Results: The studies examined are prospective, randomized controlled experimental studies that examined the 
effect of skin contact on maternal and neonatal health. It was found that newborns who started skin contact after 
birth immediately began to suck, the sucking time lasted longer, breastfeeding problems were less, positively 
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affected the physical health of premature babies, extrauterin adapted better to life. If the effect of skin contact on 
maternal health is examined; it was found that mothers ‘pain during episiotomy decreased, mothers’ stress levels 
decreased, reduced symptoms of postpartum depression, and increased breast milk more. It has been found that 
kangaroo care helps to develop feelings of happiness, peace and trust by increasing the interaction between 
mother and newborn, and positively affects the attachment of the newborn to the mother.

Conclusion: According to the results of the studies with high level of evidence, it was determined that skin-to-
skin contact positively affects the health of the mother and newborn. 

Keywords: Maternal Health, breastfeeding, kangaroo method, skin-to-skin contact, newborn health.

GİRİŞ

Ten tene temas (TTT), doğumdan hemen veya 10 dakikadan daha kısa bir süre sonra çıplak bebeği annenin çıplak 
göğsüne ya da karnına yerleştirmek olarak tanımlanır. Kanguru bakımı olarak da isimlendirilmektedir.1,2 Bu yöntem 
ilk kez 1978’de Rey ve Martinez tarafından yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin çok kalabalık ve kaynakların yetersiz 
olması sebebiyle düşük doğum ağırlıklı bebeklerde Bogota’daki Annelik ve Çocuk Enstitüsünde uygulanmıştır.3,4 

Ten tene temas, küvöz bakımı yöntemine karşın anne ve bebek için kanıtlanmış faydaları olan güvenilir ve 
ucuz bir yöntemdir.5 Anne ve bebek için fizyolojik, psikolojik ve klinik olarak faydalı olmasının yanı sıra bebeğin 
hayatta kalmasında, nörogelişiminde ve anne-bebek arasındaki bağın kalitesi üzerinde önemli bir role sahiptir.5,6 
Yenidoğanın termoregülasyon ve bağlanması ayrıca hastaneden erken taburculuk için ten tene teması içeren 
hastane temelli anne bakımı (KMC) erken ölüm sayısını yarıya indirme potansiyeline de sahiptir.7

Yenidoğanların anneden uzak kalması onlar için bir tehdit olarak algılanır ve bu durum bebekte korkunç bir 
terkedilme hissine sebep olur. Bu nedenle TTT yapılan bebekler daha az ağlarlar.8 Yenidoğanın emme yeteneği 
kazanmasına ve beslenmeye başlamasına da yardımcı olur.6 Ayrıca yapılan çalışmalar doğrultusunda ten tene 
temasın prematürelerde ağrı kesici etki yarattığı da saptanmıştır.9 Böylece bebeğin sinir sisteminin gelişmesinde, 
çapraz enfeksiyonların azalmasında, daha az tıbbi sorun yaşamasında ve hastaneden erken taburcu olmasında 
büyük rol oynar. Anne ve bebek arasındaki bağın güçlenmesine katkıda bulunduğu için tedavi ve bakımda da 
önemli bir yere sahiptir.8

Ten tene temas, annede vagus sinirini uyararak ısı ve koku alma reseptörlerinin maternal oksitosin salınımına 
neden olur. Salınan oksitosin uterus kontraksiyonlarında, doğumun üçüncü evresinin hızlanması ve doğum 
sonu kanamalarının kontrolünde önemli bir role sahiptir.6 Ten tene temas yapılan annelerde meme dolgunluğu 
ağrısının daha az hissedildiği, sezaryen doğum yapan annelerde postpartum ağrının daha az hissedildiği, doğum 
sonrası üçüncü günde anksiyetenin daha az yaşandığı ve ameliyathane ortamında bu annelerin kan basıncı ve 
kalp atım hızlarında önemli ölçüde bir düşüş olduğu yani ten tene temas yapılmayan annelere göre yaşamsal 
bulgularının daha stabil olduğu gözlemlenmiştir.8

Amerikan Pediatri Akademisi, sağlıklı bebeklerin doğumdan hemen sonra anneleri ile otuz dakika içerisinde ten 
teması yapılmasını ve ilk emzirmesinin de ten teması sırasında yapılması gerektiğini bildirmiştir.10

Acil, sürekli ve kesintisiz ten tene temas önerilmesine rağmen, çoğu hastanede anne ve bebek yan yana tutulmaz. 
Bebekler genellikle bebek karyolalarına veya radyant ısıtıcıların altına konur.5 Bu ayrılma, bir stres durumu 
oluşturarak annenin davranışlarını ve bebeğin gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir.2

Sook ve ark. (2016) tarafından yapılan bir çalışmada ten tene temasın anneler ve bebekleri arasında duygusal 
bağ ve desteği arttırmada, prematüre bebeklerde ise fizyolojik işlevlerini dengelemede kullanılabileceği 
saptanmıştır.11 Ahn ve ark. (2010) tarafından yapılan çalışmada ise doğum sonu dönemde kanguru bakımının 
anne bebek bağlanmasını arttırdığı belirlenmiştir. Bağlanmanın sağlanmasında, anne ve babaların bebeği ile ten 
teması (kanguru bakımı) desteklenmelidir.12

Ten tene temas uygulamasının dünya çapında ne kadar yaygın olduğu henüz bilinmemesine rağmen Türkiye’de 
ise halen ten tene teması yaygın olarak kullanılmamaktadır. Çalık ve ark. (2015) tarafından yapılan bir çalışmada, 
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yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin sayısının az olması, fiziki şartların uygunsuzluğu ve iş 
yükünün fazla olması sebebiyle ten tene temasın yapılmadığı fakat ten tene temasını olumlu bir yöntem olarak 
düşünüldüğü ve bu uygulamanın desteklendiği belirtilmiştir.7,13

Bu sistematik derlemede ten tene temas ve kanguru bakımının anne ve bebek üzerine etkilerini inceleyen 
araştırmaların sonuçlarını değerlendirmek amaçlanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM

Bu çalışma ten tene temasın anne ve bebek sağlığı üzerine etkilerini inceleyen çalışma sonuçlarını değerlendirmek 
amacıyla yapılan sistematik bir derlemedir. 

Bu çalışma için literatür taraması Pubmed ve Google Akademik veritabanında 11-17 Nisan 2021 tarihleri arasında 
“skin-to-skin contact”, “kangaroo care”, “kangaroo care and breastfeeding” kelimeleriyle tarandı. Ulaşılan tüm 
makalelerin başlık ve özetleri dahil edilme kriterleri açısından incelendi. Sistematik incelemeye dahil edilme 
kriterleri 2017-2021 yılları arasında yayımlanmış, yayın dilinin İngilizce ve Türkçe, çalışmanın birincil-ikincil 
amacının ten tene temas ile ilgili ve tam metnine erişilebilen araştırma makalesi olmasıdır. Bu kriterler dışında 
kalan çalışmalar araştırma kapsamı dışında bırakıldı. Tarama sonucunda Pubmed veri tabanında 160, Google 
Akademik veri tabanında ise 2895 yayına ulaşıldı. Tüm yayınlar incelendiğinde konu ile doğrudan ilgisi olmayan 
ve yinelenen yayınlar kapsam dışında bırakıldı. Pubmed veri tabanında konu ile ilgili olabileceği düşünülen 24 
çalışma dahil etme kriterlerine göre incelendiğinde, 11 çalışma, Google Akademik veri tabanında ise 38 çalışma 
dahil etme kriterlerine göre incelendiğinde, 11 çalışma toplamda 22 araştırma çalışma kapsamına alındı (Şekil 2).

Şekil 1 
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Şekil 2 

BULGULAR VE TARTIŞMA
Seçilmiş Çalışmaların Özellikleri
Bu derlemede yer alan 22 çalışmanın randomize kontrollü, yarı deneysel, tanımlayıcı çalışmalar olduğu 
belirlenmiştir (Tablo 1).
Tanımlanan çalışmaların, 12’si Türkiye’de, 3’ü Hindistan’da diğerleri Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri, 
Hollanda, İran, Malawi, İsveç ve Mısır olmak üzere toplam 9 ülkede yapılmıştır (Tablo 1). Örneklem büyüklüğü ile 
katılımcı sayısı olarak en yüksek sayı Hindistan’da 8402 kişi ve en düşük katılımcı sayısıyla İsveç’te 11 kişi olarak 
belirlenmiştir.

Tablo 1. Ten tene temas ve kanguru bakımının anne ve bebek üzerine etkilerini inceleyen çalışmalar
Yazarlar Yapıldığı 

Yıl
Ülke, Katılımcı Metod Sonuç Kullanılan Ölçek

Amit Shar-
ma (2017)

2008-
2009

Hindistan,
200 yenidoğan

Randomize, 
kontrollü 
prospektif 
çalışma

-Erken SSC, sağlıklı, term yenidoğanlar 
arasında 6 haftalıkken emzirme oranını 
önemli ölçüde artırmıştır.
-SSC grubundaki annelerin epizyotomi 
onarımı sırasında yaşadıkları ağrı mikta-
rı azalmıştır.

VAS ağrı skalası,
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Kollman ve 
ark. (2017)

2013-
2014

Avusturya, 
90 gebe kadın 
arasından uy-
gunluk açısın-
dan 35 gebe 
kadın 

Prospektif, 
randomize 
kontrollü

Sezeryan sonrası erken SSC’nin neo-
natal geçiş için dezavantajlarla ilişkili 
olmadığı saptanmıştır.

-

Tully ve ark. 
(2017)

2006-
2011

ABD, 
Irksal olarak 
farklı anneler 
(n=231) ve 
onların erken 
doğmuş be-
bekleri <1750 
gram ağırlığında 
doğanlar

Çok bölgeli, 
tabakalı ve 
randomize

-Hastanede kalış sırasında memeden 
beslenme, taburculuk sonrası emzirme 
süresi ve taburculuk sonrası emzirme 
ayrıcalığı tedavi grupları arasında ista-
tistiksel olarak farklılık olmadığı,
-Grup atamasından bağımsız olarak, 
evli, daha yaşlı ve daha eğitimli kadınla-
rın hastanede kaldıkları sırada me-
meden emzirme olasılığı daha yüksek 
olduğu,
-Rastgele atanan gruba bakılmaksızın 
KC’yi uygulayan annelerin, KC uygu-
lamayanlara göre sütlerini sağlama 
olasılığı daha yüksek olduğu,
-Emzirme süresi, daha eğitimli kadınlar 
arasında en uzun süre olduğu saptan-
mıştır.

-

Cooijmans 
ve ark. 
(2017)

2016 Hollanda, 
116 anne be-
bekleri

Randomize 
kontrollü 
prospektif 
çalışma

-Prematürelerde SSC’nin annenin 
doğum sonrası depresif semptomlarını 
azaltmada anne ve bebek için yararlı 
olduğu gösterilmiştir.

Edinburgh Doğum 
Sonrası Depresyon 
Ölçeği (EPDS),
Durumluluk-Sü-
reklilik Kaygı 
ölçeği (STAI),
Günlük problemler 
listesi,
Travmatik Olay 
Ölçeği-B,
Karolinska’nın 
Uyku Günlüğü dü-
zeltilmiş versiyonu 
(Adjusted version 
of the Karolinska 
Sleep Diary)
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Şimşek ve 
Karahan 
(2017)

2015 Türkiye, Ankara,
100 gebe

-Yenidoğanların hayata daha iyi uyum 
gösterdiği, annelerin erken emzirdiği, 
emzirme sorunlarının daha az görüldü-
ğü,
-Ten tene temas uygulanan grupta anne 
sütü dışındaki besin maddelerinin ilk 24 
saatte beslenme oranının azaldığı,
-LATCH Emzirme Çizelgeleme Siste-
minden alınan toplam puanlar, çalışma 
grubundaki kadınların kontrol grubuna 
göre daha yüksek puanlara sahip oldu-
ğunu belirlemiştir.

LATCH Emzirme 
Tanılama Ölçeği

Koç ve Kaya 
(2017)

2014-
2015

Türkiye, İstan-
bul, 
117 kadın ve 
bebeği (60 mü-
dahele grubun-
da, 57 kontrol 
grubunda)

Karşılaştır-
malı

-Doğumda kanguru bakımının yeni do-
ğanın fizyolojik parametrelerini olumlu 
yönde etkilediğini göstermiştir.

Anne bilgi formu, 
bebek bilgi formu

Yılmaz 
Esencan ve 
ark. (2018)

2013-
2015

Türkiye, İstan-
bul,
180 katılımcı

Tanımlayıcı -Doğuma hazırlık sınıfına katılan ge-
belerin ten tene teması talep etme ve 
uygulama farkındalığı oluşturduğu ve 
doğum yeri ile doğum şekli arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki ol-
duğu saptanmış olup doğum sırasında 
yapılan müdahalelerin azaltılmasının 
ilk emzirme süresini etkilediği belirlen-
miştir.

59 sorudan oluşan 
Gebe Tanılama 
Formu

Parsa ve 
ark. (2018)

2016 İran, 
100 yenidoğan

Yarı deney-
sel

-Kanguru Anne Bakımı, normal sevi-
yelerde fizyolojik göstergeleri iyileştir-
miştir, bu nedenle prematüre bebeğin 
fiziksel sağlığını olumlu yönde etkilediği 
bulunmuştur.

-

Günay ve 
Coşkun 
(2018)

2016 Türkiye,
1 yenidoğan 
uzmanı ve 13 
yenidoğan 
yoğun bakım 
hemşiresi

Nitel -Kanguru bakımı anne ve yenidoğan 
arasında etkileşimi arttırarak mutluluk, 
huzur ve güven duygularının gelişmesi-
ni sağladığı saptanmıştır.

Yarı yapılandırılmış 
soru formu ve ses 
kaydı

Yaşar Kiving 
ve Kürtüncü 
(2019)

2016 Türkiye, 
primipar 60 
anne (30 deney, 
30 kontrol 
grubu)

Deneysel ve 
analitik

-Erken başlatılan ten temasının anne-
lerin ilk emzirmeye başlama zamanını 
ve bebeklerin emme sürelerini anlamlı 
şekilde etkileyen değişken olduğu 
saptanmıştır.

Tanımlayıcı bilgi 
formu, LATCH
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Mazumder 
ve ark. 
(2019)

2015-
2018

Hindistan, 
8402 bebek

Randomize 
kontrollü 
üstünlük 
denemesi

-Önemli komorbiditeleri olmayan ve 
düzgün beslenebilen, doğumdan 72 
saat sonra kaydedilen düşük doğum 
ağırlıklı (1500-2250 g) bebeklerde top-
lum tarafından başlatılan kanguru anne 
bakımının, normal bakıma kıyasla sağ 
kalımı önemli ölçüde artırdığı bulun-
muştur.
-Toplum tarafından başlatılan kanguru 
anne bakım grubundaki bebekler, kont-
rol grubundakilere kıyasla yenidoğan 
döneminde 50 gram ek ağırlık kazandır-
dığı saptanmıştır.

-

Yücel ve 
ark. (2019)

2017-
2018

Türkiye, İzmir, 
60 yenidoğan

Yarı deney-
sel

-Kanguru bakımının tekrarlayan ağrılı 
işlemler esnasında ağrı puanını düşür-
düğü bulunmuştur.

NIPS ölçeği ve ağrı 
puanı

Güleroğlu 
ve ark. 
(2019)

2015-
2016

Türkiye, Sivas, 
75 kadın

Randomize 
kontrollü

-Deney grubundaki bir kadın ciltten 
cilde temas uygulamasının tamamlan-
masını istememiştir. 
-Kontrol grubundaki bir kadında uterus 
atonisi meydana gelmiştir. Dolayısıyla 
tüm katılımcılar takip edilmemiştir ve 
çalışma tamamlanmamıştır.

Anne-bebek Bilgi 
formu, Değer-
lendirme Formu 
ve Görsel Analog 
Yorgunluk Ölçeği

Geçici ve 
Geçkil 
(2020)

2017-
2018

Türkiye, Konya, 
60 prematüre 
bebeğin annesi

Kontrol 
gruplu, 
deneysel

-Kanguru bakımı yenidoğan yoğun 
bakım ünitesinde yatan prematüre 
bebek annelerinin emzirme öz-yeterlilik 
düzeyini artırdığı saptanmıştır.

Anket Formu, Kan-
guru Bakımı İzlem 
Formu, LATCH 
Emzirme Tanılama 
Ölçüm Aracı ve 
Emzirme Öz-Yeter-
lilik Ölçeği

Chavula ve 
ark. (2020)

2016 Malawi, 
301 anne-bebek 
çifti

Randomi-
ze kontrol 
denemesi

-Özelleştirilmiş bir KMC sargısını kul-
lanan kadınlar her gün daha fazla cilt 
teması uyguladığı saptanmıştır.

Mörelius ve 
ark. (2020)

2017-
2020

İsveç, 
Uygunluğu 
değerlendirilen 
242 aileden 11’i

Tanımlayıcı -Katılımcıların dahil edilmesinin önün-
deki en büyük engeller, yoğun bakım 
yataklarının bulunmaması nedeniyle 
yenidoğan koğuşları ve şehirler arasın-
daki transferler tarafından oluşturulan 
dış etkenlerdir. 

İsveç Ebeveynlik 
Stresi Anketi 
(SPSQ), Edinburgh 
Doğum Sonrası 
Depresyon 
Ölçeği (EPDS), 
Ainsworth’un 
duyarlılık ölçeği, 
Emzirme ve sağlık 
soru formu, Anne 
ve yenidoğan 
tükürük kortizol 
düzeyinin ölçümü.
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Soğum 
ve Dikeç 
(2020)

2018 Türkiye, Uşak, 
YDYBÜ’de be-
beği 10 günden 
fazla yatan 33 
anne

-YDYBÜ’nde yatan bebeklerin annele-
rine uygulanan KB’nin annelerin stres 
düzeyini azalttığı belirlenmiştir.

Veriler anket 
formu ve YDYBÜ 
Anne Baba Stres 
Ölçeği

Akik ve Ba-
tıgün (2020)

2018 Türkiye, Ankara, 
Yaşları 19-43 
(Ort.=30.33, 
SS=4.00) ara-
sında değişen 
238 kadın, 18-43 
(Ort.=30.12, 
SS=4.96) yaş 
arasında 194 
kadın.

Randomize 
kontrollü

- ABTEÖ’nün anne bebek arasındaki 
temas engellerini belirlemede geçerli 
ve güvenilir bir ölçek olduğunu bulun-
muştur.

Anne Bebek Temas 
Engelleri Ölçeği 
(ABTEÖ), Demog-
rafik Bilgi Formu 
(DBF), Depresyon 
Stres Anksiyete 
Ölçeği (DASÖ), 
Connor-Davidson 
Psikolojik Sağlam-
lık Ölçeği (CDP-
SÖ) ve Maternal 
Bağlanma Ölçeği 
(MBÖ)

Kurt ve ark. 
(2020)

2015-
2016

Türkiye Yarı deney-
sel

-Kanguru bakımının anneye bağlanma-
yı olumlu etkilediği saptanmıştır.

Tanıtıcı Bilgi For-
mu ve Anne Bağ-
lanma Envanteri

El-Farrash 
ve ark. 
(2020)

Mısır, Kahire, 
120 stabil pre-
term

Randomize 
kontrollü

Uzun süre KC alan preterm yenidoğan-
lar tam enteral beslenmeye daha hızlı 
ulaştığı, daha iyi emzirme başarısına, 
nörodavranışsal performansa, termal 
kontrole ve doku oksijenasyonuna 
sahip olduğu saptanmıştır.

Neonatal Intensive 
Care Unit Network 
Neurodavavioral 
Scale (NNNS), 
IBFAT skoru

Srivastava 
ve ark. 
(2021)

2009-
2011

Hindistan, Har-
yana, 298 anne 
bebek çifti

Randomi-
zasyon, blok 
randomizas-
yon

-Çok erken SSC’nin doğum sonrası 
dönemde bebeğin emzirme yeterliliği 
ve sıcaklık regülasyonu üzerinde önemli 
bir etkiye sahip olduğu ve bebeklerde 
sadece emzirmenin yaşamın ilk aylarına 
kadar devam etmesine neden olacağı 
sonucuna varılmıştır.
-SSC müdahalesi yapılan bebeklerde 
herhangi bir yan etki bulunmamıştır.

-

Mete ve ark. 
(2021)

Türkiye, İzmir, 
Vajinal doğum 
yapan 108 kadın

Tanımlayıcı -Az sayıda kadının TTT uyguladığı ve 
bunun nedenlerinin ise bilgi eksikliği, 
sağlık çalışanlarının hatalı uygulamaları 
ve destek eksikliği olduğu belirlenmiştir

-
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Amit Sharma (2017), erken ten tene temasın vajinal doğum ile doğan term yenidoğanlarda 6 haftalık sadece 
emzirme oranı üzerindeki etkinliğini değerlendirmek amacıyla yaptığı randomize kontrollü çalışmada umblikal 
kord klemplendikten sonra ten tene temas grubu annenin çıplak göğsüne yerleştirilirken kontrol grubu yeni 
doğanlar ise annelere doğumun üçüncü aşaması ve epizyotomi onarımı sırasında her biri 45 dakikalık bir süre 
boyunca radyant ısıtıcı altına yerleştirilmiştir. Ten tene temasla 6 haftalık bebekler sadece anne sütüyle beslendikleri 
ayrıca ten tene temas grubundaki annelerde epizyotomi onarımı anında yaşadıkları ve ağrı skorunun kontrol 
grubunda ki annelere oranla önemli ölçüde düşük olduğu bulunmuştur.14 (Tablo 1).

Kollman ve ark. (2017) sezeryan sonrası erken ten tene temasın neonatal adaptasyon, anne ağrısı ve stres yanıtı 
üzerindeki etkisini inceledikleri randomize kontrollü çalışmada annede ağrı algısı, stres biyobelirteçleri, tükürük 
serbest kortizol ve tükürük alfa amilaz değerleri ve yenidoğanın stres tepkisi ölçülmüştür. Erken ve geç TTT grupları 
arasında neonatal geçişi ve stres yanıtını yansıtan parametrelerde herhangi bir değişiklik bulunmadığı, anne 
tükürük kortizol ve alfa-amilaz düzeyleri ile anne sağlığı ve ağrısı bulgularının farklılık göstermediği bulunmuştur. 
Ancak doğumdan hemen sonra maternal tükürük alfa-amilaz artışının erken TTT grubunda geç TTT grubuna 
kıyasla daha yüksek olduğu saptanmıştır.15(Tablo 1). 

Cooijmans ve ark. (2017)  TTT müdahalesinin annelerde doğum sonrası depresif belirtiler üzerindeki etkilerini ve 
annelerde ve onların zamanında doğan bebeklerinde ek sonuçları araştırmak amacıyla 116 anne ve miadında 
doğmuş bebekleri ile yapılan paralel gruplu randomize kontrollü bir çalışmada preterm bebeklerde TTT’ın anne 
ve bebeğe yararlı olduğu, preterm bebeklerin daha hızlı büyüdüğü, daha sağlıklı olduğu ve daha az ağladığı 
ayrıca postpartum depresif belirtilerin azaldığı bulunmuştur.16 (Tablo 1). 

Şimşek ve Karahan (2017) postpartum erken dönem ten temasının emzirme üzerine etkilerini değerlendirmek 
amacıyla yapılan araştırmada deney ve kontrol grubu arasında ilk emzirmeye başlama zamanı, doğumdan 
sonra anne sütünün gelmesi, emzirmede sorun yaşama durumu, bebeğe anne sütü dışında yiyecek içecek 
verme, emzirme sıklığı değişkenleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunduğu, gruplar LACTH 
Emzirme Tanılama Ölçeğinden alınan puanlar açısından incelendiğinde; çalışma grubunun ortalama 9.70±0.64 
puan, kontrol grubunun ortalama 7.80±1.29 puan aldığı ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
bulunduğu belirlenmiştir.  Araştırma bulgularına göre doğumda TTT’ın emzirme üzerinde olumlu etki gösterdiği 
saptanmıştır.17 (Tablo 1). 

Koç ve Kaya (2017) kanguru bakımının yenidoğanın fizyolojik parametrelerine etkisini belirlemek amacıyla 
yaptıkları çalışmada çalışma ve kontrol grubundaki kadınların bireysel özellikleri ve yenidoğanların doğum 
ağırlığı/boy gibi fiziksel özellikleri yönünden gruplar arasında anlamlı fark olmadığı, ancak araştırma kapsamındaki 
yenidoğanların vücut sıcaklığı, kalp atım/solunum hızı, oksijen satürasyonu ve kan şekeri değişkenleri açısından 
çalışma grubunda anlamlı farklılıklar olduğu, dolayısıyla doğumda kanguru bakımının yenidoğanın fizyolojik 
parametrelerini olumlu yönde etkilediği saptanmıştır.18 (Tablo 1).

Yılmaz Esencan ve ark. (2018) gebe eğitim okuluna katılan ve eğitim alan gebelerin doğum şekli, ilk emzirme 
zamanı ve ten tene temas uygulamalarını değerlendirmek amacıyla yaptıkları araştırmada kadınların %45,6’sı 
epizyotomili vajinal doğum, %5’i doğal doğum ve %30’u genel anestezi ile sezaryen doğum yapmıştır. Doğum 
yeri ve doğum şekli arasında ve doğum şekli ile ilk emzirme zamanı ve emzirme durumu arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Doğum öncesi hazırlık eğitimi ten tene temasın talep edilmesinde ve 
uygulanmasında etkili olduğu, doğum şeklinin ilk emzirme zamanı arasında da istatiksel olarak anlamlı bir ilişki 
olduğu saptanmıştır.19 (Tablo 1).

Parsa ve ark. (2016) Kanguru Anne Bakımının (KMC) prematüre bebeklerin fizyolojik parametreleri üzerindeki 
etkisini değerlendirmek amacıyla yaptıkları yarı deneysel çalışmada rastgele iki gruba ayrılan 100 yenidoğandan 
deney grubuna 7 gün boyunca günlük bir saat TTT yapıldığı, kontrol grubuna ise günlük küvöz bakımı yapıldığı 
belirtilmiştir. Deney ve kontrol gruplarında müdahale öncesi bebeklerin fizyolojik arasında anlamlı bir fark olmadığı 
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ancak müdahale sonrası fizyolojik göstergeler açısından iki grup arasında anlamlı fark olduğu bulunmuştur.20 

(Tablo 1).

Günay ve Coşkun (2018)’un kanguru bakımı uygulaması başlatılan bir yenidoğan ekibinin gözlem, görüş ve 
deneyimlerini belirlemek amacıyla bir yenidoğan uzmanı ve 13 yenidoğan yoğun bakım hemşiresiyle yaptığı 
nitel çalışmada yenidoğan ekibi TTT’ın anne ve yenidoğan üzerinde olumlu etkilerini gözlemlediklerini ayrıca 
yenidoğan ekibi ve anneler arasında ki iletişimin arttığını belirtmişlerdir. TTT’ın anne ve yenidoğan arasındaki 
etkileşimi arttırarak mutluluk, güven ve huzur duygularını arttırdığı bulunmuştur.21 (Tablo 1).

Kiving ve Kürtüncü (2016) epidural anesteziyle vajinal doğum yapan primipar annelerde erken ten tene temasın 
emzirme üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla primipar 60 anneyle yaptıkları deneysel çalışmada deney ve 
kontrol grubu arasında annelerin bebeklerini doğumdan sonra ilk emzirme zamanı bakımından istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Deney grubundaki annelerin ilk 30 dakika içerisinde bebeklerini 
emzirdiği ve ten tene temas sırasında spontan ve yardımla emzirme oranı, kontrol grubundan anlamlı düzeyde 
yüksek saptanmıştır. Deney grubu LATCH toplam puan ortalamasının, kontrol grubundan daha yüksek olduğu 
bulunmuştur. Bu bulgular doğrultusunda ten tene temasın ilk bağlanmayı oluşturduğu ve emzirmeye başlama 
süresini kısalttığı görülmüştür.22 (Tablo 1).

Mazumder ve ark. (2019) 1500-2250 gram ağırlığındaki bebeklere toplum tarafından başlatılan kanguru 
bakımının anne ve yenidoğan sağkalımına etkisini değerlendirmek amacıyla yaptıkları randomize kontrollü 
çalışmada kanguru bakımının düşük doğum ağırlıklı bebeklerde hayatta kalım oranını önemli ölçüde arttırdığı 
bulunmuştur.23 (Tablo 1).

Yücel ve ark. (2019) tekrarlanan topuk kanı alımında uygulanan kanguru bakımının yenidoğanın ağrı puanına 
etkisini incelemek amacıyla 60 yenidoğanla yaptığı randomize kontrollü yarı deneysel çalışmada birinci topuk kanı 
alma işleminde girişim ve kontrol grubundaki yenidoğanların ağrı puan ortalamaları arasında fark saptanmadığı, 
İkinci ise kanguru bakımı verilen yenidoğanların ağrı puan ortalamasının kontrol grubundaki yenidoğanlara göre 
anlamlı ölçüde düşük olduğu bulunmuştur.24 (Tablo 1).

Geçici ve Geçkil (2020) kanguru bakımının preterm bebek annelerinin emzirme-öz yeterlilik düzeyi ve emzirme 
başarısına etkisini incelemek amacıyla 60 anne ile yaptıkları deneysel araştırmada Emzirme öz-yeterlilik puanlarının 
ön testte gruplar arasında istatiksel olarak fark olmadığı, son testte ise müdahale grubunun puanlarının kontrol 
grubundan anlamlı şekilde yüksek olduğu saptanmıştır. Emzirme başarısı bakımından LATCH ölçeği puan 
ortalamaları değerlendirildiğinde her iki grubun ön test ve son test puanlarının farklı olmadığı belirlenmiştir.25 

(Tablo 1).

Chavula ve ark. (2020) çalışmasında özelleştirilmiş bir KMC sargısının kadınlar için kabul edilebilir olduğunu ve 
KMC’de iyileştirilmiş ten tene uygulamalarının olduğu bulunurken öte yandan özelleştirilmiş sargının emzirme 
gibi uygulamaları etkilemediği bulunmuştur.26 (Tablo 1).

Soğum ve Dikeç (2020) kanguru bakımının postpartum dönemde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde (YDYBÜ) 
bebeği yatan annelerin stres düzeyleri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada YDYBÜ’de yatan 
bebeklerin annelerine uygulanan kanguru bakımının annelerin stres düzeyini azalttığı belirlenmiştir.27 (Tablo 1).

Kurt ve ark. (2020) preterm bebeklerde kanguru bakımının anne bağlanmasına etkisini incelemek amacıyla 
yaptıkları deneysel çalışmada, dahil edilen deney ve kontrol gruplarında bebek ve anne özellikleri bakımından 
benzer olduğu ancak kanguru bakımı yapılan grubun ortalama maternal bağlanma ölçeği puanının kontrol 
grubuna göre daha yüksek olduğu fakat gruplar arasından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı tespit 
edilmiştir. Araştırma sonucunda kanguru bakımının anneye bağlanmayı olumlu yönde etkilediği bulunmuştur.28 
(Tablo 1).

El Farrash ve ark. (2020)’nın kanguru bakımının ve kanguru bakımı süresinin preterm bebeklerde nörodavranışsal 
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performans, stres yanıtı, emzirme başarısı ve yaşamsal belirtileri üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla yaptıkları 
randomize kontrollü çalışmada 120 preterm bebek, günde 60 dakika, 120 dakika kanguru bakımı ve en az 7 
gün de geleneksel bakım almak üzere çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma sonucunda uzun süre kanguru bakımı 
alan preterm bebeklerin tam enteral beslenmeye daha hızlı ulaştığı ve daha iyi emzirme başarısı sağladığı 
bulunmuştur.29 (Tablo 1).

Srivastava ve ark. (2021) miadında doğan bebeklerin anneleriyle erken TTT’ın emzirme başarısı ve yenidoğan iyilik 
hali üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla yaptıkları çalışmaya vajinal doğum yapan sağlıklı bebekler 
dahil edilerek 6 haftada emzirme durumu, anne memnuniyeti, termal düzenleme, bebeğin ağırlığı ve morbiditesi 
incelenmiştir. Erken ten tene temasın emme yeterliliğini, anne memnuniyetini, emzirme oranlarını, sıcaklık 
kontrolünü e ağırlık modelini iyileştiren etkili bir müdahale olduğu bulunmuştur.30 (Tablo 1).

Mete ve ark. (2021)’nın çalışmasında vajinal doğum yapan 108 kadın arasından %13’ünün ten tene temas 
uyguladığı, ten tene temasın tanımı ve yararları konusunda on üzerinden 1,07 puan ortalaması ile düşük düzeyde 
bilgi sahibi oldukları belirlenmiştir.31 (Tablo 1).

Erken ten tene temas annede rahim kasılmaları, doğumun üçüncü evresinin hızlanması ve doğum sonu 
kanamalarının kontrol edilmesinde oldukça önemli bir uygulamadır. Amit Sharma’nın yaptığı çalışmada ten 
tene temas grubunda olan annelerde epizyotomi onarımı esnasında yaşadığı ağrı skorunun kontrol grubuna 
göre düşük olduğu,14 Kollman ve ark. yaptığı çalışmada ise erken ve geç TTT yapılan annelerde anne sağlığı ve 
ağrı bulgularında herhangi bir farklılık olmadığı bulunmuştur.15 Soğum ve Dikeç’in yaptığı çalışmada YDYBÜ’ 
de yatan bebeklerin annelerine uygulanan kanguru bakımının annelerin stres düzeyini azalttığı,27 Srivastava ve 
arkadaşlarının yaptığı çalışmada da erken ten tene temasın anne memnuniyetini arttırdığı bulunmuştur.30

Günay ve Coşkun’un yaptığı çalışmada TTT’ın anne ve yenidoğan arasındaki etkileşimi arttırarak mutluluk, güven 
ve huzur duygularını arttırdığı,21 Kurt ve ark. çalışmasında ise kanguru bakımının anneye bağlanmayı olumlu 
yönde etkilediği bulunmuştur.28

Ten tene temas yöntemi başarılı bir emzirmenin başlatılabilmesi için bir kritik sayılmaktadır.32 Şimşek ve Karahan 
çalışmasında doğumda TTT’ın emzirme üzerinde olumlu etki gösterdiği,17 Kiving ve Kürtüncü’nün çalışmasında 
epidural anesteziyle vajinal doğum yapan kadınlarda uygulanan ten tene temasın emzirmeye başlama süresini 
kısalttığı bulunmuştur.22 Geçici ve Geçkil’in çalışmasında YDYBÜ’de yatan preterm bebek annelerinin ten tene 
temas yapıldığında emzirme öz yeterlilik düzeylerinde artış olduğu,32 El Farrash ve ark. çalışmasında preterm 
bebeklerin tam enteral beslenmeye daha hızlı ulaştığı ve daha iyi emzirme başarısı sağlandığı saptanmıştır.29 

Ten tene temas bebekte sinir sisteminin gelişmesinde, daha az tıbbi sorun yaşanmasında, çapraz enfeksiyonların 
azalmasında, erken taburculuğa hatta tedavi ve bakımda önemli bir yere sahiptir. Cooijmans ve ark. çalışmasında 
ten tene temasın preterm bebeklerin daha hızlı büyüdüğü, daha sağlıklı olduğu ve daha az ağladığı bulunmuştur.16 
Koç ve Kaya’nın çalışmasında yenidoğanın fizyolojik parametrelerini olumlu yönde etkilediği,18 Parsa ve ark. 
Çalışmasında deney ve kontrol grupları arasında ten tene temas öncesi bebeklerin fizyolojik parametreleri 
arasında anlamlı farklılıklar olmadığı ancak ten tene temas sonrası anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur.20 
Mazumder ve ark. çalışmasında kanguru bakımının düşük doğum ağırlıklı bebeklerde hayatta kalma oranını 
arttırdığı saptanmıştır.23 Yücel ve ark. Çalışmasında topuk kanı alımı sırasında uygulanan kanguru bakımının ağrı 
puanını düşürdüğü bulunmuştur.24

Ten tene temasın dünya çapında ne kadar yaygın olduğu tam olarak bilinemesede, ülkemizde ten tene teması 
hala yaygın olarak kullanılmamaktadır. Yılmaz Esencan ve ark. Yaptığı çalışmada doğum öncesi hazırlık eğitimi 
alan gebelerde ten tene teması talep etme ve doğum şekli ile ilk emzirme zamanı arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki olduğu,19 Mörelius ve ark. çalışmasında yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatakların olmaması 
nedeniyle yenidoğan servisleriyle şehirler arasındaki transferlerden kaynaklanan engeller sebebiyle ten tene 
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temasa ebeveynlerin dahil edilmediği bulunmuştur.33 Mete ve ark. çalışmasında ise vajinal doğum yapan annelerin 
ten tene temasın tanımı ve yararları konusunda düşük düzeyde bilgi sahibi oldukları belirlenmiştir.31

SONUÇ VE ÖNERİLER

Randomize kontrollü deneysel çalışmalar incelendiğinde emzirme oranlarını arttırdığı, anne ve yenidoğanın ağrı 
puanını düşürdüğü, annede oksitosin salınımını arttırdığı, dolayısıyla ten tene temasın gerek anne gerekse de 
yenidoğan sağlığı üzerinde önemli faydalarının olduğu tespit edilmiştir.

·	 Ten tene temas uygulaması ülkemizde daha yaygın bir hale getirilmesi,

·	 Ebeveynlere ten tene temasın kendileri ve bebeklerine sunacağı katkılar hakkında bilgi verilmesi, 

·	 Ayrıca hastanelerin yenidoğan birimlerinde çalışan hemşireler ten tene teması konusunda eğitilmeli ve 
ebeveynlere bu bakımı vermeleri için teşvik edilmesi önerilmektedir.
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GİRİŞ

Ciltten cilde temas (SSC), çıplak bebeği annenin çıplak karnına veya göğsüne doğumdan hemen veya 10 
dakikadan daha kısa bir süre sonra veya hemen sonra yerleştirmek olarak tanımlanır. (Abdulghani N, Edvardsson 
K, Amir LH (2018) Worldwide prevalence of mother-infant skin-to-skin contact after vaginal birth: A systematic 
review. PLoS ONE 13(10): e0205696.) Bu prosedür ilk kez 1978’de Bogota’daki Annelik ve Çocukluk Enstitüsünde 
Rey ve Martinez tarafından uygulanmıştır.[1] 

Anne ve bebek arasında cilt teması, küvöz bakım yöntemine kıyasla anneler ve çocuklar için kanıtlanmış faydaları 
olan güvenli ve ucuz bir prosedürdür.  Bebeğin hayatta kalması, nörogelişim ve anne-bebek bağının kalitesi 
üzerinde önemli bir rol oynar. .[2]  

 Yenidoğanın termoregülasyon ve bağlanma, emzirme desteği ve hastaneden erken taburculuk için annenin 
göğsüyle erken ve sürekli ciltten cilde temasını içeren hastane temelli anne bakımı (KMC), erken ölümlerin sayısını 
yarıya indirme potansiyeline sahiptir. [3]  Yeni doğmuş bir bebek için anneden ayrılmak bir tehdittir ve bu hâl çoğu 
zaman bebek için korkunç bir terk edilme duygusu anlamına gelir. Bu tehdide karşılık olarak bebek ağlayarak 
tepki verir. Bu nedenle doğum sonrası annesi ile TTT yaşayan bebeklerde ağlama daha az görülür.[4]

Anne-bebek SSC, anne ve bebeği için fizyolojik, psikolojik ve klinik olarak faydalıdır. SSC sırasında, güçlü vagus siniri 
uyarıcılarına sahip olan temas, ısı ve koku alma reseptörleri maternal oksitosin salınımına yol açabilir. Oksitosin 
en önemli uterotonik faktörlerden biridir ve rahim kasılmasında, doğumun üçüncü evresinin hızlanmasında 
ve doğum sonu kanamanın kontrolünde önemli rol oynar.  Ayrıca, SSC yenidoğanda beslenme davranışlarının 
gelişmesine yol açar; sonuç olarak bebek annenin göğsünü alıp emme yeteneği kazanır ve beslenmeye başlar.[5]  
Ayrıca prematüre bebeklerde ten tene temasın bebekte ağrı kesici etkisi olduğu saptanmıştır. [6] 

TTT sağlanan annelerde meme dolgunluğu ağrısının daha az hissedildiği, doğumdan sonraki üçüncü günde 
anksiyetenin daha az yaşandığı, sezaryen doğum yapan annelerde pastpartum ağrının daha az hissedildiği, 
ameliyat odası ortamında bu annelerin kan basıncı ve kalp atım hızlarında anlamlı bir düşüş olduğu, ten tene 
teması sağlanmayan annelere göre yaşamsal bulgularının daha stabil olduğu görülmüştür. [4]

Acil, sürekli ve kesintisiz SSC önerilmesine rağmen, birçok hastanede anne ve bebeklerin ayrılması yaygındır ve 
bebekler genellikle bebek karyolalarına veya ısıtıcıların altına yerleştirilir [2]

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), emzirmeye ilk saatte başlamasını 
ve bunu ilk altı aylık tek besleme yöntemi olarak devam edilmesini savunur. Amerikan Pediatri Akademisi (AAP), 
sağlıklı bebeklerin doğumdan hemen sonra anneleri ile ilk yarım saat içerisinde ten teması yapılması ve ilk 
emzirmesinin ten teması sırasında yapılması gerektiğini söylemiştir.[7]  Yapılan bir sistematik derlemede; erken 
dönemde uygulanan ten tene temasının anne bebek etkileşimini arttırdığı belirlenmiştir.[8]

Kanguru bakımı, yenidoğanın ebeveyn ve bebeğin birbirini tanımasını, birbirlerine alışmasını ve duygusal bağ 
oluşturmalarını sağlar.[9] Özellikle prematüre ve düşük doğum ağırlıklı (DDA) bebekler için tüm yenidoğanlara 
uygulanan kapsamlı bir müdahaledir. Kanguru anne bakımı, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde neonatal 
morbidite ve mortaliteyi azaltmak için en uygun, en kolay bulunabilen ve tercih edilen müdahaledir ve tüm 
ortamlarda kullanıma uygundur.[2]

Kanguru bakımı, bebeğin sinir sisteminin gelişimine, daha az tıbbi sorun yaşamasına, hastaneden erken taburcu 
olmasına, çapraz infeksiyonların azalmasına da katkıda bulunmaktadır. Ayrıca anne-bebek etkileşiminin artmasına 
yol açtığı için yenidoğanların tedavi ve bakımında da önemli bir yer tutmaktadır.[4] 

Sook ve ark. tarafından yapılan bir çalışmada kanguru bakımının prematüre bebeklerin fizyolojik işlevlerini 
dengelemek, annelerle bebekleri arasındaki duygusal bağ ve desteği arttırmak için kullanılabileceği saptanmıştır.
[10] Ahn ve arkadaşlarının (2010) yaptıkları çalışmada, kanguru bakımı yapılan annelerin maternal bağlanma 
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puanlarının yüksek olduğu belirtilmiştir.[11]

Türkiye’de halen kanguru bakımı yaygın olarak kullanılmamaktadır. Ülkemizde Çalık ve ark. tarafından yapılan bir 
çalışmada, yenidoğan yoğun bakım kliniğinde çalışan hemşirelerin az sayıda personel ile çalışıyor olmaları, fiziki 
ortamlarının uygun olmaması ve fazla iş yükü nedeniyle kanguru bakımı yapamadıkları ancak kanguru bakımını 
olumlu bulup destekledikleri ifade edilmektedir.[12] 

Bu sistematik derlemede ten tene temas ve kanguru bakımının anne ve bebek üzerine etkilerini inceleyen 
araştırmaların sonuçlarını değerlendirmek amaçlanmıştır. 
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ÖZET

Giriş-Amaç: Bebeğin sağlığı açısından laktasyon dönemini annenin verimli ve yeterli olarak sürdürmesi, toplum 
ve toplumu oluşturan bireylerin sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bu dönemde, bebeğin anne sütünden en üst 
seviyede yararlanması için laktasyonun etkili olarak sağlanması ve belirli bir sürede en iyi düzeyde gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. Çeşitli sebeplerden dolayı laktasyon istenmeyen bir şekilde etkilenebilmektedir. Bu noktada bebek 
için elzem olan anne sütünü miktar ve/veya içerik olarak olumlu yönde etkileyebilecek; laktasyonun başlaması, 
sürdürülmesi ve arttırılması için kullanılan bitkisel destekler (galaktogoglar) önem kazanmaktadır. Ayrıca 
galaktogog etkileri amaçlanarak alınan farklı bileşiklerin güvenlik açısından da sorgulanması anne ve bebeğin 
sağlığının korunması için gerekmektedir. Bu çalışmada, emziren kadınlar tarafından laktasyonu sürdürmek ve/
veya arttırmak için galaktogog olarak kullanılan bitkisel desteklerin etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç-Yöntem: Yapılan bu derleme çalışmasında Google Akademik, Pudmed, Science Direct gibi akademik veri 
tabanlarından 2011-2021 yılları arasında “galaktogog, anne sütü, anne sütü destekleri, bitkiler, çemen otu, deve 
dikeni, rezene, kimyon tohumu” anahtar kelimeleri başlık ve özet bölümleri için arama kriteri olarak kullanılarak 
literatür incelemesi yapılmıştır.

Bulgular: Elde edilen veriler sonucunda; postpartum emziren annelerde deve dikeni bitkisinin anne sütü kalitesini 
etkilemeden süt üretimini arttırmada güvenilir ve etkili olduğu, çemen otu bitkisinin anne sütü üretimini arttırmada 
ve bebeğin erken dönem kilo artışının sağlanmasında olumlu etkilerinin olduğu ve kuşkonmaz bitkisinin ise 
prolaktin seviyeleriyle ilişkili olarak süt üretimini arttırmada galaktogog etkilerinin olduğu kanıtlanmıştır. 

Sonuç: Emzirme etkinliğindeki olumsuzluklar göz önüne alındığında, dünya genelinde galaktogoglara olan 
ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Bununla beraber, bu galaktogoglar ile ilgili literatürde birçok çalışma olmasına 
rağmen bu bitkisel desteklerin kullanımlarına dair temeller, çok az bilimsel kanıt içeren, geleneksel deneme-
yanılma yöntemine dayanmaktadır. Bu bağlamda emzirme süreçlerinin iyileştirilmesi için bitkisel galaktogogların 
uygun kullanımına kanıt oluşturacak ve rehberlik edecek özellikle kontrollü çalışmaların sayısının arttırılması ve 
desteklenmesi gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Anne sütü, galaktogog, laktasyon, rezene, deve dikeni

ABSTRACT

Introduction-Objective Efficient and sufficient breastfeeding period is very important for baby and public 
health. During this period, lactation should be provided and performed at the best level in order for the baby to 
benefit from breast milk at the optimum level. Lactation can be adversely affected due to various reasons. At this 
point, it may positively affect the amount and/or content of breast milk; Herbal supports (galactogogues) used 
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for the initiation, maintenance and increase of lactation are gaining importance. In this context, questioning the 
safety of the compounds used as galactogogues is necessary to protect the health of the mother and baby. In 
this study, it was aimed to examine the herbal supplements used as galactogogues by breastfeeding women to 
maintain and/or increase lactation.

Materials and Methods: In this compilation study, a literature review using the keywords “galactogogue, breast 
milk, breast milk supplements, herbs, fenugreek, thistle” as search criteria from academic databases such as 
Google Scholar, Pudmed, Science Direct between 2016-2021 has been made.

Results: As a result of the data obtained; It has been proven that thistle  is reliable and effective in increasing milk 
production without affecting the quality of breast milk in mothers, fenugreek has positive effects in increasing 
breast milk production and early weight gain of the baby, and asparagus has galactogogue effects in increasing 
milk production in relation to prolactin levels.

Conclusion: Considering the negativity in breastfeeding efficiency, interest in galactogogues is increasing day 
by day around the world. However, the basics of the studies found in the literature on these galactogogues are 
based on trial and error, with little scientific evidence. In this context, it is necessary to increase and support the 
number of controlled studies that will provide evidence and guide the appropriate use of herbal galactogogues 
in order to improve breastfeeding processes.

Keywords: Breast milk, galactogogue, herbal, breast milk supplements, lactation

GİRİŞ VE AMAÇ

Anne sütü, term ve preterm bebeklerde yaşamın ilk altı ayında tek başına tüm enerji, besin öğesi ve hidrasyon 
ihtiyacını sağlayan, kullanılabilirliği yüksek, kolayca sindirilebilen ve çocukta büyüme ve gelişmeyi sağlayabilen 
altın standartlara sahip bir gıdadır (Çakmak, Demirel, & Ayşe, 2019). Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bebeklerin 
yaşamlarının ilk altı ayında tek başına anne sütüyle, altıncı ayından itibaren ise anne sütünün yanında ek gıda ile 
beslenmesi gerektiğini ve anne sütü ile beslenmenin iki yaşına kadar devam etmesi gerektiğini savunmaktadır 
(Oppong Bekoe, Kitcher, Mireku Gymia, Schwinger, & Frempong, 2019). Bunun nedeni, emzirmenin hem bebek 
hem de anne sağlığı için olan önemidir (Oppong Bekoe, Kitcher, Mireku Gymia, Schwinger, & Frempong, 2019). 
Uzun dönemde anne sütü ile beslenen bebeklerde, kısa dönem beslenmiş ya da hiç beslenememiş bebeklere 
kıyasla enfeksiyon nedenli morbidite ve mortalite oluşması, ağız-çene gelişmesi geriliği ve ani bebek ölümü 
sendromu sıklığı daha düşük oranda gözükürken, zeka gelişim oranı daha yüksektir ve bu durum bireyin tüm 
yaşamını etkilemektedir (Yalçın Irmak, Yıldırım Balkan, & Metinoğlu, 2019). Ayrıca anne sütü ile beslenme 
bebekte astım, alerji, obezite ve diyabet gibi hastalıklardan ve gastrointestinal sistem enfeksiyonu, solunum yolu 
enfeksiyonu gibi hastalıkların oluşma riskini azaltır (Grzeskowiak , Wlodek, & Geddes, 2019). Anne için ise emzirme, 
postnatal dönemde iyileşmeyi, gebelik oluşumunu, kilo vermeyi; ayrıca meme kanseri, yumurtalık kanseri ve tip 
2 diyabetten korunmayı sağlar (Yalçın Irmak, Yıldırım Balkan, & Metinoğlu, 2019).

Emzirme sırasında hiçbir ek araç-gereç gerekmediği için anne sütü ile beslenme; basit, kullanışlı ve ekonomik 
bir beslenme yöntemidir. Emzirme, bebek ve anne arasında bağ oluşmasını sağlar. Bu bağın hemen oluşması 
için bebeğin doğumdan sonraki ilk yarım saatte ve her ağlayışında annesi tarafından emzirilmesine ve bebeğin 
anne ile aynı oda içerisinde kalmasına özen gösterilmelidir (Çakmak, Demirel, & Ayşe, 2019). Doğumdan sonra 
emzirmenin teşvik edilmesi ve bu konuda annenin bilgilendirilmesi amacıyla Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve 
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) 1992 yılında “Bebek Dostu Hastane” uygulamasını başlatmıştır.  
Bu uygulama Türkiye’de 1991 yılından beri “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı ismi 
ile yürütülmektedir. Bu yaklaşım hem uluslararası hem de ulusal anlamda emzirmenin önemini göstermiş ve tüm 
sağlık çalışanlarının emzirme ve anne sütünün faydaları ile ilgili bilgilendirilmiştir (Çakmak, Demirel, & Ayşe, 2019).

2018 yılında UNICEF tarafından açıklanan verilere göre anne sütünün önemine rağmen yüksek gelirli ülkelerde 
her 5 bebekten biri; düşük ve orta gelirli ülkelerde her 25 bebekten biri anne sütünden mahrum kalmaktadır 
(Unicef Türkiye, 2018). Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2018 verilerine göre ülkemizde ilk altı ayda 
sadece anne sütü alma oranı %41’dir ve bu bebeklerin sadece anne sütü almaları ortalama 1,8 aydır. WHO ve 
UNICEF’in de belirttiğinin aksine altı aydan küçük olan bebeklerin %23’ü anne sütü değil başka süt tüketmekte 
ve bebeklerin %12’si anne sütünün yanında ek besin almaktadır (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüleri, 
2019). Bu sonuçlar, WHO ve UNICEF’in belirttiğinin aksine Türkiye’de ilk altı ay sadece anne sütü ile beslenmenin 
ne kadar eksik olduğunu göstermektedir (Unicef Türkiye, 2018).

Anne sütünün faydaları uzun zamandır bilinmektedir ve anneler aksi bir durum olmadığı süre boyunca bebeklerini 
anne sütü ile emzirmeye isteklidirler fakat doğumdan sonraki günlerde meydana gelen sorunlar nedeniyle emzirme 
sorunları yaşayabilmektedirler. Doğumdan sonra sağlık hizmetinin yeteriz oluşu, bu hizmetlere erişememe ve 
finansal nedenlerden dolayı ya da doğmudan sonra anne ve bebeğin birbirinden uzak kalması, prematüre doğum 
gibi nedenlerden dolayı anneler etraflarından öğrendikleri geleneksel uygulamalar ve destekler ile bu duruma 
çözüm bulmaya çalışmaktadırlar (7,8). Ayrıca bu emzirme başarısızlığında annenin yaşı, eğitimi, sosyoekonomik 
durumu, aile yapısı ve kırsal veya kentsel yerleşim biriminde yaşam gibi birçok sebep etkilidir olabilmektedir. 
(Sultana, Ur Rahman, & Ms, 2013).

Annelerin çoğu bebeklerini doğumdan sonra emzirmektedirler ama bu dönemde en çok sütlerinin yetersiz 
olduğunu (hipogalactia veya oligogalactia) ve bu nedenle bebeğin aç kaldığını düşünerek ek gıdaya 
başlamaktadırlar. Araştırmalarda annelerin emzirmeyi bırakma sebepleri arasında ilk sırada hipogalactia’nın 
olduğu belirtilmiş ve bu durumunda annenin emzirme isteğinin azalması ile ilişkili olduğu gözlenmiştir (Yaman 
& Balcı, 2019). Sütünün yetersiz geldiğini düşünen anneler, laktasyonu arttırıcı ve sürdürücü etkili olduğu 
düşünülen galaktogog adı verilen takviyeleri kullanılabilmektedir. Galaktogogların laktasyonu sağlayan prolaktin 
hormonu salınımını arttırarak ve aynı zamanda kişide psikolojik bir rahatlama oluşturarak süt oluşumunu arttırdığı 
düşünülmektedir. 

Bu çalışmada galaktogog etkileri amaçlanarak alınan farklı bileşiklerin güvenlik açısından da sorgulanması anne 
ve bebeğin sağlığının korunması için gerekmektedir. Bu çalışmada, emziren kadınlar tarafından laktasyonu 
sürdürmek ve/veya arttırmak için galaktogog olarak kullanılan bitkisel desteklerin etkilerinin incelenmesi 
amaçlanmıştır.

GALAKTAGOGLAR

Bebek beslenmesinde, anne sütü en ideal besindir. WHO ve UNICEF, yenidoğanların yaşamlarının ilk 6 ayı boyunca 
sadece anne sütü ile beslenmesini önermektedir. Laktasyon, prolaktin, östrojen, progesteron gibi hormonların, 
fiziksel ve duygusal etkenlerin birleşiminden oluşan karmaşık bir durumdur. Prolaktin hormonu, süt salgılanması 
için gerekli olan bir hormonudur, yapılan çalışmalarda süt oranı ile prolaktin hormon düzeyi arasında doğrudan 
bir bağlantı kurulamamasına rağmen emzirenlerde bazal hormon seviyesi emzirmeyenlere göre daha yüksek ve 
emzirme tarafından uyarıldığında en yüksek seviyelere ulaştığı görülmüştür. Sistemde meydana gelen bu hormon 
değişiklikleri, laktosit denen sekretuvar epitel hücrelerden laktogenesis II’yi uyarır. Dopamin salınımı azalması 
sonucu artan prolaktin seviyeleriyle beraber progesteron hormonu seviyeleri de düşmesiyle ve plasentanın 
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rahimden çıkarılması sonucu laktasyon başlar. Bu süreçte laktasyonun başlaması, sürdürülmesi ve arttırılması için 
kullanılan takviyelere galaktogog denilmektedir (Kayıran, 2018).

Galaktagoglar genellikle laktasyonun az olduğunda ya da böyle düşünüldüğünde kullanılmaktadır. Laktasyonun 
düşük olmasının sebebi, bebeğin memeye alışamaması, annede ya da bebekte oluşan bir hastalık gibi durumlardır. 
Ayrıca, galaktogoglar sıklıkla yenidoğan yoğun bakımlarında yatan prematüre bebeklerin annelerinde laktogenesis 
II’yi uyarmak için veya azalan laktasyonu arttırmak amacıyla kullanılabilmektedir (Kayıran, 2018).

BİTKİSEL GALAKTOGOGLAR

Literatürde laktasyonun arttırılması için kullanılan bir çok bitkisel ürün vardır. Bununla beraber bu ürünlerin 
güvenilirliği ve süt sentezini arttırabileceğine dair kanıtlar birkaç insan çalışmasının bulunduğu geleneksel 
denemelere dayanmaktadır. Çoğu bitkisel galaktogogun farmakolojik etkisinin, dopamin reseptörleriyle 
etkileşime geçerek prolaktin seviyelerini arttırmaları ve bunun sonucunda da süt sentezinin artmasıyla olduğu 
düşünülmektedir (Oppong Bekoe, Kitcher, Mireku Gymia, Schwinger, & Frempong, 2019).
Anne sütü üretiminin arttırılması için bitkisel galaktogogların kullanımı dünyadaki tüm kültürlerde uzun süreli 
bir kullanım geçmişine sahiptir, ancak bu konu hakkında kapsamlı çalışmalar yapılmamıştır. Çeşitli durumların 
tedavisinde bitkisel ilaçların ve bitkisel besinlerin veya nutrasötiklerin kullanımı dünya çapında hızla artmaktadır. 
Bitkisel galaktotoglar, etkinlikleriyle ilgili iddialar, annelerin doğal tedavisi yöntemlerini tercih etmeleri, bitkisel 
ürünlerin farmakolojik ürünlere göre daha üstün olmasıyla ilgili inanışlar ve farmakolojik desteklerin sonuçları, 
maliyeti ve yan etkileri gibi durumlardan dolayı avantajlara sahiptir (Oppong Bekoe, Kitcher, Mireku Gymia, 
Schwinger, & Frempong, 2019).

GALAKTOGOG OLARAK İNCELENEN BİTKİLER

Sarımsak (Allium sativum L.)

A. sativum ya da halk arasında bilinen adıyla sarımsak, dünyanın çeşitli yerlerinde yetiştirilen ve bir gıda bileşeni 
olarak kullanılan çok yıllık bir bitkidir. Sarımsak, 5000 yılı aşkın süredir baharat, gıda ve ilaç olarak kullanılmaktadır 
ve sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisinde kullanılan en eski bitkilerden biridir. Sarımsağın, antimikrobiyal, 
antifungal, antiviral, antiprotozoal, antienflamatuar, antikanser ve antioksidanlar dahil olmak üzere birçok tıbbi 
özelliği vardır. Sarımsak geleneksel olarak bağışıklık sistemini ve mide-bağırsak sağlığını güçlendirmek için 
kullanılmıştır. Bugün, bu ilgi çekici bitki muhtemelen en çok araştırılan tıbbi bitkidir (Oppong Bekoe, Kitcher, 
Mireku Gymia, Schwinger, & Frempong, 2019).

Resim 1.Sarımsak (Allium sativum L.)

Kaynak: Kew Science. “Allium L.”. Erişim: 11 Mart 2021
Sarımsak, gebeliği ve laktasyonu arttırmak için kullanılmaktadır (Oppong Bekoe, Kitcher, Mireku Gymia, 
Schwinger, & Frempong, 2019). Botanik Güvenlik Elkitabı’nda (Botanical Safety Handbook), sarımsak dikkatli 
şekilde kullanılması gereken bitkiler sınıfında yer almaktadır ve sarımsağın bebek tarafından tüketilmesi 
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ölümle sonuçlanır şeklinde belirtilmiştir ama bu çalışmada sarımsağın doğrudan tüketilmesi ile fitokimyasal 
bileşenlerinin anne sütü aracılığıyla alınması arasında doz farkı göz ardı edilmiştir.  Bebeklerin direk olarak çiğ 
sarımsak tüketmesi potansiyel olarak tehlikeli olsa da birçok ülkenin günlük diyetinde tıbbi miktarlarda sarımsak 
bulunur ancak sarımsağın emzirilen bebeklerde belgelenmiş bir etkisi yoktur. Sarımsak ile ilgili yapılan laktasyon 
çalışmasında emzirilen bebekler üzerinde hiçbir yan etki görülmemiştir (Humprey & Romm, 2010).Sarımsak 
içeren doğal olarak hazırlanmış galaktogog karışımlarının postnatal annelerde anne sütü üretimi ve prolaktin 
düzeyleri üzerindeki etkinliğini değerlendirmek için yapılan bir çalışmada, galaktogog karışımının prolaktin 
üretimini arttırdığı ve sarımsağın bir galaktogog olarak geleneksel kullanımını doğruladığı görülmüştür. Ayrıca 
sarımsağın tüketildiğinde anne sütü içerisine koku ve tat verdiği bilinmektedir, yapılan bir çalışmada bu durumun 
bebeklerde daha uzun süre emme eğilimi oluşturduğu gözlemlenmiştir (Oppong Bekoe, Kitcher, Mireku Gymia, 
Schwinger, & Frempong, 2019).
2014 yılında Srinivas tarafından 30 postpartum anne ve bebek üzerinde yapılan çalışmada annelere her gün 
200 ml sarımsak içeren bir karışım içirilmiştir. Deney sonucunda sarımsak içerikli karışımlar tüketen annelerin 
sütlerinde artış ve erken dönem bebek kilo artışında olumlu sonuçlar elde edilmiştir (Yalçın Irmak, Yıldırım Balkan, 
& Metinoğlu, 2019).
Yiyecek olarak sarımsağın yaygın kullanımı, sarımsak ve emzirilen bebeklerle ilgili çalışmalar göz önüne 
alındığında, annelerin göğsünde oluşan kandidiyaz yani pamukçuğun önlenmesi amacıyla antifungal etkisi 
sayesinde sarımsak kullanımı karaciğer üzerinde potansiyel ciddi yan etkileri bulunan Flukonazol gibi ilaçlara 
kıyasla daha güvenli ve ucuz bir alternatif yöntem olarak düşünülmesi önerilmiştir. (Humprey & Romm, 2010).

Hint Yağı (Ricinus communis L.)

Resim 2. Hint Yağı (Ricinus communis L.)

Kaynak: IndiaMart. “Costar Oil”. Erişim: 11 Mart 2021
R. communis ya da halk arasında bilinen adıyla hint yağı bitkisi uzun yapraklı çok yıllık bir çalıdır.  Meyvesi, yumuşak 
dikenli ve üç odacıklı küresel kapsüldür. Kapsüller olgunlaştıklarında, üç boşluğa ayrılırlar ve tohumları dışarı atılır. 
R. Communis abortifasent (kürtaj yapan) etki, asit fosfataz inhibiyonu, asit fosfataz stimülasyonu, aglutin aktivitesi, 
alkalin fosfataz inhibisyonu, anti-kavramsal, anti-diyabetik, anti-infertilite, antienflamatuar, antimikrobiyal, 
antioksidan, serbest radikal temizleme, hepatoprotektif, insektisidal ve kovucu aktivite gibi çeşitli biyolojik ve 
farmakolojik aktivite sergiler. Hint yağının, meme bezlerini uyararak süt akışını arttırdığı için doğumdan sonra 
memenin üzerine masaj yapılarak uygulanması bazı kaynaklar tarafından önerilmektedir (Oppong Bekoe, Kitcher, 
Mireku Gymia, Schwinger, & Frempong, 2019).Buna karşın literatürde hint yağının galaktogog olarak kullanımının 
güvenilirliği ve etkinliğine dair veri bulunmamaktadır. Klinik verilere göre Hindistan’da yaşamının ilk günlerinde 
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hint yağı uygulanan yenidoğanlarda ishal, yeteriz beslenme ve aspirasyon pnömonisi gibi yan etkiler gözlenmiştir 
(Drugs and Lactation Database (LactMEd), 2021). Ayrıca postpartum annelerde hint yağının ciltle teması 
sonucunda annelerde eritem, dermatit ve kaşıntı gibi olumsuz etkilerin meydana geldiği bildirilmiştir (Anelandri, 
et al., 2014).

Çemen Otu (Trigonella foenum-graecum)

Çemen otu, çağdaş tıp ve bitki literatüründe tartışılmaya devam eden ve halk tarafından laktasyonu arttırmada 
geleneksel olarak kullanılan bir bitkisel galaktogogdur. Tohumları, kumarin bileşikleri, diosgenin ve trigonellin, 
gentianin ve karparin gibi alkoloidlerin yanı sıra %40 oranında da müsilaj içermektedir (Humprey & Romm, 2010).

Resim 3. Çemen Otu (Trigonella foenum-graecum)

Kaynak: Seeds Gallery Shop. “Trigonella foenum-graecum”. Erişim: 11 Mart 2021

Yıllık otsu bir bitki olan çemen otu tohumları, Hindistan Yarımadası, Çin ve Orta Doğu dahil birçok ülkede 
geleneksel bir çeşni olarak ve geleneksel tıpta kullanılmaktadır. Kuveyt’te yakın zamanda yapılan bir araştırma, 
çemen otunun anne sütünün yetersiz olduğu durumlarda önerilebileceği gösterilmiştir (Shawahna, Qiblawi, & 
Ghanayem, 2018). Çemen otunun süt verimini nasıl arttırdığını açıklayan etki mekanizması hakkında çok az şey 
bilinmektedir. Bir teoriye göre, çemen otunun ter üretimini uyardığı ve memenin değiştirilmiş bir ter bezi şekli 
olduğu için, çemen otunun mekanizmasının bu şekilde olduğu düşünülmektedir. Yaklaşık olarak 1200 emziren 
kadında yapılan bir çalışmaya göre çemen otunun tüketiminden sonra 24-72 saat içerisinde anne sütü salınımının 
arttığıyla ilgili sonuçlar elde edilmiştir (Shawahna, Qiblawi, & Ghanayem, 2018). 
Galaktogog olarak çemen otu günde 3 kez 2-3 kapsül şeklinde alınabilir ve meme uyarıldıktan sonra ve 
boşaltılmaya devam edildiği süre boyunca kullanımına ara verilmelidir. Yapılan çalışmalarda çemen otunun 
antioksidan, kemoprotektif, immünomodülatör, antidepresan ve anti-efektif faydaları olduğu gösterilmiştir 
(Shawahna, Qiblawi, & Ghanayem, 2018). 
Olumlu etkilerinin haricinde bakıldığında yan etkileri son derece nadirdir ve ishal, idrarda, anne sütünde ya 
da terde akçaağaç benzeri bir aroma (çemen otu, akçaağaç şurubuna benzer tat ve kokuya sahiptir) ve astım 
semptomlarını şiddetlendirmesi şeklindedir.  Yapılan bir çalışmada, akçaağaç şurubuna benzer olarak yan 
etki göstermesinin nadir hastalıklardan olan akçaağaç şurubu idrar hastalığıyla karıştırılıp yanlış teşhise yol 
açabileceğini bildirmiş ve annelerin doktorlarını, bitki tüketimi konusunda önceden bilgilendirmeleri gerektiğini 
belirtmiştir. Ek olarak , diyabetik veya hipoglisemik hastaların çemen otu kullanımı esnasında dikkatli olması 
önerilmektedir, çünkü bitkinin kan şekerini düşürdüğü gösterilmiştir; ancak yapılan çalışmalarda insüline bağlı 
olmayan diyabetik hastalarda bile kan şekeri değişiklikleri çok az olduğu için bu durum önemli bir yan etki gibi 
görünmemektedir. Bununla birlikte diyabetik bireylere, gün içerisinde maksimum 5 gram tohumun üzerine 
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çıkılmaması önerilmektedir. Ayrıca hamilelik esnasında tıbbi miktarlarda çemen otu çayı tüketilmemelidir 
(Humprey & Romm, 2010). 

Deve Dikeni (Silybum marianum)

Bilimsel adı Silybum marianum olan deve dikeni, aynı zamanda Aziz Meryem deve dikeni veya Meryem Ana deve 
dikeni olarak bilinmektedir. Efsanelere göre, Hz. İsa’nın annesi Meryem, devedikeni bitkisi altında dinlenip bebeğini 
emzirirken sütünden bir damla bitkinin üzerine düşmüş ve yapraklarında bunun sonucunda karakteristik beyaz 
lekeler oluşmuştur. Bu nedenle bitkinin özel adı marianum’dur. (Agarwal, 2021) 

Resim 4. Deve Dikeni (Silybum marianum)

Kaynak: Siskiyou Seeds. “Milk Thistle”. Erişim: 11 Mart 2021

Deve dikeni (Silybum marianum) fl avonolignan karışımı olan silimarin içerir, silycristine, silydianin, quercetin ve 
taxifolin ve de silikin içermektedir. Silimarin, deve dikeni meyvelerinden (tohumlarından) ekstrakte edilen standart 
bir preparattır. Deve dikeni ve silimarin yetişkinlerde, ishal, baş ağrısı ve cilt reaksiyonları gibi hafif yan etkilere 
sahiptir, genellikle iyi tolore edilebilmektedirler. Nadiren ise şiddetli alerjiler ve anafilaksi rapor edilmektedir. 
Kullanımı esnasında bazı ilaçların metabolizmasını arttırabilmektedir. Aynı zamanda papatya, enginar ve kivi 
aster (Compositea veya Asteraceae) ailesinin üyelerine karşı bilinen alerjileri olan hastalarda çapraz alerjik etki 
yapabileceği için bu durumlarda kullanımdan kaçınılmalıdır (Drug and Lactation Database (LactMed), 2021). 

Resim 5. Deve Dikeni (Silybum marianum)

Kaynak: National Center for Complementory and Integrravite Health. “Milk Thistle”. Erişim: 11 Mart 2021
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Deve dikeni galaktogog etkiye sahip olduğu düşünülen bir bitkidir. Yapılan çalışmalarda yüksek potensli 
saflaştırılmış devedikeni bileşimi, silimarin ve silimarinin bir fosfatidil konjugatı galaktogog olarak bir miktar etki 
göstermesine rağmen bunun direkt olarak devedikeninin kendi etkisi olmadığı belirtilmiştir. Sınırlı veriler, silimarin 
bileşenlerinin ölçülebilir miktarlarda anne sütüne geçmediğini göstermektedir. Ek olarak, silimarin bileşenlerinin 
emiliminin ağızdan çok zayıf olması nedeniyle anne sütüyle beslenen bebeği olumsuz etkileme olasılığı çok 
düşüktür. Bebeklerinin 9 aylık olması nedeniyle emzirmeyi bırakan beş annede yapılan bir çalışmada günde 3 kez 
600 mg mikronize silimarin oral olarak verilmiştir ve bu beş gün sonucunda anne sütleri toplanmıştır. Toplanan süt 
örnekleri incelendiğinde içerisinde silimarin flavonolignanları ve silimarin metabolitleri saptanmamıştır. Yine aynı 
çalışmada bebeklerin hiçbirinde silimarinin yan etkileri gözlenmemiştir (Drug and Lactation Database (LactMed), 
2021). 
Deve dikeninin, serum prolaktin seviyeleri üzerine etkisi bilinmemesine rağmen Peru’da bir hastanede süt 
üretiminin normalden az olduğu tespit edilen postnatal 50 anne üzerinde bir çalışma yapılmıştır. Anneler, 
yaşları, ağırlıkları, çocuk sayıları ve yenidoğan yaşına göre iki gruba ayrılmışlardır. Bu çalışmada, annelerden bir 
gruba 63 gün boyunca 420 mg mikronize silimarin, diğer grubaysa özdeş bir plasebo verilmiştir. Süt üretimi 
30. ve 63. günlerde, emzirmeden önce ve sonra bebek tartılarıyla ölçüldü ve daha sonra göğüs pompalarıyla 
göğüsler boşaltılarak ölçülmüş ve süt bileşimleri belirlenmiştir. Ortalama süt üretimi 30. gün silimarin alan 
grupta 990 gramken plasebo grupta 650 olarak tespit edilmiş, 63. günde silimarin alan grubun süt üretimi 1119 
iken plasebo alan grubun süt üretimi 701 gram olarak istatiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit etmişlerdir. Süt 
bileşimleri kıyaslandığındaysa iki grup arasında farklılıklar bulunamamıştır. Buradan yola çıkılarak devedikeninin 
emzirme döneminde kullanımında süt kalitesini etkilemeden laktasyonu arttırma da güvenilir ve etkili bir bitkisel 
galaktogog olduğu tespit edilmiştir (Di Pierro, Callegari, Carotenuto, & Tapia, 2008). 

Rezene (Foeniculum vulgare)

Resim 6. Rezene (Foeniculum vulgare)

Kaynak: Ventnor Botanic Garden. “Foeniculum vulgare”. Erişim: 11 Mart 2021

Rezene bitkisi tohumları büyük ölçüde bir fitoöstrojen olan anetolün yanı sıra fenkon, estragol, 1,8 sineol 
(ökaliptol) ve diğer bileşenlerden oluşan uçucu yağı içerir. Rezene, geleneksel olarak kullanılan bir galaktogogdur 
ve laktasyonu arttırmak için teşvik edilen bazı tescilli karışımlarda kullanılmaktadır. İki çalışmada, rezenenin 
galaktogog olarak kullanımı ve süt hacmi, yağ içeriği ve bebek kilo alımı gibi bazı parametrelerde artış 
bulunmuştur. Rezene genellikle yetişkinler tarafından iyi tolore edilebilmektedir ve Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) Gıda ve İlaç Dairesi tarafından gıdalarda kullanım için “genel olarak güvenli” olarak kabul edilmektedir. Kolik 
tedavisi için bebeklerde tek başına veya başka tıbbi bitkilerle güvenli ve etkili bir şekilde kullanılmıştır, bu nedenle 
anne sütündeki daha küçük miktarlarının anneler tarafından kullanılan normal dozlarıyla zararlı olmaması 
muhtemeldir. Bazı kaynaklar, rezene kullanılan tedavilerin süresinin iki hafta ile sınırlandırılması gerektiğini 
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önermektedir. Rezene oral ya da topikal kullanımından sonra, fotosensivite dahil olmak üzere cildi veya solunum 
sistemini etkileyerek alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Keçisedefi otu, meyan kökü, rezene ve anason tohumu 
içeren bir galaktogog çayın iki anne tarafından tüketilmesiyle ilgili bir vaka raporunda, enfeksiyon veya başka bir 
hastalık belirtisi olmadan 15 ve 20 günlük olan iki yenidoğanda son bir hafta içerisinde “zor beslenme” şikayetiyle 
hastaneye başvuran annelerin bebeklerinde yapılan muayene sonucunda uyuşukluk, hipotoni, letarji, kusma ve 
zayıf emme tepkileri gözlemlenmiştir. Laboratuvar değerleri sorunsuz olan bebeklerin öykülerine bakıldığında 
annelerinin günde iki litreden fazla galaktogog çay tükettikleri tespit edilmiştir. Semptomlar, annelerin çayı 
bırakmasından ve emzirmeye iki gün ara vermesinden sonra düzelmiştir. İçerisinde rezene, anason gibi bitkilerin 
bulunduğu çayın anneler tarafından aşırı tüketilmesi sonucunda rezene ve anason içerisinde bulunan anetolün 
toksisitiye neden olduğu tespit edilmiştir. Bildirilen klinik raporlara göre, rezene, çemen otu ve keçisedefi otu 
karışımı içeren bir çayı tüketen kadında ishal ve hepatomegali meydana gelmiştir. Aynı şekilde rezene içeren bir 
galaktogog çay alan kadındaysa karaciğer enzimlerinde bir artış oluşmuştur. Tüm bu nedenlerden dolayı rezene 
bitkisi tüketimi esnasında çok dikkatli olunmalı, kullanım esnasında aşırı güneş ışığı veya ultraviyole ışığa maruz 
kalmaktan kaçınılmalıdır.  Ayrıca, annelerde ya da bebeklerinde, havuç, kereviz veya Apiaceae familyasındaki 
(maydanozgilller) diğer bitkilere karşı alerji varsa olası çapraz alerjiler nedeniyle kullanımdan kaçınılmalıdır (Drugs 
and Lactation Database (LactMed), 2021). 

Anason (Pimpinella anisum)

Anason en eski ve önemli tıbbi bitkilerden biridir. Yüzyıllar önce, Yunan ve Romalı doktorlar, tedavilerinde terapotik 
kullanımlarından bahsetmişlerdir. Theophrastus, Dioscorides ve Pliny, 2000 yıl önce kitaplarında kullanımını 
tanımlamış ve tıbbi faaliyetleri Unani, Ayurveda, İngiliz Farmakopesine ve esas olarak uçucu yağına atfedilen WHO 
monografisine alınmıştır (Ali, Hasan, Parray, & Ahmad, 2017). 

Resim 7. Anason Bitkisi (Pimpinella anisum)

Kaynak: Anna Fiore. “Pimpinella anisum”. Erişim: 11 Mart 2021

Resim 8. Anason Tohumu (Pimpinella anisum)

Kaynak: IndiaMart. “Pimpinella anisum”. Erişim: 11 Mart 2021
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Anason tohumu, bağırsakları rahatlattığı, spazmları önlediği, krampları azalttığı, şişkinliği giderdiği ve sindirimi 
kolaylaştırdığı için çokça tercih edilen bir baharattır (Ali, Hasan, Parray, & Ahmad, 2017). Anason tohumları, bir 
fitoöstrojen olan anetol içerir. Anason, doğal bir galaktogog olarak bilinir ve bazı özel karışımlarda laktasyonu 
arttırıcı olarak kullanılmaktadır ama anason hakkında bilimsel olarak geçerli hiçbir klinik çalışma yoktur. Yapılan 
çalışmalarda, galaktogog olarak anason kullanan annelerin sütüne koku geçişi olduğu bildirilmiştir. Bu kokunun 
anason içerisindeki anetolün süte geçmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Anason ABD Gıda ve İlaç Dairesi 
tarafından tatlandırıcı olarak “genel olarak güvenli” olarak kabul edilmektedir. Mevcut klinik çalışmalarda anason 
içeren çay tüketen annelerin karaciğer enzimlerinde artış meydana geldiği gözlenmiştir. İçerisinde anason ve 
başka bitkilerin bulunduğu bir çayı aşırı tüketen iki farklı annenin bebeklerinde, anetolden kaynaklanan toksisite 
meydana gelmiştir (Drugs and Lactation Database (LactMed), 2021). 

Hurma (Phoenix dactylifera)

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da ülkelerinde hurma en popüler meyvedir. Hurma insanlığın etkili en eski bitkilerinden 
biridir ve 6000 yıldır gıda olarak tüketilmektedir ve uzun zamandır geleneksel tıp tedavilerinde de kullanılmaktadır 
(Hussah A., 2019). 

Resim 9. Hurma Ağacı (Phoenix dactylifera)

Kaynak: Nurserylive. “Phoenix dactylifera”. Erişim: 11 Mart 2021

Hurma meyvesinin, yağ ve protein içeriği bakımından fakir ancak glukoz ve fruktoz açısından zengin bir meyvedir, 
içerisinde bulunan diyet lifleri de çok yüksektir. 100 gram hurma, ortalama 314 kilokaloriye denktir. Meyvenin 
içerisinde başlıca selenyum, bakır, potasyum ve magnezyum dahil bir çok mineral bulunduğu bilinmektedir. Günde 
100 gram hurma bu minerallerin günlük olarak alınması gereken referans değerlerinin %15’ini karşılamaktadır. 
Ayrıca hurma içerisinde B kompleks ve C vitaminlerini de içermekte ve antioksidan özelliklere sahip yüksek 
miktarda bitkisel besin bulundurmaktadır. Bu nedenle hurma meyvesinin lipid oksidasyonunu, oksidatif stresi ve 
serbest radikal hasarını azaltarak sağlık üzerine bir çok yararı bulunmaktadır (El Sakka, Salama, & Salama, 2014). 
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Resim 10. Hurma (Phoenix dactylifera)

Kaynak: Wikipedia. “Phoenix dactylifera”. Erişim: 11 Mart 2021

Hurma aynı zamanda laktasyonun arttırılmasında da kullanılan bir meyvedir ve bu sayede yapay ilaçların 
yerini almaktadır. Sakka ve arkadaşları tarafından 2014 yılında yapılan bir klinik çalışmada, yetmiş beş puerperal 
(doğumdan sonraki ilk altı haftalık dönem) dönemdeki annelere iki haftalığına, çemen otu içeren bitki çayı takviye 
edilecekler, hurma takviye edilecekler veya kontrol grubu olarak hiçbir galaktogog almayacak şekilde rastgele üç 
gruba ayrılmışlardır. Doğumdan sonraki üçüncü günde anne sütü hacmi ve ağırlık değişim yüzdesi kontrol grupları 
ve deneme grupları arasında bir farklılık görülmemiştir. Yedinci günde, hurma tüketen annelerin bebeklerinde 
kilo artışı gözlenirken; çemen otu kullananlarda veya kontrol grubu olanların hala doğum ağırlıklarının altında 
oldukları gözlenmiştir. On dördüncü günde ise, gruplar arasında önemli bir fark bulunamamıştır. Bu çalışma 
sonucunda hurma ve çemen otu içeren bitki çayı, doğum sonrası erken dönemde anne sütü üretimini arttırmak 
için yararlı olabileceği sonucuna varılmıştır (El Sakka, Salama, & Salama, 2014). Hurma ile ilgili yapılan başka bir 
çalışmada on beş emziren sıçan üç gruba ayrılmıştı ve 1 g/kg ve 2 g/kg dozlarında hurma süspansiyonu verilmiştir. 
Anne sıçanlardan 10. ve 22.  günde alınan kan sonuçlarına göre; annelerde serum prolaktin seviyesi kontrol 
gruplarına kıyasla anlamlı derecede artmıştır ve alınan hurma dozuna göre annelerde ve yavrularında IGF-1’in 
arttığı gözlenmiştir. Ayrıca hurma alımına bağlı olarak lipid peroksidasyonunun belirteci olan MDA azalmış ve 
GSH artmıştır. Her iki çalışmadaki sonuçlardan yola çıkarak hurma meyvesinin tüketiminin, emziren annelerde 
hem sağlığın arttırılması hem de laktasyonun arttırılmasında faydalı olduğu gözlenmiştir ve hurmanın güvenli bir 
galaktogog olduğu sonucun varılmıştır (Ebrahimi, Hemmati, & Malekaneh, 2017). 

Çörek Otu (Nigella sativa)
Çörek otu, özellikle emzirme döneminde birçok yararlı etkisinden dolayı geleneksel tıpta kullanılmaktadır. N. 
satvia, Ranunculaceae familyasında olan yıllık bir bitkidir ve Akdeniz, Pakistan, Hindistan ve İran’ı çevreleyen 
çeşitli ülkelerde bulunmaktadır. Çoğunlukla çörek otu tohumları, bal, tatlı yiyecekler, ekmek ve peynir ile birlikte 
tüketilmektedir. Arap ülkelerinde, kara tohumlar siyah kimyon tohumları, Habbatus Sauda ve Habbatul Baraka 
olarak da bilinmektedir. N. sativa tohumları geleneksel tıpta astım, öksürük, bronşit, baş ağırsı, romatizma, 
ateş, grip ve egzamayı tedavi etmek için diüretik, galaktogog ve vermifüj olarak kullanılmıştır. N. sativa veya 
diğer timoquinone gibi bileşenlerin, antiinflamatuar, anti-iskemik, antioksidan, antiyikosanoid, antikonvülsan, 
antibakteriyel, antihistaminik, antitusif, antihipertansif, hipoglisemik gibi çeşitli farmakolojik aktiviteler gösterdiği 
bildirilmiştir. N. sativa tohumları yaklaşık %30 kadar sabit yağ, %0,5-1,5 kadarda uçucu yağ içermektedir 
(Hosseinzadeh, Tafaghodi, Mosavi, & Taghiabadi, 2013).



- 38 -

Resim 11. Çörek Otu Çiçeği (Nigella sativa)

Kaynak: Seeds for Africa. “Nigella sativa”. Erişim: 11 Mart 2021

Resim 12. Çörek Otu (Nigella sativa)

Kaynak: IndiaMart. “Nigella sativa”. Erişim: 11 Mart 2021

N. sativa tohumları uzun yıllardır gıda katkı maddesi ve şifalı bitki olarak kullanılmaktadır. Hosseinzadeh ve 
arkadaşlarının 2013 yılında yaptığı bir çalışmada; 30 dişi sıçan müdahale grubu (n=24) ve kontrol grubu (n=6) 
olarak ikiye ayrılmıştır. Postpartum 3.-18. günler arasında 23 saatte bir, müdahale grubuna 0,5 ml saline içinde 
sulu ve etanolik (0,5g/kg ve 1g/kg oranlarında) çörek otu ekstraktı oral olarak verilmiştir. Kontrol grubunaysa 
0,5 ml saline solüsyonu oral olarak verilmiştir. Çalışma sonucunda emziren sıçanlarda sulu ve etanolik çörek otu 
ekstraktlarının süt üretimini arttırdığı gözlenmiştir (Hosseinzadeh, Tafaghodi, Mosavi, & Taghiabadi, 2013).

Muz Çiçeği (Musa x paradisica)

Musa cinsinden olan muz, dünya genelinde çok popüler olan faydalı bir bitkidir ve genellikle Güneydoğu Asya’da 
bulunmaktadır. Muzun tüm bölümleri, yiyecek, içecek, fermente şeker, ilaç, tatlandırıcı, ip, çelenk, giysi malzemesi 
olarak bir çok alanda kullanılmaktadır (Mahmood, Omar, & Ngah, 2012). 
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Resim 13. Muz Çiçeği (Musa x paradisica)

Kaynak: Gardenia. “Musa x paradisica”. Erişim: 11 Mart 2021

Muz çiçeği, özellikle insan sağlığına yönelik tıbbi değeri konusunda bilim dünyasından henüz çok az ilgi görmüştür. 
Bu bitkinin, dünya çapındaki etnomedikal araştırmalara dayanan ve sınırlı biyoaktiviteler ve klinik araştırmalarla 
desteklenen, ciddi farmakolojik değere sahip olduğu düşünülmektedir. Muz çiçeği, geleneksel olarak kalp ağrısı, 
astım, diyabet, menoralji, ağrılı mensturasyon, ishal ve mide krampı gibi durumları hafifl etmek için kullanılmıştır. 
Çiçekten elde edilen özlerin, diyabet, oksidatif stres ve sıtma gibi hastalıklar için terapötik etkilere sahip olduğu 
bildirilmiştir (Mahmood, Omar, & Ngah, 2012). 

Muz ailesi, tıbbi özelliklerinden ziyade besin olarak için tercih edilmesine rağmen, bazı geleneksel tıp tedavilerinde 
önemli yere sahip olduğu düşünülmektedir. Kuzey Tayland’da muz çiçeği, otlar ve etle beraber pişirilir ve buna 
da “keng-pli” adı verilmektedir. Bu yemek, laktasyonu arttırmak isteyen emziren annelere verilen geleneksel bir 
tariftir. Pavadhgul ve arkadaşlarının 2017 yılında yaptığı bir çalışmada, anneler farklı galaktogoglardan birini 
kullandıktan sonraki 24 saat içerisinde kendi süt hacimlerini ölçmüşlerdir. 36 gönüllü annede yapılan bu çalışmada, 
muz çiçeği kullanan annelerde süt hacminin arttığı (p<0,05) gözlenmiştir. 2012 yılında Mahmood ve arkadaşları 
tarafından yapılan başka bir çalışmada, 20 dişi Spraque Dawley sıçanı kontrol grubuyla beraber 4 gruba ayrılmıştır. 
Postpartum 5. ve 14. günlerde günde 1 kez olmak şartıyla birinci deney grubuna petrol eteri ile karıştırılan muz 
çiçeği özütü 500mg/kg; ikinci deney grubuna etanol ile karıştırılmış muz çiçeği özütü 500 mg/kg; üçüncü deney 
grubuna su ile karıştırılmış muz çiçeği özütü 500 mg/kg verilmiştir. Kontrol grubunaysa sadece distile su verilmiştir. 
15. günün sonunda sulu muz çiçeği özütü alan sıçanlarda anne sütü miktarının kontrol grubuna göre %25 arttığı, 
petrol eteriyle karıştırılan muz özütü alan sıçanlardaysa %18 oranında süt verimi artışı olduğu ve yavru sıçanlarda 
da kilo artışı olduğu bildirilmiştir. Bu artışın sebebinin, muz çiçeği içerisinde bulunan başlıca fitokimyasal olan 
fl avanoidler ve saponin olduğu rapor edilmiştir. Bu maddeler dopamin antagonisti gibi davranarak laktasyonu 
arttırmışlardır (Mahmood, Omar, & Ngah, 2012).

SONUÇ VE ÖNERİLER

Emzirme etkinliğindeki olumsuzluklar göz önüne alındığında, dünya genelinde galaktogoglara olan ilgi gün 
geçtikçe artmaktadır. Bununla beraber, bitkisel galaktogoglar ile ilgili literatürde birçok çalışma olmasına 
rağmen bu bitkisel desteklerin kullanımlarına dair temeller, çok az bilimsel kanıt içeren, geleneksel deneme-
yanılma yöntemine dayanmaktadır. Bu bağlamda emzirme süreçlerinin iyileştirilmesi için bitkisel galaktogogların 
uygun kullanımına kanıt oluşturacak ve rehberlik edecek özellikle kontrollü çalışmaların sayısının arttırılması 
ve desteklenmesi gerekmektedir. Özellikle, literatürde Türk kültüründe yeri olan geleneksel galaktogogların 
kullanımıyla ilgili çalışmaların az olduğu ve bu alanda çalışmalara ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Bu çalışmalar 
arttırıldığında elde edilen güvenilir kanıtlar kullanılarak, özellikle bilinçsiz şekilde kullanılan bitkisel galaktogoglar 
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için hükümet organları tarafından uygulanabilecek güvenlik politikalarının oluşturulması ve emzirme dönemindeki 
galaktogog kullanan kadınlara rehberlik edecek açık ve bilgilendirici etiketlemeler yapılabilir. 
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ÖZET

Giriş-Amaç: Laktasyon hem prolaktin, östrojen gibi hormonların hem de duygusal etkenlerin birleşiminden 
oluşan karmaşık bir durumdur. Bu dönemde annenin ürettiği süt bebeklerin büyümesi ve gelişmesi için en 
ideal besindir ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından yenidoğanların yaşamlarının ilk 6 ayı boyunca sadece süt ile 
beslenmesi önerilmektedir. Bu süreçte meydana gelen bazı istenmeyen durumlar laktasyonu olumsuz yönde 
etkileyebilmektedir. Bu durumda, dopamin reseptörleriyle etkileşime geçerek prolaktin seviyelerini arttırmaları ve 
bunun sonucunda da süt sentezinin optimuma ulaşabilmesi için farmakolojik galaktogoglara başvurulabilmektedir. 
Bu çalışmada, laktasyonun sürdürülmesi ve arttırılması için kullanılan farmakolojik galaktogogların etkinlik ve 
güvenilirliklerinin literatür taranması ile ortaya konması amaçlanmıştır. 

Gereç-Yöntem: Yapılan bu literatür çalışmasında: Google Akademik, Pudmed, Science Direct gibi veri tabanlarından 
galaktogog olduğu bilinen farmakolojik ajanlar (metoklopramid, domperidon, sülpirid) ile “galaktogog, anne 
sütü, farmakolojik” anahtar kelimeleri üzerinden 2006-2021 yılları arasına ait literatür taranmıştır.  

Bulgular: Elde edilen veriler sonucunda; metoklopramidin dopamin salınımını bloke ederek bazal serum prolaktin 
seviyelerini arttırarak laktasyonu olumlu yönde etkilediği fakat metoklopramid verilen annelerinden bebeklerine 
anne sütünden 45 µg/kg/gün etken madde geçtiği saptanmıştır. Metoklopramid gibi dopamin antagonisti olan 
klorpromazinin kısa ve uzun süreli kullanımının annelerde ekstrapiramidal semptomlar, bebeklerdeyse uyuşukluk 
ve merkez sinir sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olduğu gözlenmiştir.

Sonuç: Dünya genelinde emzirmenin düşük oranları göz önüne alındığında galaktogoglara olan talep gün 
geçtikçe artmaktadır. Bununla birlikte, özellikle farmakolojik galaktogog kullanımından önce annenin emzirme 
süreci değerlendirilmeli ve ilk olarak farmakolojik destekler dışında çözümler bulunmaya çalışılmalıdır. Literatürde 
bu konu ile ilgili bir çok çalışma bulunmasına rağmen farmakolojik galaktogogların anne, bebek ve anne sütünün 
makro ve mikro besin bileşimi üzerinde etkisine dair daha güçlü kanıtlar içeren klinik çalışmalarla farmakodinamik 
ve farmakokinetik etkilerinin incelenmesi gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Anne sütü, galaktogog, farmakolojik, metoklopramid, klorpromazin

ABSTRACT

Introduction-Objective: Lactation is a complex condition that consists of a combination of hormones and 
emotional factors. During this period, the milk produced by the mother is the ideal food for the growth and 
development of babies and it is recommended by the World Health Organization that newborns should be fed 
only with milk during the first 6 months of their lives. Some undesirable situations that occur during this process 
may adversely affect lactation. In this case, pharmacological galactogogues can be used to maximize milk 
synthesis by increasing prolactin levels. In this study, it is aimed to reveal the efficacy and safety of pharmacological 
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galactogogues used for maintaining and increasing lactation by literature review.

Materials and Methods: In this literature study: Pharmacological agents known to be galactogogues 
(metoclopramide, domperidone, sulpiride) from databases such as Google Scholar, Pudmed, Science Direct, and 
the literature for the years 2016-2021 were searched on the keywords “galactogogue, breast milk, pharmacological”.

Results: As a result of the data obtained; It has been determined that metoclopramide has a positive effect on 
lactation by incr

easing basal serum prolactin levels by blocking dopamine release, but 45 µg/kg/day of active substance 
passes through breast milk to babies of mothers who were given metoclopramide. Short and long-term use of 
chlorpromazine, a dopamine antagonist such as metoclopramide, has been observed to cause extrapyramidal 
symptoms in mothers, drowsiness in infants and adverse effects on the central nervous system.

Conclusion: Considering the low rates of breastfeeding worldwide, the demand for galactogogues is increasing 
day by day. Although there are many studies on this subject in the literature, it is necessary to examine the 
pharmacodynamic and pharmacokinetic effects of pharmacological galactogogues with clinical studies 
containing stronger evidence on the effect of mother, infant and breast milk on the macro and micronutrient 
composition.

Keywords: Breast milk, galactogogue, pharmacological, metoclopramide, chlorpromazine

GİRİŞ VE AMAÇ

Anne sütü, term ve preterm bebeklerde yaşamın ilk altı ayında tek başına tüm enerji, besin öğesi ve hidrasyon 
ihtiyacını sağlayan, kullanılabilirliği yüksek, kolayca sindirilebilen ve çocukta büyüme ve gelişmeyi sağlayabilen 
altın standartlara sahip bir gıdadır (Çakmak, Demirel, & Ayşe, 2019). Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bebeklerin 
yaşamlarının ilk altı ayında tek başına anne sütüyle, altıncı ayından itibaren ise anne sütünün yanında ek gıda ile 
beslenmesi gerektiğini ve anne sütü ile beslenmenin iki yaşına kadar devam etmesi gerektiğini savunmaktadır 
(Oppong Bekoe, Kitcher, Mireku Gymia, Schwinger, & Frempong, 2019). Bunun nedeni, emzirmenin hem bebek 
hem de anne sağlığı için olan önemidir (Oppong Bekoe, Kitcher, Mireku Gymia, Schwinger, & Frempong, 2019). 
Uzun dönemde anne sütü ile beslenen bebeklerde, kısa dönem beslenmiş ya da hiç beslenememiş bebeklere 
kıyasla enfeksiyon nedenli morbidite ve mortalite oluşması, ağız-çene gelişmesi geriliği ve ani bebek ölümü 
sendromu sıklığı daha düşük oranda gözükürken, zeka gelişim oranı daha yüksektir ve bu durum bireyin 
tüm yaşamını etkilemektedir (Yalçın Irmak, Yıldırım Balkan, & Metinoğlu, 2019).Ayrıca anne sütü ile beslenme 
bebekte astım, alerji, obezite ve diyabet gibi hastalıklardan ve gastrointestinal sistem enfeksiyonu, solunum yolu 
enfeksiyonu gibi hastalıkların oluşma riskini azaltır (Grzeskowiak , Wlodek, & Geddes, 2019). Anne için ise emzirme, 
postnatal dönemde iyileşmeyi, gebelik oluşumunu, kilo vermeyi; ayrıca meme kanseri, yumurtalık kanseri ve tip 
2 diyabetten korunmayı sağlar (Yalçın Irmak, Yıldırım Balkan, & Metinoğlu, 2019).

Annelerin çoğu bebeklerini doğumdan sonra emzirmektedirler ama bu dönemde en çok sütlerinin yetersiz 
olduğunu (hipogalactia veya oligogalactia) ve bu nedenle bebeğin aç kaldığını düşünerek ek gıdaya 
başlamaktadırlar. Araştırmalarda annelerin emzirmeyi bırakma sebepleri arasında ilk sırada hipogalactia’nın 
olduğu belirtilmiş ve bu durumunda annenin emzirme isteğinin azalması ile ilişkili olduğu gözlenmiştir (Yaman & 
Balcı, 2019). Sütünün yetersiz geldiğini düşünen anneler tarafından, laktasyonu arttırıcı ve sürdürücü etkili olduğu 
düşünülen galaktogog adı verilen takviyeleri kullanılabilmektedir. Galaktogogların genel olarak, laktasyonu 
sağlayan prolaktin hormonu salınımını arttırarak ve aynı zamanda kişide psikolojik bir rahatlama oluşturarak süt 
oluşumunu arttırdığı düşünülmektedir. 
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Bu çalışmada, laktasyonun sürdürülmesi ve arttırılması için kullanılan farmakolojik galaktogogların etkinlik ve 
güvenilirliklerinin literatür taranması ile ortaya konması amaçlanmıştır.

LAKTASYON FİZYOLOJİSİ 

Laktasyon oluşumu çok aşamalı bir olaydır ve oluşumu sırasında çok sayıda üreme hormonu (ör: östrojen, 
progesteron, prolaktin, oksitosin) ve metabolik hormonlar (ör: glukokortikoidler, insülin, insülin benzeri büyüme 
faktörü 1 (IGF-1), büyüme hormonu ve tiroid hormonu) görev almaktadır. Sekretuar farklılaşma, anne sütünün 
temel bileşenleri sentezleme ve salgılama yeteneğini veren meme epitel hücrelerinin laktositlere farklılaşması 
hamileliğin ortasında ya da sonlarına doğru meydana gelir. Bu süreç, büyük ölçüde, yalnızca süt kanalı gelişimini 
sağlamakla kalmayan, aynı zamanda gebelik sırasında prolaktinin süt üretimi üzerindeki etkisini de baskılayan 
dolaşımdaki östrojen ve progesteronun seviyelerinden kaynaklanmaktadır. Salgılama aktivasyonu, yüksek 
seviyelerde dolaşımdaki prolaktinin eşlik ettiği, plasentanın ayrılmasıyla meydana gelen progesterondaki ani 
düşüşle tetiklenir. Salgı aktivasyonu, bol süt salgılanmasının başlamasıyla doğrulanır ve tipik olarak doğumdan 
sonra 24-102 saat arasında ortalama 60 saat sonra gerçekleşir. Bu genellikle “kolostrum” olarak adlandırılmaktadır. 
Süt salınımı, öncelikle alveoller çevresindeki miyoepitelyal hücrelerin kasılmasını uyaran ve süt salınımını 
kolaylaştıran oksitosin tarafından düzenlenir. Emzirme sağlandıktan sonra, bir lokal feedback mekanizması devam 
eden süt üretimini düzenler, yani süt oluşumu büyük ölçüde sütün memeden etkili bir şekilde alınmasına dayanır 
ve dolaşımdaki prolaktin seviyelerine az duyarlıdır.  Prolaktin ve oksitosinin süt salgılanmasını ve süt akmasını 
düzenlemedeki önemli rolleri göz önüne alındığında, bu hormonlar anne sütü tedarikini etkilemek için ortak 
farmakolojik hale gelmiştir (Grzeskowiak , Wlodek, & Geddes, 2019).

GALAKTAGOGLAR

Bebek beslenmesinde, anne sütü en ideal besindir. WHO ve UNICEF, yenidoğanların yaşamlarının ilk 6 ayı boyunca 
sadece anne sütü ile beslenmesini önermektedir. Laktasyon, prolaktin, östrojen, progesteron gibi hormonların, 
fiziksel ve duygusal etkenlerin birleşiminden oluşan karmaşık bir durumdur. Prolaktin hormonu, süt salgılanması 
için gerekli olan bir hormonudur, yapılan çalışmalarda süt oranı ile prolaktin hormon düzeyi arasında doğrudan 
bir bağlantı kurulamamasına rağmen emzirenlerde bazal hormon seviyesi emzirmeyenlere göre daha yüksek ve 
emzirme tarafından uyarıldığında en yüksek seviyelere ulaştığı görülmüştür. Sistemde meydana gelen bu hormon 
değişiklikleri, laktosit denen sekretuvar epitel hücrelerden laktogenesis II’yi uyarır. Dopamin salınımı azalması 
sonucu artan prolaktin seviyeleriyle beraber progesteron hormonu seviyeleri de düşmesiyle ve plasentanın 
rahimden çıkarılması sonucu laktasyon başlar. Bu süreçte laktasyonun başlaması, sürdürülmesi ve arttırılması için 
kullanılan takviyelere galaktogog denilmektedir (Kayıran, 2018).

Galaktagoglar genellikle laktasyonun az olduğunda ya da böyle düşünüldüğünde kullanılmaktadır. Laktasyonun 
düşük olmasının sebebi, bebeğin memeye alışamaması, annede ya da bebekte oluşan bir hastalık gibi durumlardır. 
Ayrıca, galaktogoglar sıklıkla yenidoğan yoğun bakımlarında yatan prematüre bebeklerin annelerinde laktogenesis 
II’yi uyarmak için veya azalan laktasyonu arttırmak amacıyla kullanılabilmektedir (Kayıran, 2018).

FARMASÖTİK GALAKTOGOGLAR

Metoklopramid ve Domperidon gibi dopamin blokeri ilaçlar, prolaktin salınımını arttırıcı olarak en sık kullanılan 
farmasötik galaktogoglardır (Kayıran, 2018). Bu iki ilaç, dışında silpirid ve klorpromazin gibi antipsikotik etkili 
prolaktin seviyelerini arttırıcı ilaçlar da galaktogog olarak kullanılmaktadır. Bu ilaçların hem annede hem de 
bebekte ekstra primidal etkilerle beraber istenmeyen etkilere sahiptirler. Bu nedenle daha güvenli ve yan etkisiz 
galaktogoglar aranmaktadır buna rağmen Amerika, Kanada ve Avrupa’da Metoklopramid ve Domperidon çok sık 
reçete edilen galaktogog ilaçlardır (Oppong Bekoe, Kitcher, Mireku Gymia, Schwinger, & Frempong, 2019).
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Domperidon

Domperidon, güçlü bir dopamin D2 reseptörü antagonistidir ve prokinetik ve antiemetik olarak kullanılmaktadır. 
Domperidon kullanımı sonucunda ortaya çıkan bir yan etkiyle dopamin, ön hipofizdeki dopamin D2 reseptörlerini 
bloke ederek prolaktin salınımını uyarır ve bu sayede laktasyon meydana gelmektedir. Domperidon, Amerika 
Birleşik Devletleri’nde pazarlanmamaktadır. 2004 yılında ABD Gıda ve İlaç Dairesi, emziren kadınları potansiyel 
yan etkileri nedeniyle domperidon kullanmamaları konusunda uyarmıştır. Bu uyarılar, yüksek doz intravenöz 
domperidon (kemoterapi için antiemetik olarak kullanılan) alan ve aynı zamanda düşük serum potasyum 
seviyelerine sahip hastalarda kardiyak disritmilere ve ani ölüme dayanıyor gibi görünmektedir. Domperidonun 
oral yararlanımı sadece %13-17’dir. 10 mg oral dozu takiben en yüksek kan seviyeleri, karşılaştırılabilir bir IV 
dozunun yaklaşık 1/30’u kadardır (Knoppert, et al., 2013). 

Domperidon yaygın olarak kullanılmasına rağmen, yakın zamana kadar sadece az sayıda araştırmacı bu endikasyon 
için domperidon üzerinde çalışmıştır. 2001 yılında, domperidonun anne sütü üretimini plaseboya kıyasla önemli 
ölçüde arttırdığı bildirilmiştir. 2012 yılında yapılan bir çalışmada, 59 erken doğan bebek ve annelerinin 7-14 
gün boyunca 30 mg domperidon kullanmaları sonucunda laktasyonda günde ortalama 99 mL artış olduğu 
gözlenmiştir. Daha yeni bir çalışmadaysa, sezeryan doğum yapan 45 kadından 22 tanesine dört gün boyunca 30 
mg domperidon verilmiştir, dört günün sonunda annelerin sütlerinde artış olduğu gözlenmiştir. Aynı çalışmada, 
yetersiz süt üretiminden şikayetçi olan ve prematüre doğum yapan 15 anneye 4 ay boyunca günde 60 mg 
domperidon verilmiştir. İki deney grubu kıyaslandığında, 60 mg domperidon verilen ilk grupta süt oluşumunda 
günlük 300 mg kadar bir artış saptanmıştır. Bu konu hakkında yapılan kapsamlı bir çalışmada ise, erken doğum 
yapan 90 anne randomize olarak iki gruba ayrılmışlar; ilk gruba 28 gün boyunca sadece domperidon, ikinci gruba 
ise ilk 14 gün plasebo verilmiş sonraki 14 gün ise domperidon verilmiştir. İlk 14 gün sonunda, laktasyon, birinci 
grupta %77,8 artmışken ikinci grupta %57,8 oranında artmıştır. 28. gündeyse laktasyonda her iki grup arasında 
önemli bir fark gözlenmemiştir (Knoppert, et al., 2013).

Domperidonun, QTc intervalini uzattığı ve ventriküler taşikardilere ve genellikle yaşlı ve hasta yetişkinlerde 
ani kardiyak ölüm riskini arttırdığı bilinmektedir. Fakat obezite,  beraberinde ilaç kullanımı veya domperidon 
metabolizmasını inhibe eden ilaçların (flukonazol, makrolid grubu antibiyotikler, üzüm suyu, antipsikotikler) 
kullanımı gibi risk faktörü bulunmayan annelerde risk çok düşüktür. Farmasötik galaktogog olarak kullanılan 
domperidonun, bazal serum prolaktin seviyelerini arttırdığı ve bu sayede bir miktar anne sütü artışı olduğu 
bilinmektedir ama bu ilaçtan faydalanacak kesim net değildir. Bunun nedeni, yetersiz laktasyon olan her kadında 
prolaktin seviyelerinin düşük olup olmadığının, düşük ya da normal seviyelerde olan prolaktini arttırmanın 
laktasyona olumlu etkisinin olup olmayacağının kesin olmamasıdır. Ayrıca, bazal prolaktin seviyeleri ile laktasyon 
arasında direkt korelasyon bulunmamaktadır. Bu ilacın kullanımında oluşabilecek yan etkilerle, ilacın yararlı ve 
zararlı etkisi doğru şekilde değerlendirilmelidir. Domperidon, ABD’de FDA (Food Drug Administration) tarafından 
onaylanmamıştır ve kesin olarak laktasyonun sağlanması için domperidon kullanılmaması tavsiye edilmektedir. 
Domperidonun muhtemel yan etkileri; ağız kuruluğu, baş ağrısı (doza bağlı) ve karın ağrısıdır. Çalışmalarda 
üzerinde durulmamasına rağmen, 1.3/10.000 doğum sonrası annede, QTc aralığını arttırdığı için taşikardisi oluşan 
annelerde geçmişlerinde taşikardi öyküsü bulunmaktadır (Kayıran, 2018). Bu bilgilere göre, domperidonun 
sağlıklı emziren annelerde laktasyonun arttırılmasında doğrudan risk olmadan kullanılabileceği söylenebilir fakat 
muhtemel yan etkileri ve güvenliği konusundaki eksiklikler göz önünde alındığında laktasyonu arttırmada, daha 
kabul edilebilir ve güvenli galaktogoglar tercih edilmelidir.
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Metoklopramid

Metoklopramid, periferik ve merkezi sinir sisteminde dopamin reseptörü olan DR-2’yi bloke ederek, 
üst gastrointestinal sistemdeki kasılmaları arttırır ve midenin bağırsağa hızlı şekilde boşalmasını sağlar. 
Metoklopramid, DR-2’yi inhibe etmesi nedeniyle gastroözofageal reflünün tedavisinde kullanılan prokinetik bir 
ajandır. Aynı zamanda başka hastalıkların tedavisinde ve özellikle de gebelik sırasında antiemetik etkisinden 
yararlanılmaktadır (Sayın, Gürgen, Umur, Yücel, & Onur, 2018). Depresyon ve distoni ve akatizi gibi ekstrapiramidal 
semptomlar metoklopramidinin kan beyin bariyerini kolayca aşması nedeniyle tek doz kullanımıyla meydana 
gelen yan etkileridir. İlacın kullanımında gözlenen en ciddi yan etkiyse, FDA (Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından kara 
kutu uyarısı verilmesine neden olan ve uzun süreli kullanımda ortaya çıkan tardiv disknezidir (Hale, Kendall-
Tackett, & Cong, 2018). 

Metoklopramid, dopamin salgılanmasını bloke ederek, domperidonun etki mekanizmasına benzer şekilde 
prolaktin salınımını uyarmaktadır. Literatürde, metoklopramidin süt salınımını arttırdığıyla ilgili çalışmalar 
bulunmakta ve anneler tarafından da laktasyonun arttırılması amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapılan 
bazı çalışmalardaysa metoklopramidin, anne sütüne geçtiği ve az da olsa yan etkileri olduğu saptanmıştır. 
Emziren 10 kadında yapılan bir çalışmada, postnatal dönem bebeklerini emziren annelere 7-10 gün boyunca 10 
mg metoklopramid oral tek doz olarak verilmiştir ve 2 saat sonra kan ve süt örnekleri alınmıştır. Metoklopramidin 
serum seviyesi annede 69 ± 30 ng/ml iken anne sütündeki metoklopramid seviyesi 126±42 ng/ml olarak 
ölçülmüştür. Bu çalışmaya göre metoklopramid verilen annelerden günde 1 litre süt içen yenidoğanlara sütten 45 
µg/kg/gün etken madde geçtiği saptanmış ve süte geçen metoklopramidin farmakolojik olarak etkisinin düşük 
olduğu gözlenmiştir. Yapılan çalışmalara göre metoklopramidin, laktasyonu arttırıcı etkisinin sağlanması için 
tavsiye edilen doz 1-4 hafta boyunca 10-15 mg’dır ve kullanılması önerilen maksimum doz ise 45 mg/kg olarak 
bildirilmiştir (Sayın, Gürgen, Umur, Yücel, & Onur, 2018).

Metoklopramid kullanan annelerde yorgunluk, baş ağrısı, anksiyete, bağırsak sorunları ve genellikle depresyon ve 
ekstrapiramidal (%1) yan etkiler meydana geldiği raporlanmıştır. Annelerde gözlenen etkiler dışında bebeklerin bu 
etken maddeden nasıl etkilendiği bilinmemektedir. Sayın ve arkadaşlarının 2018 yılında yaptığı bir çalışmada, 21 
gün boyunca düşük ve yüksek doz metoklorpramid verilen sıçanların yavruları izlendiğinde 21. gün sonunda hem 
düşük hem de yüksek doz metoklopramid verilen sıçanların yavrularında karaciğer rejenerasyonun bozulduğu ve 
bunun sonucunda hücre DNA sentezinin etkilendiği ve aşırı proliferasyona neden olduğu gözlenmiştir. Başka bir 
çalışmadaysa, günde 30 ve 45 mg metoklorpramid verilen annelerin bebeklerinde orta şiddetli ve geçici intestinal 
problemler gözlenirken, diğer bir çalışmada hiçbir yan etki meydana gelmemiştir (Sayın, Gürgen, Umur, Yücel, & 
Onur, 2018).

2018 yılında metoklorpramid ve domperidonun emziren annelerdeki etkilerini incelemek amacıyla yapılan bir 
çalışmada, domperidon verilen annelerin 542’sinde hiç bir yan etki gözlenmezken 188 annede baş ağrısı, 96 annede 
ağız kuruluğu, 62 annede yorgunluk ve 34 annede depresyon gibi yan etkiler gözlenirken; metoklorpramid verilen 
annelerin 148’inde herhangi bir semptom gözlenmezken, 136 annede baş ağrısı, 53 annede ağız kuruluğu, 190 
annede yorgunluk ve 228 annede depresyon meydana geldiği gözlenmiştir (Hale, Kendall-Tackett, & Cong, 2018).

Bu bilgilere göre, metoklopramidin emziren annelerde laktasyonun arttırılmasında kullanılabileceği söylenebilir 
fakat anne ve çocukta gözlenebilecek yan etkileri göz önünde alındığında laktasyonu arttırmak için daha kabul 
edilebilir ve güvenli galaktogoglar tercih edilmelidir.
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Sülpirid 

Sülpirid, esas olarak şizofreni, depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan antipsikotik bir 
ilaçtır. Domperidon ve metoklopramidine benzer şekilde merkezi dopaminerjik reseptörleri olan D2, D3, D4 
reseptörlerinin antagonistidir ve bu sayede hiperprolaktinemiye neden olmaktadır. Yapılan çalışmalarda, 
sülpiridin galaktogog etkiye sahip olduğu bildirilmiştir. İnsanlarda ve sıçanlarda yapılan çalışmalarda, sülpiridin 
değişmeden süte geçtiği ve günde 100 mg/kg sülpirid kullanan annelerin bebeklerinin günlük ortalama 0,135 
mg/kg sülpirid alımına neden olduğu saptanmıştır. Yapılan çalışmalarda anne sütünden sülpiride maruz kalan 
bebeklerde bir yan etki gözlenmemiştir (Vieira, et al., 2013).

Doğum sonrasında nispeten yüksek bir risk altında olan annelerde sülpirid kullanımı, yan etki olarak depresyona 
neden olabilmektedir. Bu nedenle majör depresyon öyküsü olan kadınlarda sülpirid kullanımından kaçınılması 
ve bu yüksek duyarlılık döneminde hiçbir annenin uzun süre kullanmaması önerilmektedir. Sülpiridi galaktogog 
olarak kullanan annelerin bazılarındaysa yorgunluk, baş ağrısı ve bacakta ödem oluştuğu gözlenmiştir (Drugs and 
Lactation Database (LactMed), 2021).

Klorpromazin

Bir başka tipik antipsikotik olan klorpromazin de anne ve bebeklerdeki farmakokinetiği hakkında güvenilir bilgiler 
olmamasına rağmen bir galaktogog olarak kullanılmaktadır (Tabares, Bedoya Jaramillo, & Ruiz-Cortes, 2014).Vaka 
raporlarında laktasyona teşvik etmek için 1 hafta boyunca günde 3 kez 25 mg oral doz kullanımı sonucunda 
laktasyonda başarılı bir artış gözlenmiştir. Klorpromazin konformasyonel olarak dopamin molekülüne benzer ve 
dopamin reseptörünü bağlama ve bloke etme kabiliyetine sahiptir, bu da prolaktin seviyelerinin yükselmesine 
ve laktasyonun artmasını sağlar. Sülpirid ve klorpromazin gibi antipsikotik ilaçların laktasyonu teşvik etmek için 
kullanımı halihazırda mevcuttur; bununla birlikte, bu ilaçların kullanımı, ekstrapiramidal reaksiyonlar ve kilo alımı 
gibi yan etkiler geliştirme olasılığı nedeniyle sınırlıdır. Klorpromazinin kısa ve uzun süreli kullanımı ile ilgili yapılan 
bazı çalışmalarda, annelerde ekstrapiramidal semptomlar ve bebeklerde de uyuşukluk oluştuğu ve merkezi sinir 
sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olduğu gözlenmiştir (Gabay, 2002). 

SONUÇ

Dünya genelinde emzirmenin düşük oranları göz önüne alındığında galaktogoglara olan talep gün geçtikçe 
artmaktadır. Bununla birlikte, özellikle farmakolojik galaktogog kullanımından önce annenin emzirme süreci 
değerlendirilmeli ve ilk olarak farmakolojik destekler dışında çözümler bulunmaya çalışılmalıdır. Literatürde bu 
konu ile ilgili bir çok çalışma bulunmasına rağmen farmakolojik galaktogogların anne, bebek ve anne sütünün 
makro ve mikro besin bileşimi üzerinde etkisine dair daha güçlü kanıtlar içeren klinik çalışmalarla farmakodinamik 
ve farmakokinetik etkilerinin incelenmesi gerekmektedir.
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COVİD 19 DENEYİMİ VE EMZİREN ANNE OLMAK: OLGU SUNUMU
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Özet
Giriş
Covid 19 şüphesi olan veya tanı almış anneler için enfeksiyon kontrol önlemlerine uymak; yenidoğanlara ve 
bebeklere enfeksiyonun bulaşmasını önlemek için önemlidir. Enfeksiyon kontrol önlemleri ile birlikte emzirmenin 
devam ettirilmesiyle de bebek anne sütünde bulunan immünolojik bileşenleri almaya devam eder. Olgumuzda 7 
aylık bir bebeği olan annenin covid 19 hastalığını yaşadığı süreçte ;  emzirmeyi sürdürmesi, anne bebek etkileşimi 
ile ilgili yaşadığı sorunlar ve duyguları açığa çıkarılmaya çalışılmıştır.
Sonuç: Olgudan çıkarılacak durumların enfeksiyon hastalıklarında emzirmenin önemine vurgu yapacağını 
düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: Emzirme, Covid 19, anne sütü

THE COVİD-19 EXPERİENCE AND BEİNG A BREASTFEEDİNG MOTHER: 
A CASE REPORT
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Abstract
Introduction
Following infection control measures for mothers with suspected or diagnosed Covid-19 is important to prevent 
transmission of infection to newborns and babies. With the continuation of breastfeeding together with the 
infection control measures, the baby continues to take the immunological components in the breast milk.  In our 
case, continuation of breastfeeding, problems and feelings about mother-infant interaction of a mother having a 
7-month-old baby during the Covid-19 disease period are tried to be revealed.
Conclusion: We think that the situations to be excluded from the case will emphasize the importance of 
breastfeeding in infectious diseases.
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Giriş
Covid 19 yeni keşfedilmiş bir coronovirüsün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır.1 Bu virüsün psikolojik ve  fizyolojik 
etkileri bulunmaktadır. 2-4 Solunum yolu virüslerinin; gebelikteki fizyolojik değişiklikler nedeni ile daha şiddetli 
semptomlara neden olduğu bilinmesine rağmen5  Covid 19 virüsünün gebelikteki etkileri,  fetal ve neonatal 
etkileri ile ilgili bilgiler net değildir6  El-Gilany (2020)7 belirttiğine göre   Covid 19 enfeksiyonlu gebelerle yapılan 
bir vaka serisinde amniotik mayi, anne sütü ve yenidoğanlarda virüse rastlanmamıştır. Yapılan bir çalışmada da , 
enfekte olmuş 26 kadından alınan tüm anne sütü örneklerinin SARS-CoV-2 için negatif çıktığı bildirilmiştir.8

Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde COVID-19’un dikey bulaşması, ile ilgili de sınırlı sayıda kanıt 
vardır. 9 Covid 19’un anne sütü ile bulaşıp bulaşmadığı da bilinmemektedir.  Konu ile ilgili uzmanlar daha fazla 
veri elde edilinceye kadar, emzirmeyi planlayan ve anne sütünü sağabilecek kadar iyi durumda olan annelerin 
emzirmeye teşvik edilmesini önermektedir.10 Yapılan çalışmalarda covid 19 doğrulanmış veya şüpheli olan 
annelerin bebeklerini emzirmeye başlama ve sağılmış anne sütü ile beslemeyi erteledikleri görülmüş ve covid 
19 olan kadınların emzirmenin güvenliği ile ilgili endişeleri olduğu, annelerin genellikle stresli ve izole oldukları, 
emzirme ile ilgili güvenceye ihtiyaç duydukları, belirlenmiştir.11,12 Covid 19 pozitif olan genç annelerin özellikle 
doğumdan sonraki ilk günlerde yaşadıkları olumsuz deneyimlerle başetme de sınırlı profesyonel destekleri vardır. 
Sosyal mesafe önlemleri de sosyal ve ailesel desteklerini de olumsuz yönde etkilemektedir.13 Bazı ülkeler pozitif 
test sonucu olan annelerin emzirmemesi gerektiğine vurgu yapmıştır.12,14  Bu durumda annelerin emzirmeyi 
bırakmalarına neden olabilir. Emzirmeyi bırakmak ise; annenin hastalığı sırasında covid 19 a karşı üretilen ve anne 
sütünede geçen protein ve anne sütündeki bağışıklık sağlayıcı maddelerden de  bebeğin yararlanamamasına 
neden olmaktadır.15 
Covid 19 nedeniyle emzirmenin bırakılmasının bebek sağlığına etkileri ve enfeksiyon kontrol önlemleri alarak 
emzirmenin devam ettirilmesine vurgu yapmak adına bu olgu sunumunu yapmayı amaçladık. Bu olgu sunumu  
covid 19 tanısına rağmen;  emzirmeye istekli bir kadının hastalığı bebeğine bulaştırma korkusu,  emzirmeye 
devam ettirmedeki kararlılığını ve  covid 19 yaşayan annelerin bakış açısından emzirmenin değerlendirilmesini 
yansıtması  açısından  oldukça önemlidir.
Olgumuz;   annenin hakları açısından   Aydınlatılmış Onam , Gizliliğin Korunması ve Özerkliğe Saygı gibi etik ilkeler 
doğrultusunda hazırlanmıştır. Anneye ,  olgumuzun yayınlanabileceği konusunda bilgi verilip sözlü bir onamda  
alınmıştır.
Olgumuza ; yaş, eğitim düzeyi, çocuk sayısı, bebeğin yaşını içeren kişisel bilgiler ve  covid 19 süreci, yaşadığı  
duygular, emzirme sürecinde aldığı önlemler sorulmuştur.

Olgu Sunumu
29 yaşında, çocuk sayısı 1 olan, Üniversite mezunu, 7 aylık bebeği olan A.E 2 Kasım 2020 tarihinde yoğun bir baş 
ağrısı şikayeti ile PCR testi yaptırmıştır. Test sonucunun pozitif olduğunu öğrenince yaşadığı duyguları şu şekilde 
ifade etmiştir. Sürekli ağlıyor, ne yapacağımı bilemiyordum……. Tek düşündüğüm şey bebeğimdi. İki duygu 
arasında kalmıştım. Bebeğime bu virüsün bulaşmasını istemiyordum. Ama bir yandan da emzirmeyi istiyordum.  
Hem emzirmek istiyordum. Hemde bir yandan da covidin bebeğime bulaşmasını istemiyordum. Başım çok 
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ağrıyordu. Midem ara ara bulanıyordu. Covidden dolayımı bunu yaşıyordum. Yoksa stresemi girmiştim……
Bilemiyordum…..
Olgumuz test sonucundan kısa bir süre sonra filyasyon ekiplerinin geldiğini belirtmiştir. Filyasyon ekibi geldiğinde 
tek endişesinin bebeği ve emzirmeye devam etmek olduğunu ifade etmiş yaşadığı durumu bize şu şekilde 
aktarmıştır.
Filyasyon ekipleri geldiğinde emzirdiğimi söyledim bana ilaç vermediler. Emzirebilirsin dediler. El yıkamanın 
öneminden bahsettiler. Ben sürekli emzirirken bebeğimi nasıl koruyabilirim diyordum….Kullanacağım maske 
sayısı, siperlik kullansam nasıl olur gibi sorular soruyordum…..
Olgumuz emzirmeye devam ettiği süreçteki enfeksiyon önlemlerinin kendisinde yaşattığı duyguları ve  bebeğinin 
duyguları ile ilgili gözlemlerini şu şekilde aktarmıştır.
Emzirme esnasında yaşadığım duygular çok farklıydı. Her emzirmede bebeğimi bu virüsten korumam 
gerekiyordu. Ama emzirmeliydim. Bebeğim ellerime dokunmak istiyordu .Ben çift kat eldiven giymiştim……. 
Bana bakıyordu…. yüzüme siperlik takmıştım. Çift kat maskem vardı.. Sanki beni tanıyamıyordu….. Ama varlığımı 
hissetmek istiyordu sanki…Ellerimi her emzirme öncesi yıkıyordum… Emzirme öncesi üzerime geniş bir elbise 
giyiyordum. Sürekli tedirgindim. Emzirmeyi keyifle devam eden ben artık acaba virüs bulaşırsa ne yaparım 
şüphesini yaşıyordum… Karantinam devam ediyordu…. Emzirmeye devam ediyordum… Emzirme dışında 
bebeğimi kucağıma alamıyordum… Bebeğim çok hırçınlaşmıştı. 
Olgumuz covid19 sürecindeki destek ihtiyacını şu şekilde dile getiriyor.
Etrafımda kimse yoktu her durumda en fazla annemden destek alırdım. Bebeğimin banyosunu hep annemle 
yaptırıyordum. Ama annemde coviddi ve evinde izoleydi. Eşim hariç hiç desteğim kalmamıştı. Eşimin ilk testi 
negatif olduğu için emzirme harici bebeğimi kucağıma almıyor eşime veriyordum.  
Karantinamın bittiği gün hem bebeğime hem bana test yaptırdım. Bebeğim negatif ben pozitifdim. Korunma 
önlemlerine devam ederek emzirmeye devam etmeye kararlıydım. Bebeğimin bana dokunarak emdiği zamanları 
çok özlemiştim. Bugünlerin bir an önce bitmesini çok istiyordum….

Tartışma
Covid 19;  etkilenen kişinin öksürme ve hapşırma sırasındaki çıkardığı solunum damlacıkları yolu ile bulaşan bir 
hastalıktır.16 Enfekte bir anne de  emzirme sırasında virüsü solunum damlacıkları yolu ile bebeğine  bulaştırabilir.6 

Anneden çocuğuna anne sütü aracılığı ile bulaşma riski oldukça düşüktür.17,18 Covid 19 şüphesi olan veya tanı 
almış anneler için enfeksiyon kontrol önlemlerine uymak; yenidoğanlara ve bebeklere enfeksiyonun bulaşmasını 
önlemek açısından önemlidir.19  Emzirmeyi devam ettirmek ve enfeksiyonun bebeğe bulaşmaması da oldukça 
önemlidir.
Hull ve ark11 (2020)’nın yaptığı çalışmada da covid 19 yaşayan annelerden bazılarının bebeklerinin bağışıklık 
sistemlerini desteklemek için emzirmeyi devam ettirdikleri belirtilmiştir.  
Olgumuz emzirmeyi devam ettirmeyi istediğini gösteren şu ifadeleri kullanmıştır. ‘’Korunma önlemlerine devam 
ederek emzirmeye devam etmeye kararlıydım’’. Olgumuzun bu ifadesi covid 19 geçiren annelerde emzirmenin 
çocuk sağlığına olan olumlu etkileri bildiğini bize düşündürmektedir. Olgumuzla benzer şekilde Benzer şekilde 
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Dünya sağlık örgütünün rehberinde de  (2018)20  emzirmenin, çocukların  büyüme,  gelişme ve hayatta kalmasının 
temelini oluşturduğundan bahsedilmektedir.
Olgumuz covid 19’la enfekte olduğu  süreçte, yaşadığı duygusal durumu ile ilgili şu ifadeleri kullanıyor. Emzirme 
esnasında yaşadığım duygular çok farklıydı. Her emzirmede bebeğimi bu virüsten korumam gerekiyordu….. 
Ama emzirmeliydim….. Emzirmeyi keyifle devam eden ben artık acaba virüs bulaşırsa ne yaparım şüphesini 
yaşıyordum… Tek düşündüğüm şey bebeğimdi. İki duygu arasında kalmıştım. Bebeğime bu virüsün bulaşmasını 
istemiyordum. Ama bir yandan da emzirmeyi istiyordum…. Başım çok ağrıyordu. Midem ara ara bulanıyordu. 
Covidden dolayımı bunu yaşıyordum…… Yoksa stresemi girmiştim…… Benzer şekilde yapılan çalışmalarda da 
covid 19 yaşayan kadınların emzirme güvenliği ile ilgili endişeleri olduğu11,12 belirtilmiştir.
Olgumuz enfeksiyon kontrol önlemlerine uyduğunu bize şu ifaleri ile yansıtıyor. Ben çift kat eldiven giymiştim… 
yüzüme siperlik takmıştım…. Çift kat maskem vardı.. Ellerimi her emzirme öncesi yıkıyordum. Dünya Sağlık Örgütü 
(2021)21 emziren annelerin el hijyenine, maske kullanımına dikkat edilmesi, anne emzirme öncesinde öksürüyorsa 
memelerini su ve sabunla temizlemesine yardımcı olunması gerektiğini ve annenin temas ettiği yüzeylerin 
temizlenip dezenfekte edilmesine vurgu yapmıştır.  Yapılan bir çalışmada da  emzirmek isteyen annelerin  el 
hijyeni uygulamaları ve emzirme sırasında cerrahi maske takmaları gerekliliği belirtilmiştir.6  

Sonuç
Sonuç olarak covid 19 sürecinde anneler emzirmeyi devam ettirmede emzirme güvenliği ile ilgili endişeler 
yaşayabilmektedirler. Emzirmenin devam ettirilmesi için annelerin desteğe ihtiyaçları vardır. Enfeksiyon kontrol 
önlemleri ile emzirmenin devam ettirilmesi bebeklerin sağlığını geliştirmek adına önemlidir.  
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GEBELİK DÖNEMİNDE VERİLEN ANNE SÜTÜ VE EMZİRME EĞİTİMİNİN EMZİRME 
BAŞARISINA ETKİSİ

Berna Çoban*, Eda Sabır*, Reyhan Aydın Doğan*
Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü

Özet
Yenidoğanın büyüme ve gelişiminde tartışmasız en iyi besin kaynağı olan anne sütü ile beslenmenin arttırılmasında 
emzirme eğitimi etkilidir. Etkisiz emzirme ve anne sütü almamanın sebeplerinden en önemlisi emzirme desteğinin 
yetersizliğidir. Çalışmalarda emzirme desteği verilen annelerin daha uzun süre emzirdiği ve daha az emzirme 
sorunları yaşadığı görülmektedir. Verilen emzirme danışmanlığı eğitimi ile, emzirmenin yararları, doğum sonu 
ilk 30 dakika içinde emzirmeye başlanması gerektiği, etkili emzirme teknikleri, meme problemleriyle nasıl başa 
çıkacağı gibi pek çok konudaki bilgiyle annelerin emzirme konusunda bilgi düzeyi ve farkındalığı arttırılmış olur. 
Bu duruma ek olarak emzirme döneminde annenin sosyal destek mekanizmaları olan eşi başta olmak üzere tüm 
aile fertlerinin de emzirme danışmanlığı eğitimine katılması emzirme sürecini olumlu etkilemektedir. Emzirme 
eğitiminin doğum öncesi dönemde verilmesi, doğum sonunda erken emzirmeye başlama ve emzirmeyi sürdürme 
de etkilidir. Doğum öncesi anne sütü ve emzirme eğitiminde annenin önceki deneyimleri öğrenilerek, emzirmeye 
ilişkin korku gibi olumsuz düşünce ve davranışları varsa anne ile iş birliği içerisinde giderilmelidir. Çalışmalarda 
anne sütü ve emzirme eğitiminin doğum öncesi dönemde verilmesinin, emzirme süresini, etkinliği ve sıklığını 
arttırdığı bildirilmiştir. Buna karşın doğumdan hemen sonra verilen emzirme eğitiminin, annenin lohusalığa 
adaptasyonu, doğum sonu yorgun olması, zor bir doğum geçirmesi ya da cerrahi müdahaleli doğum deneyimi 
yaşamasından dolayı, etkinliği düşük olduğu saptanmıştır. Emzirme eğitimin doğru zamanda verilmesi maternal 
ve fetal sağlık için büyük önem taşımaktadır. Bu derlemenin amacı, gebelik döneminde verilen anne sütü ve 
emzirme eğitiminin emzirme başarısına etkisini ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: emzirme başarısı, gebelik ve emzirme eğitimi, anne sütü ve emzirme.

Abstract
Breastfeeding training effectively increases breastfeeding, which is arguably the best source of nutrients in the 
growth and development of the newborn. The most crucial reason for ineffective breastfeeding and lack of 
breast milk is insufficient breastfeeding support. Studies show that mothers who are given breastfeeding support 
breastfeed longer and have fewer breastfeeding problems. With the breastfeeding counseling training given, 
mothers’ knowledge and awareness of breastfeeding are increased with information on many issues such as 
the benefits of breastfeeding, the need to start breastfeeding within the first 30 minutes after birth, effective 
breastfeeding techniques, and how to cope with breast problems. In addition to this situation, the participation of 
all family members, especially the husband, who is the mother’s social support mechanism, in the breastfeeding 
period positively affects the breastfeeding process. Providing breastfeeding training in the prenatal period, 
starting early breastfeeding at the end of birth, and continuing breastfeeding are also effective. In prenatal 
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breast milk and breastfeeding training, the mother’s previous experiences should be learned. Negative thoughts 
and behaviors such as fear about breastfeeding should be eliminated in cooperation with the mother. Studies 
have reported that giving breastmilk and breastfeeding training in the prenatal period increases breastfeeding 
duration, efficiency, and frequency. On the other hand, breastfeeding training given immediately after the birth 
was less effective due to the mother’s adaptation to puerperium, tired after birth, having a difficult delivery, or 
experiencing a surgical intervention. Giving breastfeeding training at the right time is of great importance for 
maternal and fetal health. This review aims to reveal the effect of breast milk and breastfeeding training given 
during pregnancy on breastfeeding success.
Keywords: breastfeeding success, pregnancy and breastfeeding education, breast milk and breastfeeding.

Giriş

Anne sütü, yenidoğanın büyüme ve gelişiminde tartışmasız en iyi besin kaynağıdır. İçeriğinde yenidoğanın 
ihtiyaç duyduğu tüm gereksinimleri karşılayan besin, sıvı ve enerji kaynağını barındırır 1. Anne ve bebek sağlığı 
yönünden pek çok faydası bulunmaktadır.2 Anne sütü  içeriğinde bulunan uzun zincirli çoklu doymamış yağ 
asitlerinin özellikle ilk 6-12 ay beyin gelişimininde önemli rol oynadığı, bunun yanı sıra anne sütü ile beslenenen 
bebeklerde fizyolojik sarılığın iyileşmesinde sürenin kısaldığı, enfeksiyon insidansının az olduğu, insüline bağlı 
diyabet, obezite, ani bebek ölümü sendromu görülme sıklığının az olduğu, astım gibi solunum hastalıkları 
görülme sıklığının az olduğu gözlenmiştir.2,3 Anne sağlığı üzerindeki olumlu etkileri ise emzirmeye erken dönemde 
başlayan annelerin doğum sonu kanama riski azalmaktadır.4Emziren annelerde bazı hastalıkların insidansı daha 
düşük olduğu saptanmıştır.5 Bu hastalıklara osteoporoz, meme kanseri, over kanseri ve anemi örnek gösterilebilir.4 
DSÖ tüm yenidoğanların doğum sonu ilk 1 saat içerisinde emzirmenin başlatılmasını, ilk  6 ay sadece anne sütüyle 
beslenmesini (su dahil hiçbir ek besin verilmemeli) ve emzirmenin ek gıdalarla beraber en az 2 yaşına kadar 
sürdürülmesini önermektedir 6.

DSÖ verilerine bakıldığında 2013 yılı ilk 6 ay yalnızca anne sütüyle beslenme oranı dünya genelinde %38 olduğu 
belirtilmektedir.7 2025 yılına dek  bu oranının  en az %50 ye ulaşması hedeflenmektir7. Ülkemizde ise emzirme 
yaygın olmasına rağmen bu oran, 5 yılda bir yapılan Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) verilerine göre 2013 yılı 
raporlarında yaşamın ilk 6 ayı yalnız anne sütü verilme oranının % 30.1 olduğu saptanmış 2018 yılında ise % 
41 oranına yükselmiştir. Ancak 2018 yılı oranı 4-5 ay arası bebeklerde %14 oranına düşmektedir.8,9 Sadece anne 
sütüyle beslenme oranlarının istenilen düzeyde olmamasının önde gelen sebepleri arasında erken dönemde ek 
gıdaya geçilmesi ve emzirmenin erkenden sonlandırılması yer almaktadır.10sürdürmelerini, emzirme konusundaki 
uygulamalarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini Trabzon Tıp 
Fakültesi Farabi Hastanesinde Çocuk Polikliniğine başvuran ve araştırmaya katılmayı kabul eden 19-45 yaş arası 
401 anne oluşturmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan anket formu ile 
yüz yüze görüşülerek elde edilmiştir. Veriler SPSS 22.0 programıyla analiz edilerek, grupların karşılaştırılmasında 
ki-kare testi kullanılmış ve istatistiksel anlamlılık düzeyi p< 0,05 olarak kabul edilmiştir. Annelerin %66,1’i anne 
sütü ve emzirme konusunda eğitim almış, %45,6’sı doğumdan sonra ilk yarım saat içinde emzirmeye başlamış, 
%76,3’ü doğumdan sonra ilk besin olarak anne sütü, %14,0’ü ise formül mama vermiştir. Annelerin %72,8’i 



- 57 -

bebeklerini her istediğinde,%74.3’üher seferinde 15dk dan fazla bir süre emzirdiğini ancak sadece % 9,0’ı ilk 
altı ay sadece anne sütü verdiğini belirtmiştir. Altı aydan daha az anne sütü veren annelerin; %27,5’i bebeğin 
emmeyi bırakmasını, %26’sı ise anne sütünün yetersiz olmasını neden olarak göstermiştir. Annelerin %52,6’sı 
4-5. aylarda ek gıdalara başladığını, %58,1’i ek gıda olarak su ve formül mama verdiğini, %45,4’ünün biberon, 
%44,9’unun emzik kullandığı ve %12,2’si ise mamanın anne sütüne eş değer olduğunu düşündüğünü belirtmiştir. 
Annelerin yaşı, öğrenim düzeyi, çalışma durumu, aile yapısı, antenatal izlem sıklığı, anne sütü ve emzirme ile 
ilgili eğitim alma durumu ve yaşayan çocuk sayısı ile sadece anne sütü verme durumu arasında anlamlı bir fark 
saptanmıştır(p<0.05 Tüm bu veriler göz önüne alındığında global uygulamalar dikkat çekmektedir. 1991 yılı 
itibariyle başlatılan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF) ve DSÖ ortak çalışması “Bebek Dostu 
Hastane Programı” dünya genelinde emzirmenin başlatılması, süresi ve kalitesi üzerine olumlu etki sağlamıştır. 
Programın emzirmenin küresel olarak tanınmasına etkisi büyüktür fakat tekrar bu iki kuruluşun girişimi “Küresel 
Emzirme Ortaklığı” 2017 yılı raporunun sonuçlarına bakıldığında emzirme konusunda önerilen standartlara tam 
anlamıyla uyan bir ülke yoktur.11 2013 yılında  dünyada hayata veda eden 5 yaş altı çocuk ölümlerinin %70’ini 1 
yaş altındaki bebekler oluşturmaktadır. 11. Başlıca sebepleri arasında yetersiz beslenme, özellikle ilk 6 ay anne 
sütüyle beslenmeme ile yakından ilişkili olduğu belirtilmiştir.12 DSÖ anne sütü ile beslenmenin sürdürülmesiyle 
5 yaş altı çocuklarda her yıl 823.000 çocuğun hayatının kurtulacağına dikkatle vurgulamaktadır.11 Emzirmenin 
sürdürülmesi konusuna etkisi olan birçok faktör vardır; annenin yaşı, sosyoekonomik durumu, eğitim düzeyi, 
çalışıyor oluşu, emzirmeye başlamada gecikilmesi, annenin önceki emzirme deneyimleri, ebeveynlerin yeterince 
emzirme eğitimi almaması, yetersiz sosyal destek şeklinde sıralanabilir.13,14doğum öncesi dönemde verilen anne 
sütü ve emzirme eğitiminin annelerin emzirme başarısına ve emzirme özyeterlilik algısına etkisini belirlemek 
amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Bandırma Devlet Hastanesi kadın doğum polikliniklerinde kayıtlı, 
araştırmamıza katılmayı kabul eden ve araştırma kriterlerine uyan eğitim (n = 40  Emzirmeye dair oranların artması 
ve bebek ölüm oranlarının düşürülmesi için annelere profesyonel destek verilmelidir.15

Doğum öncesi dönemde gebelere anne sütü ve emzirme eğitimi verilmesi, emzirmeye başlama ve emzirmenin 
sürdürülmesinde büyük rol oynar 14doğum sonrası erken dönemde ebeveynlere verilen emzirme eğitiminin 
bebeklerin ilk altı ay sadece anne sütü alma durumuna etkisini belirlemek amacıyla, yarı deneysel olarak, Aydın 
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde, Nisan 2014-Temmuz 2015 tarihleri arasında yürütülmüştür. 
Araştırmaya eğitim grubuna 60, kontrol grubuna 60 ebeveyn olmak üzere toplam 120 ebeveyn alınmıştır. Veriler 
“ebeveynlere yönelik veri toplama formu” ve “emzirme süresini değerlendirme formu” ile toplanmıştır. Eğitim 
grubu ebeveynlere anneler taburcu olmadan önce emzirme ve anne sütü konusunda araştırmacı tarafından 
eğitim verilmiş, kontrol grubu olağan bakıma bırakılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare 
testi kullanılmıştır. Eğitim ve kontrol grubundaki ebeveynlerin sosyo-demografik ve obstetrik özelliklerinin benzer 
olduğu saptanmıştır. Eğitim grubundaki annelerin %61,7’sinin, kontrol grubundakilerin %60’ının bebeklerine ilk 
altı ayda sadece anne sütü verdikleri ve bebeklerin sadece anne sütü ile emzirilme süreleri ortalaması eğitim 
grubunda 5,25±1,23, kontrol grubunda 5,13±1,30 ay olarak bulunmuştur. Annelerin yedinci ayda hala emzirme 
durumları, ilk altı ayda sadece anne sütü vermeleri ve ortalama emzirme süreleri arasında gruplar arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05. Araştırmalar, anne sütü ve emzirme eğitiminin 
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doğum öncesi dönemde verilmesinin, emzirme süresini, etkinliği ve sıklığını arttırabileceğini belirtmektedir. 13,16 
Doğumdan hemen sonra verilen emzirme eğitiminin etkinliği düşüktür.4 Sebepleri arasında annenin doğum 
sonu ağrısı olması, kendini yorgun hissetmesi, annelik rolüne adaptasyon süreci örnek verilebilir.4 İlk 6 ay sadece 
anne sütüyle besleme ve emzirmenin devamlılığı için emzirme eğitimi, antenatal dönemde başlayıp doğum sonu 
döneme kadar devam etmelidir.17

 Yetersiz emzirmenin başlıca sebeplerinden olan bilgi eksikliği antenatal dönemde verilen eğitimle giderilmelidir.17 
Emzirme danışmanlığında emzirmenin yararları, doğum sonu ilk 30 dakika içinde emzirmeye başlanması 
gerektiği, etkili emzirme teknikleri, meme problemleriyle nasıl başa çıkacağı gibi pek çok konuda bilgi vererek 
annenin emzirme konusunda bilgi düzeyi ve farkındalığı arttırılmış olur.4,17 Annelere edindikleri bilgiler ışığında 
kendine ve bedenine inanmaya, özgüven kazandırılmaya çalışılmalıdır.13doğum öncesi dönemde verilen anne 
sütü ve emzirme eğitiminin annelerin emzirme başarısına ve emzirme özyeterlilik algısına etkisini belirlemek 
amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Bandırma Devlet Hastanesi kadın doğum polikliniklerinde kayıtlı, 
araştırmamıza katılmayı kabul eden ve araştırma kriterlerine uyan eğitim (n = 40 Anne sütü ve emzirme 
eğitimi kapsamında tensel temasın önemine vurgu yaparak, oksitosin salınımına dikkat çekilmeli, anne bebek 
bağlanmasına önemli katkıları anlatılmalıdır.18 Doğum öncesi anne sütü ve emzirme eğitiminde annenin önceki 
deneyimleri öğrenilerek, emzirmeye ilişkin korku gibi olumsuz düşünce ve davranışları varsa anne ile işbirliği 
içerisinde giderilmelidir.14doğum sonrası erken dönemde ebeveynlere verilen emzirme eğitiminin bebeklerin ilk 
altı ay sadece anne sütü alma durumuna etkisini belirlemek amacıyla, yarı deneysel olarak, Aydın Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde, Nisan 2014-Temmuz 2015 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmaya eğitim 
grubuna 60, kontrol grubuna 60 ebeveyn olmak üzere toplam 120 ebeveyn alınmıştır. Veriler “ebeveynlere yönelik 
veri toplama formu” ve “emzirme süresini değerlendirme formu” ile toplanmıştır. Eğitim grubu ebeveynlere 
anneler taburcu olmadan önce emzirme ve anne sütü konusunda araştırmacı tarafından eğitim verilmiş, kontrol 
grubu olağan bakıma bırakılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare testi kullanılmıştır. Eğitim 
ve kontrol grubundaki ebeveynlerin sosyo-demografik ve obstetrik özelliklerinin benzer olduğu saptanmıştır. 
Eğitim grubundaki annelerin %61,7’sinin, kontrol grubundakilerin %60’ının bebeklerine ilk altı ayda sadece anne 
sütü verdikleri ve bebeklerin sadece anne sütü ile emzirilme süreleri ortalaması eğitim grubunda 5,25±1,23, 
kontrol grubunda 5,13±1,30 ay olarak bulunmuştur. Annelerin yedinci ayda hala emzirme durumları, ilk altı ayda 
sadece anne sütü vermeleri ve ortalama emzirme süreleri arasında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark bulunmamıştır (p>0,05 Emzirmenin devamlılığında sosyal destek olarak en önemli faktörlerden biri de 
eş desteğidir.19 Bu sebeple eğitim sürecine babaların katılımı da sağlanmalıdır. Eş desteği, eğitim beraberliği 
sayesinde anne cesaretlendirilerek çevreden gelen olumsuz söylemlere karşın yetersiz hissetmesinin önüne 
geçilir.20 Emzirmenin özendirilmesi, erken dönemde başlatılması ve devamlılığı için sağlık profesyoneli kilit rol 
oynamaktadır.21

Bu makalede, emzirme eğitimine doğum öncesi dönemde başlanmasının, anneyi bu sürece hazırlayarak, 
ülkemizde ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenme oranının artacağını ve emzirmenin sürdürülebilirliğine katkı 
sağlayacağı üzerinde durulmuştur.
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Emzirme Eğitiminin Önemi

Emzirme eğitimi, belirli bir amaç güderek, belirlenen hedef grubun bilgi düzeylerini arttırmak, doğru davranış 
kazandırmak ve tutum oluşturmaya yönelik bir süreçtir 6,22 Litaratürde emzirmenin erken dönemde başlatılmasıyla 
anne bebek bağlanmasının güçlenmesi ve emzirmenin devamlılığı için gebelere anne sütü ve emzirme eğitimi 
verilmesinin büyük öneme sahip olduğu belirtilmektedir.18,20 Emzirme eğitimi bireysel veya grup şeklinde 
verilebileceği gibi klinik eğitim, evde ziyaret, akran eğitim programları şeklinde yürütülebilmektedir.6,20,22 DSÖ, 
emzirme eğitimine doğum öncesi dönemde başlanarak sağlık profesyonelleri tarafından verilen eğitimin ev 
ziyaretleri, basılı/yazılı materyaller ve video sunumları ile desteklenmesi gerektiğini önermektedir.6 Anne sütü ve 
emzirme eğitiminde babaların katılımının emzirme başarısı üzerine etkisi büyük önem taşımaktadır. 19,23 Metin ve 
Altınkaynak, Mayıs - Kasım 2017 tarihleri arasında babaların yaş, meslek,eğitim gibi özelliklerinin eş desteği ve 
başarılı emzirmeye etkisini saptamak amacıyla 0-24 ay bebeğe sahip 78 baba ile tanımlayıcı ve kesitsel yapılan 
araştırmada üniversite mezunu, kentte yaşayan, 20-30 yaş, maddi durumu iyi, tek çocuklu ve çekirdek ailesi olan 
babaların eşlerini desteklediği, emzirmeye pozitif yaklaştığı ve eş desteği alan annelerin emzirme başarılarının 
fazla olduğu saptanmıştır.19 Farklı araştırmalarda anne sütü ve emzirme eğitiminin antenatal dönemden 
başlayarak doğum ve doğum sonrası döneme kadar verilmesinin  anne sütü ile beslenme oranlarında artış 
gösterdiği gözlemlenmiştir.19,20,24 Onbaşı ve arkadaşlarının 2011 yılında yapmış oldukları çalışmaya eğitim grubu 
90 ve kontrol grubu 100 kişi olmak üzere 190 anne katılmıştır. İlk altı ayda su, emzik, biberon, formül mama/ek 
gıda kullanılmama davranışının eğitim grubunda anlamlı derecede yüksek olduğu  görülmüştür. Sadece anne 
sütüyle beslenme oranında anlamlı fark bulunmuştur. Gebelerin anne sütü konusunda eğitilmesi halinde ilk 
altı ayda sadece anne sütü ile beslenme oranlarının ve sadece anne sütüyle beslenme süresinin arttırabileceği 
sonucuna varılmıştır.16 Bu amaçla  çalışmalar incelendiğinde  gebelik döneminden başlayarak doğum sonu 
döneme kadar anne sütü ve emzirme eğitimi alan gebelerin ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenme (şekerli su 
dahi vermeksizin) oranlarının yüksek olduğu, erken emzirmeye başladıkları,daha uzun süre emzirdikleri sonucuna 
varılmıştır.25,26 Yılmaz ve Taşpınar’ın, erken postpartum dönemde anne babalara  anne sütü ve  emzirme eğitimi 
verilmesinin bebeklerin  yaşamının ilk 6 ayı yalnızca anne sütü alma durumlarına etkisini bulmak için yarı deneysel 
araştırmalarında,  toplam 120 ebeveyn alınmıştır. Erken postpartum dönemde anne babalara anne sütü ve 
emzirme eğitimi verilmesinin bebeklerin yaşamının  ilk 6 ayı yalnızca anne sütü alma durumlarını değiştirmediği 
gözlemlenmiştir.14doğum sonrası erken dönemde ebeveynlere verilen emzirme eğitiminin bebeklerin ilk altı 
ay sadece anne sütü alma durumuna etkisini belirlemek amacıyla, yarı deneysel olarak, Aydın Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde, Nisan 2014-Temmuz 2015 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmaya eğitim 
grubuna 60, kontrol grubuna 60 ebeveyn olmak üzere toplam 120 ebeveyn alınmıştır. Veriler “ebeveynlere yönelik 
veri toplama formu” ve “emzirme süresini değerlendirme formu” ile toplanmıştır. Eğitim grubu ebeveynlere 
anneler taburcu olmadan önce emzirme ve anne sütü konusunda araştırmacı tarafından eğitim verilmiş, kontrol 
grubu olağan bakıma bırakılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare testi kullanılmıştır. Eğitim 
ve kontrol grubundaki ebeveynlerin sosyo-demografik ve obstetrik özelliklerinin benzer olduğu saptanmıştır. 
Eğitim grubundaki annelerin %61,7’sinin, kontrol grubundakilerin %60’ının bebeklerine ilk altı ayda sadece anne 
sütü verdikleri ve bebeklerin sadece anne sütü ile emzirilme süreleri ortalaması eğitim grubunda 5,25±1,23, 
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kontrol grubunda 5,13±1,30 ay olarak bulunmuştur. Annelerin yedinci ayda hala emzirme durumları, ilk altı ayda 
sadece anne sütü vermeleri ve ortalama emzirme süreleri arasında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark bulunmamıştır (p>0,05 Emzirme oranlarının artması için anne sütü ve emzirme eğitimini annelerin gebelik 
döneminde ve doğum sonu dönemde  alması gerekmektedir.14doğum sonrası erken dönemde ebeveynlere 
verilen emzirme eğitiminin bebeklerin ilk altı ay sadece anne sütü alma durumuna etkisini belirlemek amacıyla, 
yarı deneysel olarak, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde, Nisan 2014-Temmuz 2015 tarihleri 
arasında yürütülmüştür. Araştırmaya eğitim grubuna 60, kontrol grubuna 60 ebeveyn olmak üzere toplam 120 
ebeveyn alınmıştır. Veriler “ebeveynlere yönelik veri toplama formu” ve “emzirme süresini değerlendirme formu” 
ile toplanmıştır. Eğitim grubu ebeveynlere anneler taburcu olmadan önce emzirme ve anne sütü konusunda 
araştırmacı tarafından eğitim verilmiş, kontrol grubu olağan bakıma bırakılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı 
istatistikler ve ki-kare testi kullanılmıştır. Eğitim ve kontrol grubundaki ebeveynlerin sosyo-demografik ve obstetrik 
özelliklerinin benzer olduğu saptanmıştır. Eğitim grubundaki annelerin %61,7’sinin, kontrol grubundakilerin 
%60’ının bebeklerine ilk altı ayda sadece anne sütü verdikleri ve bebeklerin sadece anne sütü ile emzirilme 
süreleri ortalaması eğitim grubunda 5,25±1,23, kontrol grubunda 5,13±1,30 ay olarak bulunmuştur. Annelerin 
yedinci ayda hala emzirme durumları, ilk altı ayda sadece anne sütü vermeleri ve ortalama emzirme süreleri 
arasında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05 Böylelikle annelerin bilgi 
eksikliği giderilmiş olacak, annelerin özgüveni gelişecek, ten tene temas talebi artarak erken emzirmeye başlama 
sağlanacaktır.18,27 Doğum öncesi dönemde olduğu gibi doğum sonrası dönemde de anneler eşleri, sosyal çevreleri 
ve sağlık profesyonelleri tarafından etkin bir şekilde desteklenmelidir .

Gebelik döneminde verilen anne sütü ve emzirme eğitiminin dünyada ve ülkemizdeki durumu

Doğum öncesi bakım hizmetinden faydalanabilme oranları Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ)’ne göre, gelişmekte olan 
ülkelerdeki kadınların %68’ i, gelişmiş ülkelerdeki  kadınların %98’ i bu hizmeti almaktadır. 28 Doğuma hazırlık 
ve danışmanlık  programları içerisinde yer alan anne sütü ve emzirme eğitimi başarılı emzirmenin başlatılması 
ve sürdürülebilmesi için dünya çapında önerilmektedir.29,30 Dünya genelinde doğuma hazırlık ve danışmanlık 
programları 1930’lu yıllardan başlayıp etkinliğini giderek arttırarak günümüze kadar sürdürülebilmiştir.18 Dünyada 
doğuma hazırlık ve danışmanlık  programlarının birbirinden çok farklı olduğu dikkat çekmektedir.29 Her kurumun 
kendi içerisinde özelleşmiş farklı eğitim yöntemleri bulunmaktadır.31 Tarihsel sürece bakıldığında  etkin ve  popüler 
olarak kullanılan eğitim felsefeleri arasında Dick- Read, Leboyer, Mongan Metodu, HypnoBirthing, PamEngland, 
Lamaze yöntemi  Bradley, Gaskin, Odent gibi doğuma hazırlık yöntemlerini görmekteyiz.18 Bu yöntemler arasında 
Lamaze yöntemi, doğal doğum felsefesi olarak kabul görmüş ve vajinal doğumun teşviki, destekçisi ve koruyucusu 
olmuştur.18 Gelişmiş ülkelerde doğuma hazırlık ve danışmanlık programlarına ebeveyn katılım oranları yüksektir.29 
Bu oranın yüksek olmasının başlıca sebepleri arasında eğitim programlarının sistematik olması, gebe eğitimlerinin 
sigorta şirketleri tarafından desteklenmesi ve sağlık sisteminin toplumu bilgilendirmesi sıralanabilir 29. Ülkemizde 
doğuma hazırlık ve danışmanlık programlarının tarihsel sürecine baktığımızda dünyada olduğu kadar çok eski 
değildir.18 Ancak son zamanlarda Sağlık Bakanlığı’nın vajinal doğuma teşvik etmesi, sağlık profesyonellerinin 
toplumu bilinçlendirmesi ve farkındalığının arttırılmasıyla doğuma hazırlık sınıflarına katılım talepleri artmaktadır.32 
Esencan ve ark.’ın yapmış olduğu araştırmada doğuma hazırlık sınıflarına katılım gösteren gebelerin tensel teması 
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talep etme isteklerinin arttığını ve doğum sonu emzirmede daha başarılı oldukları saptanmıştır.18 Ülkemizde çocuk 
sağlığını geliştirmek, bebek ölüm oranının azaltılması, bebek ve çocukların önlenebilir hastalıklardan hayatını 
kaybetmesinin önüne geçilmesi ,bebeklerin yaşamlarının ilk yarım saat içerisinde emzirilmeye başlanması, tıbben 
zorunlu olmadıkça ilk 6 ay  anne sütü hariç hiçbir  besin verilmemesi gerektiği,anne sütü ve emzirme konusunda 
toplumun biliçlendirilmesi,etkin emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi  amacıyla Sağlık Bakanlığı, 1991 yılında 
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) beraberliğinde başlatılan ‘Anne 
Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı’na geçildi.33 Bu hedefler doğrultusunda Bebek Dostu 
hastanelerde ’10 Adımda Başarılı Emzirme’ kuralları uygulanmaktadır.34 

TABLO 1: Başarılı emzirmede 10 adım.35 

Temel Yönetim Uygulamaları
1. Kuruluşta anne sütü ve emzirme uygulamasının korunması, teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla bir 
emzirme politikası oluşturulur.
a. Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanmasıyla ilgili Uluslararası Yasa ve Dünya Sağlık Asamblesi’nin ilgili kararları 
eksiksiz şekilde uygulanır.
b. Personel ve ebeveynlerle düzenli aralıklarla paylaşılan, yazılı bir “bebek beslenme politikası” oluşturulur.
c. Sürekli izleme ve veri yönetim sistemleri kurulur.
2. Personelin emzirme konusunda annelere destek olmak için gereken bilgi, yetkinlik ve becerilerle donatılması 
sağlanır.
Temel Klinik Uygulamalar
3. Hamile kadınlar ve aileleri emzirmenin önemi ve yönetimi konusunda bilgilendirilir.
4. Annelerin bebekleri ile doğar doğmaz en kısa sürede ten-tene temas kurması sağlanarak, en kısa sürede 
emzirmeye başlaması ve temasın kesintisiz şekilde
sürmesi için annelere destek olunur.
5. Emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi ile sık karşılaşılan güçlüklerin yönetilmesi konusunda annelere 
destek sunulur.
6. Tıbbi bir zorunluluk olmadığı sürece, yenidoğana anne sütünden başka herhangi bir yiyecek veya sıvı 
verilmez.
7. Annelerin bebekleri ile bir arada tutulması ve günün 24 saati aynı odada kalmaları sağlanır.
8. Annelerin bebekleri acıktığı zaman verdiği işaretleri tanıması ve bunlara yanıt vermesi konusunda annelere 
destek olunur.
9. Biberon ve emzik kullanımı ve riskleri konusunda annelere danışmanlık hizmeti verilir.
10. Ebeveynlerin ve bebeklerinin emzirme konusunda sürekli destek ve bakım hizmetlerine erişim 
sağlayacakları merkezlerle ilgili bilgilendirilmeleri taburculuk işlemleri öncesinde sağlanır.

Ülkemizde 1991 yılı itibariyle’ Bebek Dostu Hastane ‘ünvanına sahip toplamda 1257 hastane, 25000’den fazla 
‘Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlık Eğitimi’ almış sağlık profesyoneli mevcuttur.34,36 Ahi  ve ark.’nın, 1993 
yılından itibaren bebek dostu hastane olan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi  Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
doğum yapmış  205 anneyle gerçekleştirdiği tanımlayıcı ve kesitsel araştırmada gebelik döneminde anne sütü 
ve eğitim almış annelerin bebeklerini doğum sonu anne sütüyle besleme ve doğum sonu  ilk 1 saat içerisinde 
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emzirme oranlarının  Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu sonucuna varılmıştır.33 Diğer bir tanımlayıcı, kesitsel 
ve gözleme dayalı çalışmada bebek dostu ünvanı olan hastanede doğum yapan  110 anne ve bebeği, bebek 
dostu ünvanı olmayan hastanede doğum yapan  95 anne ve bebeğine yapılan   gözlemler doğrultusunda 
LATCH emzirme tanılama ölçüm aracıyla toplanan veriler değerlendirildiğinde bebek dostu ünvanı olmayan 
hastanede doğum yapan kadınların, bebek dostu ünvanı olan hastanede doğum yapan kadınlara göre  LATCH 
puan ortalamasının yüksek olduğu saptanmıştır 37. Bu çalışmadaki sonuç  göz önüne alındığında çalışmaya 
dahil edilmeyen gebelik döneminde eğitim alma durumu, annenin sosyal çevresinden destek alma durumu 
ve bebek dostu olan hastanede sağlık profesyonellerinin  emzirme danışmanlık uygulamalarının bu sonuç 
üzerinde etkisinin varlığı düşünülebilir.37 Ancak sağlık profesyonellerine anne sütü ve emzirme danışmanlığı 
eğitiminin etkili bir şekilde öğretilmesiyle bebek dostu ünvanı alan hastanelerde emzirme başarısının artacağı 
beklenmektedir.37  Emzirme başarısı pek çok faktörden etkilenebildiğinden tüm bu sorunlarla baş etmek emzirme 
danışmanının görevidir.17 Emzirme danışmanlığı gebelik öncesi dönemden başlayarak doğum sonu döneme 
kadar devam ettirilir.17 Dünyada emzirme danışmanlığının güncel haline baktığımızda Amerika, Avustralya, 
İsrail ve Avrupa ülkelerinde sertifika alarak bu kişiler Uluslararası Kurul Sertifikalı Emzirme Danışmanı ünvanıyla 
görev alırlar. Bir başka kuruluş ise kar amacı gütmeksizin Emzirme Politikası ve Uygulaması Akademisidir. Bu 
kuruluşlar doğrultusunda sertifika alarak emzirme danışmanı ünvanıyla ABD ve Avrupa ülkelerinde kliniklerde, ev 
ziyaretlerinde, sosyal medya plaformları aracılığıyla emzirme danışmanlığı yapabilmektedir.17 Ülkemizde 1990‘lı 
yıllardan beri süregelen emzirme danışmanlığı, DSÖ ve Sağlık Bakanlığının 1994 yılında birlikte başlattıkları eğitim 
programları devamlılığını sürdürmektedir.17 Emzirme danışmanlığı sertifika programları ise ‘Anne Sütü Ve Emzirme 
Danışmanlığı Eğitimi’ adıyla T.C. Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yılın belli dönemlerinde 
verilebildiği gibi, özel kurumlar ve üniversiteler tarafından da verilebilmektedir. Emzirme danışmanlığı kliniklerde, 
aile sağlığı merkezlerinde, doğuma hazırlık sınıflarında, ev ziyeretlerinde ve çevrimiçi toplantı platformlarında 
eğitim verilebilmektedir. Literatüre bakıldığında emzirme oranlarının arttırılmasında sağlık profesyonellerinin 
nitelikli bakım vermelerinin önemi dikkat çekmektedir.17

Emzirme başarısını etkileyen faktörler
Emzirme başarısını açıklamak için birçok tanım yapılmıştır. Bazı tanımlarda;  emzirmenin uzun süreli oluşunun, 
başarısını ifade ettiği, bazılarında annenin iyi hissetmesinin emzirme başarısı olarak tarif edildiği, bir diğerine 
bakıldığında; anne, bebek gereksinimlerinin her iki taraf için karşılanmasıyla noktalanan dinamik sürecin başarı 
olarak tanımlandığı görülmüştür.38,39 Başarılı emzirme sürecine başlanmasında ve sürdürülmesinde etkili olan 
birçok faktör olduğu söylenebilir.40 Annenin yaşının ileri olması, sosyoekonomik düzeyi, eğitim durumu, annenin 
emzirme eğitimi alıp almaması, doğum şekli, sosyal destek, sütünün yetmediği düşüncesi ve anksiyete hissetmesi 
ile memeyle ilgili problemler, bu faktörlerden bazılarıdır.13,24,41doğum öncesi dönemde verilen anne sütü ve 
emzirme eğitiminin annelerin emzirme başarısına ve emzirme özyeterlilik algısına etkisini belirlemek amacıyla 
yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Bandırma Devlet Hastanesi kadın doğum polikliniklerinde kayıtlı, araştırmamıza 
katılmayı kabul eden ve araştırma kriterlerine uyan eğitim (n = 40 Yeşilçiçek Çalık ve ark.’nın 19-45 yaş arası 401 
kadının katılımı ile gerçekleştirdiği çalışmada yaşı 25 ve üzeri olan, 4 ve üzeri doğum öncesi izlemi sağlanan, anne 
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sütü ve emzirme eğitimi almış, planlı gebelik geçirmiş  ve 3 ve daha fazla çocuğa sahip kadınların, bebeklerini 
yaşamın ilk altı ayı yalnız  anne sütü ile besleme eğilimlerinin daha yüksek  olduğu tespit edilmiştir.42 Doğum 
sonrası bebeğin ilk yarım saat içinde emzirilmesi ve ten tene temasın sağlanması da emzirmeye başlanması ile 
sürdürülmesini etkileyen faktörler arasındadır.43 Moore ve ark.’nın 2177 anneyi içeren, 34 randomize kontrollü 
çalışmayı inceledikleri araştırmalarında erken tentene temasın emzirmenin süresini arttırdığı ve 1 ila 4 ay boyunca 
devam etmesinde etkili olduğu saptanmıştır.44 Tüm bu faktörler göz önüne alındığında başarılı emzirme için 
gebelik döneminde eğitim verilmesi dikkat çekmektedir.40

Gebelik döneminde verilen anne sütü ve emzirme eğitiminde ebenin rolü

Kadına ait yaşam dönemleri arasında bulunan doğurganlık çağı içerisinde emzirme dönemi yer almaktadır.45 
Emzirme, kolay ve doğal bir eylem olarak görülse de, Annelerin çoğu en başında emzirmeyi nasıl yapması 
gerektiği hakkında bilgilendirilmeye ve eğitime ihtiyaç duyarlar.39 Başarılı emzirmeyi başlatmak ve sürdürmekte 
etkili olan birçok faktör bulunmakla birlikte ebeler ile  hemşireler de bu konuda büyük rol oynamaktadır.39 
Ebeler, gebelik, doğum ve doğum sonu dönemlerde kadınlara gerekli sağlık bakımını sunmakta ve kadınların 
emzirmedeki uygulamalarında doğrudan etkili olmaktadırlar.46 Bu etkiyi emzirme uygulamalarında ihtiyaçları 
olan eğitim ve desteği sağlayarak gerçekleştirmektedirler.46 Ebenin anneyi emzirme sürecine hazırlaması için 
doğum öncesi dönem uygundur.47 Eğitim  öncesi  ebeler, anne adaylarının  emzirmelerinde etkili olabilecek,  
psikolojik, fizyolojik ve sosyo-kültürel etkenleri değerlendirmelidir.47,48 Annelerin önceden yaşadıkları emzirme 
deneyimi, başka emziren annelerin deneyimlerine tanık olmaları ve emzirmede öz yeterliliği etkileme  potansiyeli 
olan bütün durumların değerlendirmesi yapılmalıdır.48 Eğitimde anne sütü ve emzirmenin önemi, emzirmenin 
pozisyonları ve teknikleri  gebelere anlatılmalıdır. Gebelere  bu konularda destek olunmalı, emzirme konusunda 
duyduğu endişe ve  korkularla başa çıkmaları sağlanarak geri bildirim elde edilmelidir.48 Ebeler, prenatal 
dönemde kadınlara meme muayenesi yapmalı, meme ucunu değerlendirmelidir.47,48 Iliadou ve arkadaşları 203 
nullipar kadının katılımıyla gerçekleştirdiği çalışmada ebe merkezli doğum öncesi emzirme eğitiminin kadınlarda  
emzirme bilgisi, emzirme tutumu, emzirme öz-yeterlik ve emzirme algılanan engeller üzerinde anlamlı bir olumlu 
etkisi olmuştur.49 Diğer bir çalışmada Wallenborn ve arkadaşları, 2.832 kadını dahil ederek doğum öncesi bakım 
veren mesleki niteliklerinin emzirme süresine etkisini araştırmışlardır.50 Bu çalışmada ebelerden doğum öncesi 
bakım alan kadınların, kadın doğum uzmanlarından doğum öncesi bakım alan kadınlara göre hiç emzirmeme 
olasılıkları % 68 daha az saptanmıştır. Doğum öncesi bakımı ebe tarafından verilen kadınların emzirmeyi bırakma 
riski %14 ve sadece emzirmeyi bırakma riski %23 daha düşük bulunmuştur.50 Kadınlara  gebelik ve doğum sonrası 
dönemde emzirme eğitimi verilmelidir. Eğitimler sayesinde emzirmenin devamlılığı sağlanacaktır.51 

Sonuç
Sonuç olarak, emzirme eğitimiiçin annlere antenal dönemden, özellikle son tremesterden itibaren verilen 
emzirme eğitimin gebelerin emzirme başarısı üzerinde etkili olduğu görülmüştür. 
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EMZİK KULLANIMINDA EBE VE HEMŞİRELERİN ROLÜ

Pınar Topuksak ¹,  Emine Altun Yılmaz ²
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Emme, bebek için bir gereksinim olmanın yanında anne sütü ile beslenmenin başlaması ve sürdürülmesinde çok 
önemlidir. Emme gereksinimi doğal yollardan giderilmediğinde tıbbi amaçlar ya da ebeveynin tercihine bağlı 
olarak emzik kullanılmaktadır. 
Fakat emzik kullanımı bebeğin emme gücünü zayıflatarak anatomik sorunlara yol açma, süt üretiminde azalma, 
bebeğin anne sütünü erken bırakıp ek besine geçme gibi sorunlara neden olabilmektadır. Yapılan çalışmalarda 
emzik kullanım süresi arttıkça, konuşmaya başlamanın geciktiği görülmüştür. Ayrıca emzik patojen mikroorganizma 
geçişine neden olarak enfeksiyon riskini arttırmaktadır. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü  “Başarılı Emzirmenin 
On Adımından” biri olarak emzirilen çocuklarda emzik kullanılmaması gerektiğini vurgulamaktadır. Diğer yandan 
Amerikan Pediatri Akademisi, Ani Bebek Ölümü Sendromunu önlemek için yaklaşık bir aylıkken emzik kullanımını 
önermektedir. Bu yaklaşıma göre emzik ağız ve farenks içinde bulunan kasları çalıştırmakta ve bunun da solunum 
yolunun açıklığını sağladığına inanılmaktadır. Ebe ve hemşireler için oluşan bu ikilemin sona ermesi, ancak tıbbi 
gereklilik göz önünde bulundurularak bireyselleştirilmiş bakım kapsamında değerlendirilerek ebeveynlere akılcı 
ve güvenli emzik kullanımına yönelik danışmanlık verilerek mümkün olacaktır. 
Sonuç olarak,  0-24 aylık bebek ve çocukların emzik ve biberon kullanım durumları belirlenerek ebe ve hemşireler 
için yol gösterici bir kaynak oluşturulabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: emme refleksi, emzik kullanımı, ebeveyn,  hemşire,



- 68 -

ROLE OF MIDWIVES AND NURSES IN USING PACIFIERS

Pinar Topuksak ¹,  Emine Altun Yilmaz ²
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The sucking reflex is very important in the initiation and maintenance of breastfeeding besides being a 
requirement for the baby. When the need for sucking is not met naturally, pacifiers are used for medical purposes 
or depending on the preference of the parent.
However, the use of pacifiers can cause problems such as causing anatomical problems by weakening the sucking 
power of the baby, decreasing milk production, leaving the breast milk early, and switching to additional food. In 
some studies, it has been observed that the length of the pacifier use is related to the delay in speaking. In addition, 
the pacifier increases the risk of infection by causing the passage of pathogenic microorganisms. Therefore, World 
Health Organization emphasizes that as one of the “Ten Steps of Successful Breastfeeding,” pacifiers should not be 
used in breastfed children. On the other hand, the American Academy of Pediatrics recommends using a pacifier 
at around one month of age to prevent Sudden Infant Death Syndrome. According to this approach, it is believed 
that the pacifier works the muscles in the mouth and pharynx, and this provides the patency of the respiratory 
tract. Ending this dilemma for midwives and nurses will only be possible by considering the medical necessity 
within the scope of individualized care and giving parents counseling on the rational and safe use of pacifiers.
As a result, it is thought that a guiding resource can be created for midwives and nurses by determining the use 
of pacifiers and bottles in infants and children aged 0-24 months.
Keywords: sucking reflex, pacifier use, parent, nurse,
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ANNE SÜTÜNDEN GELEN MUCİZE: MİKROBİYATA

Zeliha Sunay1, Esra Karataş Okyay2, 
1 Munzur Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 

2 İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü

Özet

Anne sütü temel olarak bebeğin büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan besinleri içeren mucizevi bir besindir. 
Bebeğin sağlığı için gerekli çeşitli biyoaktif bileşenleri de barındırır. Bu biyoaktif bileşenlerin en önemlisi, anne 
sütünde yer alan mikrobiyatadır. 

Mikrobiyota, insan vücudunda yaşayan mikroorganizmaların (bakteri, virüs ve mantarlar dahil olmak) tümüne 
verilen isimdir. 

Anne sütü mikrobiyatasının kökeni günümüzde bilinmemektedir, ancak varlıkları gebeliğin üçüncü trimesterinde 
başlayan ve laktasyonla devam eden perinatal döneme karşılık gelmektedir. Anneler gebelik boyunca mikrobiyata 
sağlama hazırlığına başlar. Entero-meme yolu olarak bilinen bu mekanizma, yararlı mikroorganizmaların 
maternal bağırsaktan memelere taşınmasını sağlar. Ve böylece yenidoğan anne sütü içerisinde yer alan kendi 
mikrobiyatasının gelişimini arttıracak mikroorganizmaları da almış olur. Anne sütünde yer alan Bifidobacterium 
ve Lactobacillus en baskın mikroorganizmalardır. 

Sadece anne sütü alan bebeklerin bağırsaklarındaki bakteri çeşitliliği fomula ile beslenen bebeklerin 
bağırsaklarındaki bakteri çeşitliliğinden daha azdır. Hem anne sütü hem de formula alan bebeklerin mikrobiyata 
çeşitliliği ise, sadece formula ile beslenen bebekler ile aynı bulunmuştur. 

Anne sütünün bebeğe fayda sağlayabilmesi için anne mikrobiyotasının da sağlıklı olması gerekmektedir. 

Anne sütü ile beslenen bebeklerin başta üst ve alt solunumu yolu enfeksiyonu, akut ishal ve alerjik hastalıklar, 
obezite, diyabet, lösemi gibi kronik ve ciddi hastalıklardan korunabildiği gösterilmiştir. 

Anne sütünün koruyucu etkisinde, bebeğin intestinal mikrobiyotası üzerine ve dolayısı ile immün sistem üzerine 
etkileri olduğu düşünülmektedir fakat direkt anne sütü beslenmesi-mikrobiyom ilişkisinin gösterilebilmesi için 
daha kapsamlı çalışmalar gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Emzirme, Anne Sütü, Mikrobiyata
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THE MIRACLE COMING FROM BREAST MILK: IN THE MICROBIOTA
Abstract 

Breast milk is basically a miraculous food that contains nutrients necessary for the growth and development of 
the baby. It also contains various bioactive components necessary for the health of the baby. The most important 
of these bioactive ingredients is the microbiota found in breast milk. 

Microbiota is the name given to all microorganisms (including bacteria, viruses and fungi) living in the human 
body. 

The origin of breast milk microbiota is currently unknown, but its existence corresponds to the perinatal period, 
which begins in the third trimester of pregnancy and continues with lactation. Mothers start preparing to provide 
microbiota throughout pregnancy. This mechanism, known as the entero-mammary pathway, enables beneficial 
microorganisms to be transported from the maternal intestine to the breasts. Thus, the newborn takes in the 
microorganisms in the breast milk that will increase the development of its own microbiota. Bifidobacterium and 
Lactobacillus, which are found in breast milk, are the most dominant microorganisms. 

The diversity of bacteria in the intestines of babies who are exclusively breastfed is less than the diversity of 
bacteria in the intestines of babies fed with formula. The diversity of microbiota in babies who received both 
breast milk and formula was found to be the same with babies fed only formula. 

In order for breast milk to benefit the baby, the mother’s microbiota must also be healthy. 

It has been shown that babies fed with breast milk can be protected from chronic and serious diseases such as 
upper and lower respiratory tract infections, acute diarrhea and allergic diseases, obesity, diabetes and leukemia. 

The protective effect of breast milk is thought to be due to its effects on the baby’s intestinal microbiota and 
therefore on the immune system, but more comprehensive studies are required to demonstrate the relationship 
between direct breastfeeding and microbiome. 

Keywords: Breastfeeding, Breast Milk, Microbiota
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1. Mikrobiyata 
Fetüsün doğum öncesi dönemde steril olduğu, solunum yolu, bağırsak ve cildinde mikroorganizma bulunmadığı, 
doğum süreciyle birlikte yenidoğanın mikroorganizmalarla temas kurmaya ve mikrobiyatasını oluşturmaya 
başladığı bilinmektedir. Ancak son araştırmalar ile fetal kolonizasyonunun intrauterin dönemde başlayabileceği 
belirtilmiştir.1,2 Son yıllarda çeşitli vücut boşlukların da yerleşik olarak bulunan mikroorganizmaların insan sağlığını 
etkilediği; virüsler, bakteriler ve ökaryotlardan oluşan bu yapıtaşlarının, konağın immün sistemiyle etkileşerek 
enfeksiyona duyarlığını değiştirebildiği; bu mikroorganizma kitlesinde herhangi bir nedenle gerçekleşecek 
değişimin artritten inflamatuar barsak hastalığına, atopiden alerjiye kadar değişen oldukça geniş bir yelpazedeki 
patolojilere yol açtığı bildirilmiştir.3,4 Çalışmalar, konunun önemini ortaya çıkarmış; sahip olduğumuz bu geniş 
mikroorganizma kolonisi mikrobiyata olarak adlandırılmış; onları kodlayan genlerin tümüne mikrobiom adı 
verilmiş ve insan fizyolojisi ve sağlığı üzerine etkileri belirlenmiştir. Elde edilen bulgular bazı hastalıkların ortaya 
çıkmasında mikrobiyatanın neden önemli olduğunu ortaya koymuştur. Bazı araştırmacılar tarafından mikrobiyata 
“unutulan organ” olarak tanımlanmıştır.5

2. Mikrobiyatanın içeriği 
Mikrobiyata bir topluluk içerisinde var olan mikroorganizmalara (bakteri, mantar, virüs, arkea vs) verilen isimdir. 
Bazen normal mikrobiyata yerine de kullanılmaktadır. Sağlıklı bir bireyin mikrobiyatasının farklı toplumlarda 
ve farklı yaş gruplarında nasıl yapılandığını bilmek, çeşitli patolojilerde ortaya çıkacak tabloyu değerlendirmek 
için önemlidir. Çevre ile temasta olan tüm vücut yüzeylerinde çeşitli mikroorganizmaların kolonize oldukları; 
gastrointestinal sistem dışında deri, ağız boşluğu ve vajinanın da, kendilerine özgü mikrobiyatalarını 
bulundurdukları, bu bölgelerin her birinde farklı mikroorganizma türlerinin yer aldığı; ayrıca her bölge içeriğinin 
kişiden kişiye değişiklik gösterdiği saptanmıştır.6,7 Bireylerin mikrobiyata içeriğine bakıldığında, kişiden kişiye 
önemli farklılığın bulunduğu; hatta ikiz kardeşler arasında bile bakteri türleri açısından %50’den fazla farklılığın 
bulunduğu saptanmıştır.8 Ayrıca konağın kalıtsal özellikleri barsak mikrobiyatasının özellikleri açısından 
belirleyicidir. Bakteri türlerinin kolonizasyonunda konağın spesifik gen lokuslarının rol oynar. Viral kolonizasyon 
için ise bu özellik belirleyici değildir.9,10 Bu arada çalışmalar ile gastrointestinal mikrobiyata içeriğinin bir bireyden 
diğerine farklı olduğu, ancak mikrobiomun ortak işlevsel özelliğe sahip olduğu bildirilmiştir.10

3. Mikrobiyatanın oluşumu ve zaman içinde değişimi 
Mikrobiyata içeriğindeki mikroorganizma türleri açısından farklılık olduğu kadar; aynı bireyin mikrobiyatası 
zaman içinde değişiklik göstermektedir. Sağlıklı bir erişkinin mikrobiyata içeriği genel anlamda önemli değişkenlik 
göstermez ve bakteri, virüs ve ökariyotlar açısından stabil bir tablo söz konusudur. Ancak diyet değişimi, çeşitli 
patolojiler, antibiyotik kullanımı ya da çevresel faktörlerdeki önemli farklılaşmalar mikrobiyatanın değişmesine 
neden olur.4,9 Yağ oranı düşük, bitki polisakkaritlerince zengin bir diyet yerine, yağlı ve yüksek oranda şeker içeren 
besinlerin verildiği farelerde mikrobiyatanın bir gün içinde değişime uğradığı belirlenmiştir.11 Benzer biçimde yağ 
oranlarında önemli ölçüde değişimin yapıldığı diyetlerin uygulandığı insanlarda 24 saat içinde mikrobiyatada 
belirgin farklılıklar saptanmıştır. Hayvansal yağlardan zengin beslenenlerde Bacteroides cinsi enterotiplerin, 
karbonhidrat ağırlıklı beslenenlerde ise Prevotella cinsi bakterilerin ortama hakim olduğu gösterilmiştir.12 Doğal 
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olarak farklı coğrafi bölgelerin beslenme alışkanlıklarındaki çeşitlilik, değişik ülkelerde yapılan çalışmalarda farklı 
mikrobiyata içeriğinin saptanma durumunu da açıklayan bir bulgudur.13 Örneğin Kuzey Avrupa ülkelerinde 
yaşayanların mikrobiyatasında Bifidobacterium ağırlığı mevcut iken, Güney Avrupalılarda Bacteroides ve 
Lactobacillus hakimiyeti söz konusudur. Yaşamın ilk yıllarından itibaren insan vücudunda ve farklı sistemlerinde 
belirgin değişimler olmakta ve bu değişimler mikrobiyatamızı da etkilemektedir. Bebeklerin in utero yaşamda 
steril oldukları kabul edilir; ancak amniyotik sıvının az sayıda ve çeşitte bakteri içerdiği kanıtlanmıştır.14 

Yaşamın erken döneminde yeni doğanların dışkısında (mekonyum) çok az sayıda bakteri bulunurken, virüslere 
rastlanmaz. Doğumdan hemen sonra çevrede bulunan bazı mikroorganizmaların bebeklerde kolonize oldukları; 
ilk karşılaştıkları bakterilerin, cinsleri doğum şekline bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte, annelerinin deri ya 
da vajinalarından kaynaklandığı belirtilmiştir.15 Nitekim normal doğum sonrası annelerinin vajinal mikrobiyatası ile 
donanan bebekler, sezaryen ile doğum söz konusu olduğunda ağırlıklı olarak deriden kaynaklanan Staphylococcus 
ya da Propionibacterium cinsi mikroorganizmalarla temas etmiş olurlar. Bu durum sadece farklı bakteri cinslerinin 
öncelikli olarak yerleşmelerini değil; aynı zaman da yaşamın ilk yıllarındaki immünolojik yanıtları da şekillendiren 
bir gelişmedir. Örneğin sezaryenle doğan çocukların dışkılarında daha az sayıda bakteri hücresi ama daha fazla 
sayıda antikor üreten hücreye rastlanmaktadır.16 Kısaca yenidoğanın mikrobiyatasının kolonizasyon içeriği doğum 
şekli, yeni doğan yoğun bakımında yatış, antibiyotik kullanımı, hijyen koşulları, anne sütü alımı, probiyotik ve 
prebiyotik alımı ile aile yapısı ve ev ortamının özelliklerinden etkilenmektedir.

Farklı yaş gruplarına bakıldığında doğumdan sonraki günlerde geçici bir dönem Laktobasillerin hakim olduğu; 
bu cinse eşlik eden Flavobacteria sayısının kısa sürede azaldığı; daha sonra devreye Enterokokların ve Bacteroides 
cinsi mikroorganizmaların girdiği bildirilmiştir.17 Genel olarak yeni doğanın mikrobiyatasında, 3. haftadan 
itibaren Lactobacillus, Staphylococcus, Clostridium ve Bifidobacterium türünden bakterilerin bulunduğu; anaerop 
hakimiyetinin ise artarak 52. haftaya kadar varlıklarını koruduğu belirlenmiştir. Bir yaşından itibaren ise çocukların 
mikrobiyata içeriği erişkinlerinkine benzeyecek şekilde değişime uğrar.1 18 yaşından sonra ise Bifidobacterium 
(özellikle B. pseudolongum ve B. bifidum) ve Clostridium cinsinden bakteriler bulunmaktadır. Yaşamın ilk yıllarında 
antibiyotik kullanımı ve katı gıdalarla beslenmeye geçiş süreci büyük oranda etkili olmaktadır. Sonuçta yaşamın ilk 
yılının sonunda bakteri ağırlıklı mikrobiyatanın erişkine özgü kolonizasyona benzemek üzere değişime uğramaya 
başladığı ve 2,5 yaş itibarıyla erişkinlere özgü mikrobiyatanın çocuklarda da var olduğu kabul edilmektedir. 
Yapılan bir çalışmada fizyolojik özelliklere, beslenme alışkanlıklarına ve çevre koşullarına bağlı olarak, aynı yaş 
grubundan ancak farklı coğrafi alanlarda yaşayan insanların mikrobiyatalarının farklı özelliklere sahip olduğu 
gösterilmiştir.15-18

4. Anne sütü mikrobiyatası ve anne sütünün mikrobiyata üzerine etkisi 

Anne sütü yenidoğan bebek için en uygun ve pek çok farklı bileşiği bir arada bulunduran biyolojik bir sıvıdır. 
Mikroorganizmalar (Lactobacillus, Bifidobacter), bağışıklık sağlayan ajanlar (sIgA, glikanlar ve oligosakkaritler, 
Κ-kazein ve α-laktoalbumin), besin maddeleri, antiinflamatuar bileşenler (laktoferrin, haptokorrin, α- ve β- 
defensin, lizozim, trigliseridler, Solubl TNF- α reseptör antagonisti, ve IL-1RA, IL-10, TNF- β, antioksidanlar, proteaz 
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24 inhibitörleri, prostaglandinler, sCD-14, TGF-β, adiponektin), hormonlar, büyüme faktörleri (EGF, IGF), kalsiyum, 
demir, B12 vitamini gibi hayati nutrient ve enzimler içermektedir. Bu mucizevi içerik, anne sütünün besin maddesi 
olmaktan çok daha öteye taşınmasına neden olmuştur.19,20 

5. Anne sütünde bulunan bakteri grupları ve önemi 

Çeşitli çalışmalar sonucunda, anne sütünden salgılanan bakterilerin genellikle Lactobacillus, Enterococcus, 
Micrococcus, Streptococcus ve Staphylococcus oldukları saptanmış, anne sütünün infant bağırsağı için probiyotik 
bakteriler açısından mükemmel bir kaynak olduğu gösterilmiştir. Anne sütündeki mikroorganizmaları inceleyen 
çalışmaları gözden geçiren LaTuga ve arkadaşları anne sütünde en yaygın olarak Streptokok, Stafi lokok, 
Gemella,Veillonella, Clostridia, Laktobasil, Enterokok, Bifido bakteri, Propioni bakteri, Actinomyces, Pseudomonas, 
Corynebacterium, Sphingomonas, Ralstonia, Serratia, Enterobakter,Escherichia, Prevotella ve Bradyrhizobium 
bakterilerinin bulunduğunu ifade etmişlerdir. Annenin sağlık durumu, içinde bulunulan çevre, atopi, obezite, 
immünolojik durum, diyet, , gestasyonel yaş, doğum şekli, antibiyotik kullanımı ve laktasyon aşaması anne sütü 
Mikrobiyotasının yapısına etki eden en önemli etmenlerdir. Bu araştırmalarda saptanan bakterilerin birçoğunun 
anne sütünde olduğu ve emzirme sırasında bebeğe geçtiği öngörülmüştür.15-19

6. Anne sütü mikrobiyotasını etkileyen faktörler

Gebelik yaşı

Erken doğum yapan veya termde doğum yapan kadınların anne sütlerindeki makrobesinler ve immünolojik 
bileşenleri farklıdır.21 Yapılan bir çalışmada termde doğum yapan kadınların anne sütünde daha yüksek oranda 
Bifidobacterium olduğu bildirilmiştir.22

Doğum şekli

Doğum şeklinin bebeğin intestinal mikrobiyota kompozisyonu yanında, anne sütü mikrobiyotası üzerine de 
etkilerinin olduğu gösterilmiştir. Doğum şekli anne sütündeki makrobesinlerin konsantrasyonlarını etkiler. 
Vajinal doğumda yenidoğan anne vajen ve intestinal mikrobiyatasıyla erken dönemde karşılaştığından çevre 
mikrobiyatası genellikle görülmemektedir. Vajinal doğumla birlikte anaerobik intestinal mikrobiyatanın 
daha erken oluştuğu belirtilmektedir.24,25 Ayrıca vajinal doğumun bağırsak geçirgenliğini arttırarak annenin 
bağırsağında bakteriyel translokasyonun artmasına ve sonuç olarak bakterinin anne sütüne daha yüksek oranda 
transferine yol açabileceği öne sürülmüştür. 52 Vajinal yol ile doğan bebeklerde, anne sütü mikrobiyal çeşitliliğinin 
daha fazla olduğu, Bifidobacterium ve Lactobacillus baskın bir mikrobiyota olduğu gösterilmiştir. Sezaryen ile 
doğumun anne sütü mikrobiyotası üzerine etkileri olmakla birlikte, elektif sezaryen ile acil sezaryen arasında 
da farklılıklar olduğu, acil sezaryen olan olgularda, fizyolojik süreçlerin başlaması, stres ve hormonların etkisi ile 
normal doğuma göre daha az fark gösteren bir mikrobiyota kompozisyonu olduğu gösterilmiştir.15,24,25

Cinsiyet

Biyolojik cinsiyetin anne sütünü etkilediği belirtilmiştir. Erkek bebekleri olan ve emziren kadınların anne sütünün 



- 74 -

daha yüksek kalori içeriğine sahip olduğu bildirilmiştir.26 Yapılan çalışmalarda cinsiyet ve mikrobiyata ile ilgili 
olarak farklı sonuçlar saptanmıştır.25,27,28 Bir çalışmada, erkek bebeklerin annelerinin anne sütü mikrobiyotasında 
daha az çeşitlilik ve zenginlik olduğunu bildirmiş27 ve başka bir çalışmada, erkek bebeklerin annelerinin sütlerinde 
daha fazla Streptococcus olduğunu bildirilmiştir.28 Bu çalışmaların aksine üçüncü bir çalışmada da cinsiyet ile anne 
sütü mikrobiyotası arasında bir ilişki bulunamamıştır.25 

Parite

Yapılan bir çalışmada, bir veya daha fazla kardeşi olanlarla karşılaştırıldığında, ilk doğan bebeklerde anne sütü 
mikrobiyotasında daha az çeşitlilik gösterdiği bildirilmiştir.27   

Antibiyotikler

Anne ve yenidoğanlarda kullanılan antibiyotikler, yenidoğandaki kolonizasyonunu önemli düzeyde etkiler. 
Yenidoğanlarda yoğun antibiyotik kullanımı ile Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter ve Pseudomonas 
kolonizasyonunda artma, Clostridia dışında tüm anaeroblarda baskılanma ve E. coli düzeylerinde azalma 
izlenmekte, olgularda bağırsak mikromikrobiyatasındaki etkilenme, tedavi kesilse bile devam etmektedir. 
Vajinal ya da sezaryen doğum farketmeksizin intrapartum antibiyotik kullanımının her iki koşulda da anne sütü 
mikrobiyotasını olumsuz etkilediği gösterilmiştir.15,23,24

Beden kitle indeksi

Mikrobiyatanın adipos dokunun gelişiminde ve enerji metabolizmasında, obezitenin komplikasyonlarının 
gelişiminde etkin olduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir.29 Birbirini destekleyen birçok hayvan çalışmasında 
obez olan farelerin mikrobiyatasında çeşitliliğin azalmış olduğu, Firmicuteslerin daha fazla, buna karşılık 
Bacteroidetes grubunun az olduğu, kilo verme ile Firmicuteslerin azaldığı ve Bacteroideteslerin arttığı farelerde ve 
insanlarda gösterilmiştir. Ancak bu sonuçları desteklemeyen, obezler ve normal kiloluların mikrobiyatası arasında 
fark olmadığını gösteren çalışmalar da mevcuttur. Bu nedenle henüz mikrobiyatanın obezitenin gelişiminde 
veya azaltılmasındaki etkisi tam olarak aydınlatılamamıştır. Eşit kaloride ancak yüksek yağlı diyet ve normal 
bitkisel lif kaynaklı beslenen bireylerin mikrobiyatalarının farklı olduğu, yüksek yağlı diyet ile beslenenlerde 
mikrobial çeşitliliğin azaldığı ve sirkülasyondaki lipopolisakkarit seviyesinin arttığı bir başka deyişle metabolik 
endotokseminin daha yüksek oranda gerçekleştiği görülmüştür.30 Anne sütündeki mikrobiyata içeriğinin 
değerlendirildiği bir çalışmada, beden kitle indeksi yüksek olan annelerin anne sütündeki mikrobiyata içeriğinin 
beden kitle indeki normal olanlara göre daha az çeşitlilik gösterdiği bulunmuştur.24

Coğrafi konum

Çeşitli çalışmalar, farklı coğrafi bölgelerde annesütü mikrobiyotasında farklılıklar olduğunu 
bildirmiştir.31,32  Bir çalışma, ABD›deki kadınların  anne sütlerinde Avrupa’daki kadınlara kıyasla  daha 
az  Lactobacillus  ve  Bifidobacterium  olabileceğini öne sürmüştür.31  Anne sütünün mikrobiyota bileşimini dört 
ülkede karşılaştıran bir başka çalışmada, Güney Afrika’da Enterobacteriaceae ve Pseudomonadaceae, Finlandiya’da 
Firmicutes, Çin’de Streptococcus ve İspanya›da Cutibacterium ve Pseudomonas’ın  daha yüksek olduğu bulunmuştur.32  
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Mastit

Yapılan çalışmalarda, sağlıklı kadınlara kıyasla mastitisli kadınların anne sütündeki bakteri çeşitliliğinin daha 
düşük olduğu gözlemlenmiştir. Akut mastitis sırasında, S. aureus anne sütünün mikrobiyotasına hakim olurken, 
subakut mastitis sırasında S. epidermidis hakimdir.33  

Besleme yöntemi

Yapılan bir çalışmada anne sütünün elle sağılması ve pompa ile sağılmasının da mikrobiyota kompozisyonunu 
etkilediği bulunmuş olup, elle sağmada Bifidobacterium suşlarının daha baskın olduğu bildirilmiştir.34 Başka bir 
çalışmada pompa ile sağılmış anne sütüyle beslenen bebeklerde tek başına anne sütü ile beslenen bebeklere 
göre astım sıklığının daha fazla olduğu gösterilmiştir.24

Sonuç olarak anne sütü ve mikrobiyatanın birbiriyle ilişkili olduğu, anne sütünün faydalı mikroorganizmaları 
içeren ve yaşamın ilk yıllarında bebeğin mikrobiyota gelişimine katkı sağlayan önemli bir besin olduğu kanısına 
varılmıştır. İlk 6 ay sadece anne sütü alımı bebeğin ileriki yaşamını da olumlu yönde etkilemekte ve yararı ömür 
boyu devam etmektedir. Bu doğrultuda her anne adayına gebelik döneminde emzirme eğitimi verilmeli, anne 
sütünün önemi ve doğru emzirme teknikleri anlatılmalıdır. Doğum sonu dönemde de emzirme konusunda 
anneler teşvik etmeli ve desteklemelidir.
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ÖZET

Amaç: Genç yetişkin bireylerde Akdeniz diyetine uyumun, yenidoğan döneminde anne sütü alımı ile ilişkisinin 
değerlendirilmesi amacı ile planlanmış ve yürütülmüştür.

Yöntem: Akdeniz diyetine uyum durumlarını değerlendirmek amacı ile,  Serra-Majem ve arkadaşlarının 2-24 
yaş arası çocuk ve adölesanlar için geliştirdiği, Akdeniz diyetinin özelliklerini içeren 16 sorudan oluşan KIDMED 
indeksi, 18-24 yaş, toplam 397 kadın bireye uygulanmıştır. İndeks puanları; ≥8 puan: optimal Akdeniz tipi diyet; 
4-7 puan: Akdeniz tipi diyet ile uyumlu olabilmesi için diyete müdahale gerekli; ≤3 puan: çok düşük diyet kalitesi 
olarak değerlendirilmiştir. Yenidoğan dönemlerinde geriye dönük anne sütü alım durum ve süreleri 7, beslenme 
alışkanlıkları ise 9 anket sorusu aracılığı ile sorgulanmıştır.

Bulgular: Bireylerin ortalama anne sütü alma süreleri 14,0±8,24 ay, tek başına anne sütü alma süreleri ortalama 
değerleri 4,9 ± 2,25 ay, ortalama tamamlayıcı besinlere başlama zamanları ise 5,9±1,57 ay, KIDMED indeksi ortalama 
puanları da 5,8±2,53 olarak saptanmıştır. % 57.9’ununda Akdeniz tipi diyet ile uyumlu olabilmeleri için diyete 
müdahalenin gerekli olduğu, % 42.1’inin ise optimal Akdeniz tipi diyete sahip oldukları belirlenmiştir. Bireylerin 
ilk bir yaşta anne sütü alım durumu ile KIDMED indeks puanları karşılaştırıldığında; ilk bir yaşta anne sütü alanların 
KIDMED indeksi puanlarının (P: 0,000 < 0,05) yüksek olduğu saptanmış, aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark 
belirlenmiştir. Ayrıca korelasyon analizi sonucu doğrultusunda, KIDMED indeksi puanları ile anne sütü alım süreleri 
(r=-0,107, p<0.05), arasında anlamlı ilişki, bireylerin yetişkin dönem boy uzunlukları ile tamamlayıcı beslenmeye 
başlama zamanı (r=-0,122, p<0.05), arasında da anlamlı negatif ilişki olduğu gösterilmiştir. % 70.3’ünün ara öğün 
tüketme alışkanlığı olduğu, % 65.2’inin ise öğün atladıkları belirlenmiştir.

Sonuç:  Anne sütü, genç yetişkin dönemde de, hastalık risklerine karşı koruyucu beslenme alışkanlıklarının 
benimsenmesinde önemli katkılar sağlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Anne sütü, Akdeniz diyeti, beslenme alışkanlıkları



- 79 -

ABSTRACT

Objective:  It was planned to evaluate the relationship between breast milk intake and adherence to the 
Mediterranean diet in young adults

Method: To evaluate the adaptation of Mediterranean diet, the KIDMED index was applied to 397 women aged 
18-24 years. Index scores; 8 points: optimal mediterranean type diet; 4-7 points: dietary intervention is required 
to be compatible with the mediterranean type diet; 3 points: evaluated as very poor diet quality. During the 
neonatal period, the status and duration of breast milk intake were questioned by 7, and nutritional habits by 9 
questions.

Results:  The mean duration of breastfeeding was 14.0 ± 8.24 months, the mean value of the duration of 
breastfeeding alone was 4.9 ± 2.25 months, the average time to start complementary feeding was 5.9 ± 1.57 
months, mean KIDMED index scores were also determined to be 5.8 ± 2.53. It has been determined that 57.9% of 
them require an intervention to the diet in order to be compatible with the Mediterranean type diet, and 42.1% 
of them have the optimal Mediterranean type diet. The breast milk intake status of the individuals in the first 
year of life and the KIDMED index scores were measured by T test in independent samples, it was found that the 
KIDMED index scores (P: 0.000 <0.05) of those who took breast milk at the first age were high, and a statistically 
significant difference was found between them. It was determined that 70.3% of them consuming snacks, while 
65.2% skip meals.

Conclusion: Breast milk contributes significantly to the adaption of protective nutritional habits against disease 
risks, also in the young adult period

Key words: Breast milk, Mediterranean diet, feeding habits

GİRİŞ

Anne sütü, anne ve bebek sağlığı açısından sayısız yarara sahip eşsiz besin olarak tanımlanmaktadır. İlk altı ay tek 
başına yenidoğanın tüm besin öğesi gereksinimini karşılamasının yanı sıra, içerdiği bağışıklık etmenleri ile hem 
bebeklik döneminde (diyare, nekrozitan enterokolit, sepsis), hem yetişkin yaşamda (diyabet, hiperkolesterolemi, 
obezite, astım) birçok hastalığa karşı koruyucu özellik göstermektedir.1 Tamamlayıcı beslenmeye geçişte yeni 
besinlere kabul durumunu kolaylaştırmakta ve besin çeşitliliğinin sağlanması daha rahat olmaktadır.2

Akdeniz diyeti, yapılan çalışmalarda kronik hastalıklara karşı koruyuculuğu kanıtlanmış vitamin, mineraller, enerji 
ve özellikle de antioksidan vitaminler yönünden zengin beslenme şeklidir. Tam tahıllılar, yağlı tohumlar, meyve 
ve sebzelerden zengin; orta derecede tavuk, balık ve süt ürünleri; ayda bir veya iki kere kırmızı et; ılımlı seviyede 
şarap; yüksek oranda zeytinyağı içermektedir.3

Bu çalışmada da yenidoğan döneminde alınan anne sütünün, birçok kronik hastalığa karşı koruyucu olduğu 
bilinen, Akdeniz diyetine uyum üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
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YÖNTEM

Bu araştırma tarama modeli niteliğinde, tanımlayıcı ve kesitsel bir çalışmadır. Evrenin belli olmadığı durumlarda 
kullanılan hesaplama formülü ile örneklem sayısı belirlenmiştir. Örnekleme alınan bireylerin sayısının hesaplanması; 
formülde; t:1.96, p: 0.50; q: 0.50; d: 0.05 (%95 güvenirlik) değerleri kullanılmıştır. Buna göre n=t² p q / d² formülü ile 
(1.96)²× (0.50)×(0.50) ÷ (0.05)²= 386 kişi olarak en az örneklem sayısı belirlenmiştir.

Rastgele örneklem yöntemi ile seçilen, yaşları ortalaması 20.3±1.13 yıl olan, 397 kadın birey çalışmanın örneklemini 
oluşturmuştur. Bireylerin yenidoğan dönemlerinde anne sütü alma durum ve süreleri, beslenme alışkanlıkları 
anket formu aracılığı ile öğrenilmiştir.

Akdeniz diyetine uyum durumlarını değerlendirmek amacı ile, Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Şahingöz 
(ŞAHİNGÖZ) ve arkadaşları tarafından yapılan, , Akdeniz diyetinin özelliklerini içeren 16 sorudan oluşan KIDMED 
indeksi uygulanmıştır. KIDMED indeksinin içerdiği sorulardan 12’si olumlu, 4’ü olumsuz sorular olup, olumlu 
sorulara evet yanıtı verenler +1, olumsuz sorulara evet yanıtı verenler ise -1 puan almış ve bu puanların toplanması 
ile değerlendirme sonunda 0-12 arasında değişen puanlar elde edilmiştir. İndeks puanları; ≥8 puan: optimal 
Akdeniz tipi diyet (iyi); 4-7 puan: Akdeniz tipi diyet ile uyumlu olabilmesi için diyete müdahale gerekli (orta); ≤3 
puan: çok düşük (düşük) diyet kalitesi olarak değerlendirilmiştir.

Verilerin istatistiksel olarak   değerlendirilmesinde   Windows   ortamında SPSS  21.0  istatistiksel  paket  programı  
kullanılmıştır. Verilen normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov testi ile değerlendirilmiştir. Tanımlayıcı 
istatistikler frekans, yüzde, ortalama (Ẋ), standart sapma (SS) değerleri ile sunulmuştur. Gruplar arasında farkın 
değerlendirilmesinde, bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır. Sayısal veriler arasındaki korelasyonlar Pearson 
korelasyon testi ile değerlendirilmiştir.

BULGULAR

Verilerin dağılım durumu Kolmogorov-Smirnov testi ile değerlendirilmiş, normal dağıldığı belirlenmiştir (>30 N, 
Sig: 0.00<0.05). Basıklık değerlerine göre de (Skewness: 0,031, Kurtosis: -0,158) verilerin normal dağılım gösterdiği 
doğrulanmıştır.4

Bireylerin BKI değerleri ortalama 21.2±3.29 kg/m2 olarak belirlenmiştir.

Beslenme alışkanlıkları değerlendirildiğinde, % 43.6’sının günde 2 öğün yemek yedikleri, % 70.3’ünün ara öğün 
tüketme alışkanlığının olduğu, % 65.2’sinin ise öğün atlama durumunun olduğu belirlenmiştir. Öğün atladığını 
belirten bireylerin % 80.7’sinin öğle yemeğini atladıkları saptanmıştır.

Akdeniz diyeti kalite indeksi (KIDMED) sorularına yanıtlarına göre dağılımları Tablo I’de verilmiştir.
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Tablo I. Bireylerin Akdeniz diyeti kalite indeksi (KIDMED) sorularına yanıtlarına göre dağılımları (n:397)

EVET HAYIR
S % S %

1 Her gün 1 meyve yeme ya da taze sıkılmış meyve suyu tüketi-
rim.

222 55,9 175 44,1

2 Her gün ikinci bir meyve daha tüketirim. 133 33,5 264 66,5
3 Düzenli olarak günde 1 kez taze veya pişmiş sebze tüketirim. 296 74,6 101 25,4
4 Günde birden fazla pişmiş veya taze sebze tüketirim. 181 45,6 216 54,4
5 Düzenli olarak balık tüketirim (haftada en az 2-3 kez) 64 16,1 333 83,9
6 Fast food tarzı restoranlara haftada birden fazla kez giderim. 30 7,6 367 92,4
7 Baklagil severim ve haftada bir kereden fazla tüketirim. 317 79,8 80 20,2
8 Makarna ve pilavı hemen hemen her gün tüketirim (haftada 5 

veya daha fazla)
114 28,7 283 71,3

9 Kahvaltıda tahıl veya tahıl ürünleri tüketirim. 300 75,6 97 24,4
10 Düzenli olarak kuruyemiş tüketirim (haftada en az 2-3 kez) 224 56,4 173 43,6
11 Evde zeytinyağı kullanırım. 33 83,9 64 16,1
12 Kahvaltı yapmam. 31 7,8 366 92,2
13 Kahvaltıda süt ve süt ürünleri tüketirim. 267 67,3 130 32,7
14 Kahvaltıda hazır hamur işleri ve fırın ürünleri tüketirim. 182 45,8 215             54,2        
15 Günlük olarak 2 bardak süt/yoğurt ve/veya 1 büyük dillim (40 

g) peynir tüketirim.
307 77,3 90 22,7

16 Tatlı, şeker ve şekerlemeleri günde birkaç kez tüketirim. 198 49,9 199 50,1

KIDMED indeksi ortalama puanları da 5,8±2,53 olarak saptanmış,  % 57.9’ununda Akdeniz tipi diyet ile uyumlu 
olabilmeleri için diyete müdahalenin gerekli olduğu, % 42.1’inin ise optimal Akdeniz tipi diyete sahip oldukları 
belirlenmiştir. 

Bireylerin % % 72.3’ü normal, % 27.7’sinin ise sezeryan ile dünyaya geldiklerini ifade etmişlerdir. Doğum haftaları 
ortalaması 37,6±2,39’dır. Doğum ağırlıkları ortalaması 3199,4±655,35 g, doğum boyları ortalaması 50,4±3,89 cm 
olarak belirlenmiştir. Annelerin gebelik öncesi Beden Kütle İndeksi (BKI) değerleri ortalama 23,1±3,81 kg/m

2

 , 
gebelik sürecinde kazanılan vücut ağırlığı miktarı 7,4±6,49 kg’dır.

Anne sütü alma durumları değerlendirildiğinde, % 94.5’inin doğumdan hemen sonra anne sütü almaya 
başladıkları, % 83.1’inin de 1 yaşta anne sütü almaya devam ettikleri, tek başına anne sütü alma süreleri ortalama 
4.9±2.25 ay, toplam anne sütü alma süreleri ortalama 14.0±8.24 ay olduğu saptanmıştır.

Korelasyon analizi sonucu doğrultusunda, annenin gebelikte vücut ağırlığı kazanımı ile tek başına anne sütü 
alma süresi (r=-0,173, p<0.01) arasında anlamlı negatif ilişki belirlenmiş, toplam anne sütü alma süresi ile bir ilişki 
saptanmamıştır. Ayrıca bireyin şuan ki BKI değeri ile annenin gebelikte vücut ağırlığı kazanımı (r=0,121, p<0.05) 
ve annenin gebelik öncesi BKI değeri arasında da (r=0,209, p<0.01) anlamlı pozitif ilişki belirlenmiştir (Tablo II).
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Tablo II. Annenin gebelikte vücut ağırlığı kazanımı, gebelik öncesi BKI değeri  ile tek başına ve toplam anne sütü 
alma süresi, bireyin şuan ki BKI değeri korelasyon analizi sonuçları (n:397)

Değişkenler Annenin gebelikte 
vücut ağırlığı kazanımı 
(kg)

Annenin gebelik öncesi BKI (kg/m
2
)

değeri

Tek başına anne sütü alma 
süresi (ay)

-,173** ,044

Toplam anne sütü alma süresi 
(ay)

-,021 -,042

Bireyin şuan ki BKI değeri (kg/
m

2
)

,121* ,209**

**0.01 düzeyinde anlamlı, *0.05 düzeyinde anlamlı

Tamamlayıcı besinlere başlama yaşı ortalama 5.9±1.57 ay’dır. İlk tamamlayıcı besin olarak % 35’inin yoğurt, % 
26.2’sinin çorba, % 17.6’sının meyve püresi, % 21.2’sinin ise diğer besinler ile başladıkları belirlenmiştir.

Bireylerin ilk bir yaşta anne sütü alım durumu ile KIDMED indeks puanları karşılaştırıldığında; ilk bir yaşta anne 
sütü alanların KIDMED indeksi puanlarının (P: 0,000 < 0,05) yüksek olduğu saptanmış, aralarında istatistiksel olarak 
anlamlı fark belirlenmiştir (Tablo III).

Tablo III. Bireylerin ilk bir yaşta anne sütü alma durumları ile KIDMED puanları (n:397)

Anne sütü alma 
durumu

n Arit. Ort. Levene Testi F Levene P P Sig.2 tailed

KIDMED 
skoru

Evet 330 1,5500 0,561 ,454             
0,000*

Hayır 67 1,4850

*0.05 düzeyinde anlamlı
Korelasyon analizi sonucu doğrultusunda, KIDMED indeksi puanları ile anne sütü alım süreleri (r=0,122, p<0.05), 
arasında anlamlı ilişki belirlenmiştir(Tablo IV) .

Tablo IV. KIDMED indeksi puanları ile anne sütü alım süreleri korelasyon analizi sonuçları (n:397)
Değişkenler KIDMED indeksi puanları
Toplam anne sütü alma süresi (ay) ,122*

*0.05 düzeyinde anlamlı

SONUÇ
Akdeniz  diyeti  yüksek  enerji  içeriğine sahip  besinlerin tüketimini   kısıtlayarak;   şekerli   içecekler,   hamur işleri  
ve  pastalar,  sodyum  oranı  yüksek  paketli ürünlerin  kullanımını  ve  besleyici  özelliği olmayan  ,  boş  enerji  
kaynaklarından kaçınılmasını hedeflemektedir.5
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Gümüş  ve  Yardımcı,6   Ankara’da  üniversite öğrencilerinin  % 8.6’sının,  Kasap  ise,7 İstanbul’da üniversite  
öğrencilerinin  %10.9’unun  Akdeniz diyetine uyum durumlarının “iyi”  olduğunu  göstermişlerdir.

Kuseyri8, Ankara’da sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin %15.4’ünün  “iyi”  KIDMED  sınıflamasına  sahip  
olduklarını saptamıştır. Bizim çalışmamızda ise % 42.1’inin Akdeniz diyetine uyum durumlarının “iyi”  olduğu 
belirlenmiştir. Bu durumu, çalışmanın sağlık bilimleri fakültesi öğrencileri ile yapılması ve beslenme  derslerinin  
bu  öğrencilerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmasında olumlu etkiler sağlaması ve diğer fakültelerde 
öğrenim gören öğrencilere  göre  daha  yüksek  diyet  kalitesine  sahip olmaları ile açıklamak mümkündür.

Literatürde anne sütü alım durumu ile yetişkin dönem Akdeniz diyetine uyum durumunu değerlendiren çalışma 
bulunmamaktadır. Çalışmamız bulguları ile önemli katkılar sağlamış, anne sütü alımının Akdeniz tipi diyete 
uyumu artırdığını göstermiştir. 

Anne sütü, genç yetişkin dönemde de, hastalık risklerine karşı koruyucu beslenme alışkanlıklarının 
benimsenmesinde son derece önemlidir. Anne sütünün teşviği tüm sağlık çalışanlarının temel görevi niteliğinde 
düşünülmeli, bu konuda etkin ve planlı projeler yürütülmelidir.
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ÖZET

Giriş: Anne sütünün kendi mikrobiyotasına sahip olduğu artık yaygın olarak bilinmekle birlikte, sütteki bu bakteri 
popülasyonlarının kökeni tam olarak anlaşılamamıştır ve birçok tartışmaya konu olmuştur. 

Amaç: Bu derleme, anne sütü mikrobiyotasının yararlarını incelemek ve bu konuda hemşire ve ebelerin 
farkındalığını arttırmak amacıyla literatür taraması yapılarak oluşturulmuştur.

Bulgular: Anne sütü mikrobiyotası doğum öncesi dönemde oluşmaya başlar ve içeriğindeki yararlı 
mikroorganizmaların gelişimi ile birlikte bebeği astım, nekrotizan enterekolit, obezite, nörovirüs, diyabet gibi 
birçok hastalıktan korur. Süt bezlerindeki mikrobiyota gebeliğin son dönemlerine doğru değişmektedir ve 
bazı bakterilerin yer aldığı bildirilmektedir. Bifidobakteriler anne sütüyle beslenen bebeklerde daha baskındır. 
Ayrıca Lactobacillus, bebeklerde kolik oluşumunu önleyen bir etkiye sahiptir. Lactobacillusun sağlıklı bir 
bağırsak mikrobiyotası ortamı sağlayabileceği öne sürülmektedir. Meme bezinde laktozdan sentezlenen bir 
grup oligosakarit bulunur ve bunlar anne sütü oligosakaritleri (HMO’lar) olarak adlandırılır. Erken doğum yapan 
annelerin sütünde bulunan oligosakkarit konsantrasyonunun, zamanında doğum yapan annelerin sütüne göre 
çok daha yüksek olduğu belirtilmektedir.  Anne sütü oligosakkaritleri, laktoz ve lipitlerden sonra en çok bulunan 
üçüncü katı bileşendir.  Yapılan çalışmalar, HMO’ların %1’inin dolaşımda emildiğini ve geri kalanının bağırsaktaki 
bakteriler tarafından metabolize edildiğini, dışkı ve idrarla atıldığını göstermiştir.  Anne sütü mikrobiyotasında 
birçok yararlı bakteri kolonizasyonu bulunmaktadır. Bu kolonizasyon ile birlikte bebeğin bağırsak florası 
güçlenmektedir. Bebeğin anne sütü mikrobiyotasında bulunan mikroorganizmalardan faydalanabilmesi ve 
bağırsak florasının gelişiminin devamı için anne sütü ile beslenme ve emzirme çok önemlidir.   Hemşireler ve 
ebeler anne sütünü teşvik etmekte, emzirmeyi destekleyici yaklaşımlarda bulunmaktadır. 

Sonuç: Doğum öncesi ve doğum sonrası sürecin her alanında yer alan sağlık profesyonelleri olarak hemşireler ve 
ebeler anne sütü ve mikrobiyota gelişimi hakkında bilgi sahibi olmalıdır.  Emzirme eğitimi verilirken anne sütü 
mikrobiyota gelişimi ve yararları da anlatılmalıdır. Annelerin, mikrobiyota içeriğindeki bileşenleri ve yararlarını 
öğrendikçe emzirmeye daha etkin bir şekilde katılması sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Anne sütü, Mikrobiyota, Emzirme, Hemşire, Ebe
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ABSTRACT

Introduction: It’s now commonly known that humanmilk has its own microbiota. However, the-origin of this 
bacteria population in milk hasnot fully been understood and it-has been subjected to many discussions.  

Aim: This compilation was created via a literature review to examine the-benefits of humanmilk-microbiota and 
to raise awareness in nurses and midwives in this respect.  

Results: Humanmilk-microbiota begins to form in-the-prenatal-period and the-development of beneficial 
microorganisms in the-content of it protects the-infant from a number of diseases suchas asthma, necrotizing 
enterocolitis, obesity, neurovirus and diabetes. Microbiota in mammary glands changes toward the end-of 
pregnancy and contains some bacteria. Bifidobacterium are more dominant in-infants taking humanmilk. In 
addition, Lactobacillus prevents colic development in-infants. It’s suggested that Lactobacillus may provide a 
healthy-intestinal-microbiota environment. Mammary glands contain a group of oligosaccharides that are 
synthesized from lactose and they are called humanmilk oligosaccharides (HMOs). Oligosaccharide concentration 
in the milk of mothers having preterm-birth is much-higher compared to the-milk of mothers having full-term-
birth. HMOs are the-third most-common solid component following lactose and lipide. The-studies conducted 
have shown that 1% of HMOs is absorbed during circulation and the-rest of it is metabolized by the-bacteria 
in intestines and is discharged via stool and urine.  Humanmilk-microbiota contains several beneficial bacteria 
colonization. This colonization strengthens the-infant’s intestinal flora. In order for the-infant to take advantage 
of microorganisms which are available in humanmilk-microbiota and sustain the-development of intestinal 
flora, humanmilk is crucial. Nurses and midwives promote humanmilk and conduct approaches supporting 
breastfeeding.  

Conclusion: Nurses and midwives who are healthcare professionals playing a key-role in every area of the-
prenatal and postnatal-period, should have information about humanmilk and microbiota development. When 
training breastfeeding, they should also give information about the-development and benefits of humanmilk-
microbiota. Mothers can be encouraged to participate in-breastfeeding more effectively as they get acquainted 
with the-components in-the-microbiota-content and their-benefits. 

Keywords: Human milk, Microbiota, Breastfeeding, Nursing, Midwifery 

GİRİŞ
Anne sütü bebek beslenmesinin altın standardı olarak kabul edilir. Özellikle ilk ay bebeklerin emzirilmesi 
önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü de yaşamın ilk 6 ayında sadece anne sütü ve iki yaşına kadar ek besinlerle anne 
sütü verilmesini önermektedir.1 Anne sütü, temel besinlerin, bağışıklık hücrelerinin ve biyoaktif bileşenlerin 
yanı sıra, meme ve bebek sağlığını korumak için önemli olan çeşitli mikroorganizmaları da içermektedir.2 Anne 
sütünün kendi mikrobiyotasına sahip olduğu artık yaygın olarak kabul edilmekle birlikte, sütteki bu bakteri 
popülasyonlarının kökeni tam olarak anlaşılamamıştır ve birçok tartışmaya konu olmuştur. Anne sütü mikrobiyotası 
bebeğin emzirilmesi sırasında annenin cildindeki kontaminasyon ile karşılaşması sonucu ortaya çıkmaktadır.3,4 
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Fetal mikrobiyota, maternal koşullar, beslenme durumu ve vücut ağırlığı gibi faktörlerden etkilenebilir.5 Doğum 
öncesi stresin de çocuğun mikrobiyomunun farklılaşmasını etkilediği gösterilmiştir.6 Bebeğin anne sütü 
mikrobiyotasında bulunan mikroorganizmalardan faydalanabilmesi için anne sütü ile beslenme ve emzirme 
önemlidir. Doğum öncesi ve doğum sonrası sürecin her alanında yer alan sağlık profesyonelleri olarak hemşireler 
anne sütü ve mikrobiyota gelişimi hakkında aileleri bilgilendirmekte görev almaktadırlar. Bu yüzden anne sütü 
yapısını, oluşum sürecini ve mikrobiyota gelişimi hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

AMAÇ
Bu derleme; anne sütü mikrobiyotasının bebek üzerindeki etkilerini incelemek ve bu konuda hemşirelerin 
farkındalığını arttırmak amacıyla literatür taraması yapılarak oluşturulmuştur.

BULGULAR
Anne sütü, geniş bir bakteri yelpazesi (staphylococcus, streptococcus, corynebacteria, laktik asit bakterileri, 
pseudomonas, enterobacteriaceae, lactobacillus proteobacteria ve bifidobacteri) içerir.7,8 Bugüne kadar 
yapılan araştırmaların sonuçlarında, anne sütünün bebek için en iyi besin olduğunu, aynı zamanda bebeklerin 
büyümesine ve gelişmesine yardımcı olan biyolojik olarak aktif maddeler de içerdiğini göstermiştir. Anne sütünün 
birçok bileşeni arasında, lactobacillus spp cinsi bakteriler probiyotik mikrofloranın gelişimi üzerinde olumlu bir 
etkisi vardır. Bu organizmaların tür ve çeşitliliği hem anne hem de çevresel olmak üzere birçok faktöre bağlıdır.9 
Zimmermann ve Curtis’in (2020) yaptığı sistematik derlemede; gestasyonel yaşın, doğum şeklinin, biyolojik 
cinsiyetin, paritenin, antibiyotik kullanımının, emzirme evresinin, diyetin, beden kütle indeksinin, anne sütünün 
bileşiminin, HIV enfeksiyonunun, coğrafi konumun anne sütü mikrobiyotasının bileşimini etkilediğine dair kanıtlar 
elde edilmiştir.2

Anne sütünde bulunan Lactobacilli tipleri arasında lactobacillus gasseri, lactobacillus rhamnosus, lactobacillus 
plantarum, lactobacillus fermentum ve enterococcus faecium yer almaktadır. Laktik asit bakterileri ve 
bifidobacterium, bağırsak mikroflorasının ve tüm bakteri popülasyonunun %85’ini oluşturur.10 Bifidobakteriler 
anne sütüyle beslenen bebeklerde daha baskındır. Bebeklerin bağırsak mikroflorasının gelişimi uzun bir süreçtir. 
Bu sürecin başlangıcı fetal dönem olarak kabul edilir ve üç yaşında tamamlanır.11

Lactobacillus, bebeklerde kolik oluşumunu önleyen bir etkiye sahiptir. Lactobacillusun sağlıklı bir bağırsak 
mikrobiyotası ortamı sağlayabileceği öne sürülmektedir.12 

Doğum Öncesi Dönemde Mikrobiyota Gelişimi
Mikrobiyotanın gelişimi amnios sıvısı, göbek kordonunda gelişmeye başlamaktadır. Çalışmalar, bebek ile anne 
arasındaki gastrointestinal floranın temas ve kolonizasyonunun fetal dönemde başladığını göstermiştir. Bu, 
mikroorganizmaların plasenta yoluyla aktarıldığını ve bağırsak mikrobiyotasının gelişiminde rol oynadığını 
göstermektedir.13 Bebek bağırsağının kolonizasyonuna doğum şekli de katkıda bulunmaktadır. Doğum sırasında 
bebekler mikrobiyotasını şekillendirmeye ihtiyaçları olan mikroorganizmalarla temas kurarlar. Doğum şekli, 
beslenme yöntemi ve çevresel faktörler çocuğun sindirim sisteminin mikrobiyolojik profilinin oluşumunu 
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şekillendiren önemli faktörlerdir.14

Vajinal yolla doğan bebekler anneden gelen vajinal bakterilere maruz kalırken, sezaryenle doğan bebekler klinik 
ortamdaki bakterilere maruz kalmaktadır. Sezaryen ile doğan bebeklerin de vajinal mikrobiyataya maruz kalması 
için doğumlarda kadının genital yoluna steril pamuklu bezler yerleştirilip doğumdan sonra bu bezler yenidoğanı 
silmek için kullanılmaktadır. Bu yöntem bebeğin normal doğumda karşılaştığı vajinal mikroflorayı sezaryen 
doğumlarda da sağlayabilmek için gerçekleştirilen bir yöntemdir.15 Bu ilk farklılıkların bebek sağlığı üzerinde 
uzun vadeli etkileri olduğu ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde alerji veya obezite gelişme riskini etkilediği 
bilinmektedir.16

Süt bezlerinde bazı bakterilerin yer aldığı bildirilmektedir ve buradaki mikrobiyota gebeliğin son dönemlerine 
doğru değişmektedir. Vajinal doğumun bağırsak geçirgenliğinin artmasına, anne bağırsağında bakteri 
translokasyonunun artmasına ve sonuç olarak anne sütünde daha yüksek bakteri transferine yol açabileceği 
öne sürülmüştür.2 Bazı çalışmalarda, gebelik ve laktasyon döneminde annenin intestinal mikrobiyotasında 
bulunan bakterilerin intestinal immün hücreler ile süt bezlerine ulaştığı ileri sürülmektedir. Annenin intestinal 
mikrobiyotasındaki bakteriler dendritik hücreler yoluyla meme dokusuna taşındığı düşünülmektedir.13

Anne Sütü Oligosakkaritleri (Human Milk Oligossaccarides = HMO) 
Anne sütü, yenidoğan bağışıklığını etkileyebilecek bileşikler içerir. Bunlar arasında, meme bezinde laktozdan 
sentezlenen bir grup oligosakarit; bu oligosakaritler, anne sütü oligosakaritleri (HMO’lar) olarak adlandırılır.17 
Anne sütü, bebek için ideal besin dengesini sağlar. İmmünoglobulinler, hormonlar, oligosakkaritler gibi sayısız 
biyoaktif bileşen içerir. Bugüne kadar iki yüzden fazla farklı HMO tanımlanmıştır. HMO’lar monosakkaritlerden ve 
monosakkarit türevlerinden oluşur.11

HMO’lar, anne sütünün çok önemli bir bileşenidir. Laktoz ve lipitlerden sonra en çok bulunan üçüncü katı 
bileşendir.18 HMO’lar beş temel monosakkaritten oluşur: glikoz (Glc), galaktoz (Gal), N-etilglukozamin (GlcNAc), 
fukoz (Fuc) ve sialik asit (SA).19 HMO metabolizması üzerine yapılan çalışmalarda, %1’inin dolaşımda emildiğini 
ve geri kalanının bağırsaktaki bakteriler tarafından metabolize edildiğini dışkı ve idrarla atıldığını göstermiştir.20

Formül mamalarda HMO’lar yoktur ve bu nedenle bebekler HMO’nun yararlarından faydalanamazlar. Formül 
mamaların içinde anne sütünü taklit eden fruktooligosakkaritler (FOS)’lar ve galagtooligosakkaritler (GOS)’lar 
adında basit yapılı prebiyotikler bulunur.18 GOS / FOS karışımının kemik sağlığı üzerinde etkisi olup olmadığını 
kontrol etmek için yapılan bir çalışmada kemik rezorpsiyonunu azaltarak ve kalsiyum, fosfor ve magnezyum 
absorpsiyonunda kemik mineralizasyonunu, yoğunluğunu ve yapısını artırarak kemik sağlığının korunmasına 
yardımcı olabileceği bulunmuştur. Bu çalışmaların sonuçları çok umut vericidir, ancak GOS / FOS karışımının 
etkinliğini doğrulayacak çalışmalara hala ihtiyaç vardır. Sonuçlar doğrulanırsa, GOS / FOS farmakolojik tedavilerle 
kombinasyon halinde kullanılabilir.21

Erken doğum yapan annelerin anne sütünde bulunan oligosakkarit konsantrasyonu, zamanında doğum yapan 
annelerin sütüne göre çok daha yüksektir. Prematüre bebeklerin ihtiyaçlarına, onların maruz kaldıkları bulaşıcı 
hastalıklara karşı koruyan bir süt bileşimi olabilir.22 
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Mikrobiyota Metabolitleri
Mikrobiyota, konağa bir dizi metabolik yetenek sağlar. Otokrin veya parakrin olarak hareket edebilen ve böylece 
insan sağlığını düzenleyen çok sayıda metabolit üretir.23 Bu mikrobiyal metabolitlerin çoğu sağlık için gereklidir ve 
bebeklerde normal büyümeyi düzenlemede önemli bir rol oynar.24 Mikrobiyota tarafından üretilen veya modifiye 
edilen metabolitler, konakçı fizyolojisinin birçok yönü için gerekli olan kısa zincirli yağ asitleri (SCFA), vitaminleri 
ve kolonilerini içerir.23

Kısa Zincirli Yağ Asitleri (SCFA = Short Chain Fatty Acids) 
Sindirilemeyen karbonhidratlar, kolonda bir anaerobik bakteri alt kümesi tarafından fermente edilir ve hem 
mikrobiyal büyüme için enerji verir hem de SCFA’lar, yani asetat, propiyonat ve bütirat üretir. SCFA üreten 
bakteriler arasında Bacteroides, Bifidobacterium, Lactobacillus, Faecalibacterium ve Ruminococcus bulunur.25 
SCFA’lar, enerji sağladıkları ve gastrointestinal büyüme ve gelişmeyi sürdürdükleri için yenidoğan bağırsak sağlığı 
için gereklidir.26

HMO’lar dolaylı olarak SCFA üretimini artırabilir.27 SCFA’ların gen ekspresyonunun düzenlenmesinde rol oynadıkları 
için daha geniş bir sistemik etkiye sahip olduğuna dair kanıtlar vardır.28 SCFA’ların bağırsaktaki serbest yağ asidi 
reseptörlerini aktive ederek doygunluğu sağladığına inanılmaktadır.29 SCFA’lar lokal olarak kolon lümenini 
asitleştirerek potansiyel patojenlerin büyümesini engeller.30

Triptofan
Anne sütünde bulunan triptofan adlı aminoasit, beyin tarafından gece salgılanan ve vücudumuzun biyolojik 
saatini ayarlayan melatonin hormonu ile aktive hale gelir. Bu sayede bebeğin uyku-uyanıklık döngüsü düzenlenir. 
Ani bebek ölümü görülme riskini azaltır. Ayrıca triptofan, gastrointestinal fonksiyonları, duygu durumu, iştahı, 
uykuyu ve anksiyeteyi düzenleyen bir nörotransmiter olan serotoninin (5-hidroksitriptamin) öncüsüdür.30 Bağırsak 
mikrobiyotası, bağırsak enterokromafin hücrelerinden salınmasını uyararak dolaylı olarak serotonin miktarlarını 
etkileyebilir ve böylece bağırsak-beyin eksenini etkileyebilir.31,32 

Vitaminler
İnsan bağırsağı mikrobiyotasındaki bazı bakteriler, menakinon (K-2 vitamini) ve suda çözünen B vitaminlerinin çoğu 
yenidoğan sağlığı için gerekli olan vitaminleri sentezleyebilmektedir. Özellikle birçok Bifidobacterium topluluğu, 
in vitro olarak vitamin üretme yeteneği göstermiştir.33

Konjuge Linoleik Asit (KLA)
KLA, obezite, diyabet ve bağışıklık sistemi ile ilgili çeşitli sağlık yararları ile ilişkilendirilmiş temel linoleik asidin 
konjuge yapıtaşlarının karışımını ifade eder. Farklı birçok etkinliği olan KLA; bifidobacteria, lactobacillus, 
propionibacterium, enterococcus ve lactococcus gibi farklı bakteri grupları tarafından üretilir ve yenidoğanın 
büyüme, gelişimi için önemlidir.24
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Nörotransmiterler
Bazı bakteriler, serotonin ve γ-aminobütirik asitten dopamin ve norepinefrin, asetilkolin ve histamine kadar değişen 
birçok nöroaktif metabolitler ve agmatin gibi nörotransmiterler üretebilir. Bunlar bağırsakta, mikrobiyotanın 
beyin gelişimi ve işlevi üzerindeki etki gösterebilmektedirler.34

Norovirüs 
Norovirüs gastroenterite sebep olan bir virüstür. HMO’ların norovirüs bağlanmasını oldukça etkili bir şekilde bloke 
edebildiği bulunmuştur.35 HMO’lar virüslerin epitelyal yüzeylere bağlanmasını engelleyerek çalışır. HMO’lar kanda 
aktif müsin tipi O-glikanların yapısını taklit eder. Viral glikan reseptörleri için ideal bir potansiyel rakip kaynağıdır. 
Küçük ancak daha yaygın HMO’lardan biri olan 2-fukosillaktoz (2̇FL) norovirüs bağlanmasını oldukça etkili bir 
şekilde bloke edebildiği bildirilmiştir.35

Solunum Yolu Enfeksiyonları
HMO laringofaringeal bölgeyi yıkar. Solunum mukozasının epitel hücrelerine girişte patojen yapışmasını 
azaltabileceği düşünülmektedir.36 Anne sütünde bulunan HMO’nun solunum yolu virüslerine karşı doğuştan 
bağışıklığı arttırdığı ve bağışıklığı etkileyebileceği sonucuna varılmıştır.37 Yüz altmış astımlı çocuk üzerinde yapılan 
çift kör, randomize, plasebo kontrollü bir çalışma da lactobacillusun astım şiddetini azaltabileceğini ve astım 
kontrolünü iyileştirebileceği bildirilmiştir.38

Nekrotizan Enterekolit (NEC)
Anne sütü, bağışıklık sistemlerinin olgunlaşmasını sağlar. Anne sütündeki immünoglobulin A (IgA) ve büyüme 
faktörleri gibi başlıca immünolojik bileşenler, bebekte bağırsak bariyer bütünlüğünü ve mikrobiyal kolonizasyonu 
düzenlemede etkilidir. Bu nedenle NEC gelişimine karşı koruma sağlar. Anne sütü, mamayla beslenmeyle 
karşılaştırıldığında NEC’in önlenmesinde koruyucu bir faktördür.39

Anne Sütü Mikrobiyotası ve Yenidoğan Sağlığı 
Bağırsak mikrobiyotasının doğru bileşimi, tüm vücudun işleyişini etkiler ve birçok hastalığın gelişmesini 
engeller. Mikrobiyal homeostazın faydaları hem kısa hem de uzun vadelidir. Gıda ile birlikte yeterli probiyotik 
mikroorganizma oluşumu, mikrobiyolojik profilin düzgün oluşumunu destekler ve gastrointestinal sistemde 
mikrobiyolojik homeostazdan maksimum fayda sağlar. Sadece anne sütü ile beslenen ve beslenmeyen bebeklerin 
bağırsak mikrobiyatalarını karşılaştıran bir meta-analiz çalışmasına göre; sadece anne sütü ile beslenen bebeklerin 
mikrobiyal çeşitliliği ve kolonozisyonunda artış olduğu bulunmuştur. Ayrıca sadece anne sütünün diyare atakları 
sırasında bebek bağırsak mikrobiyotası üzerinde koruyucu bir etkisi olduğu saptanmıştır.40 Anne sütüyle beslenen 
bebekler daha az enfeksiyona yakalandığı belirtilmektedir.10 HMO’nun yapışma önleyici etkisi, in vitro ve ex vivo 
çalışmalarla kanıtlanmıştır. HMO’lar, çözünür ligand analogları olarak hizmet eder ve patojen yapışmasını bloke 
eder. Birçok virüs veya bakteri, çoğalmak ve hastalığa neden olmak için epitel hücre yüzeylerine yapışmaktadır. 
Virüsün ya da bakterinin hücre yüzeyine yapışması, glikokaliks olarak da adlandırılan hücre yüzeyindeki epitel 
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glikanlarına bağlanarak gerçekleşmektedir.18 HMO’lar bazı glikan yapılarına benzerler ve reseptörler olarak görev 
yaparlar. Bu reseptörler daha sonra patojen mikroorganizmanın epitel hücrelere bağlanmasını engeller. Hücre 
yüzeyine bağlanamamış patojenler hücre yüzeyine tutunamaz ve hastalığa neden olmadan vücuttan atılır. 
Anne sütü mikrobiyotası içerdiği mikroorganizmlalar ve bileşenler ile birlikte bebekleri çeşitli hastalıklardan 
korumaktadır.18

SONUÇ
Anne sütü mikrobiyotasında birçok yararlı bakteri kolonizasyonu bulunmaktadır. Bugüne kadar yapılan 
araştırmaların sonuçlarında, anne sütünün bebek için en iyi besin olduğunu, aynı zamanda bebeklerin 
büyümesine ve gelişmesine yardımcı olan biyolojik olarak aktif maddeler de içerdiğini göstermiştir. Anne sütü 
mikrobiyotası doğum öncesi dönemde oluşmaya başlar ve içeriğindeki yararlı mikroorganizmaların gelişimi ile 
birlikte bebeği alerjiler, otoimmün hastalıklar, diyabet, obezite, lösemi, çölyak hastalığı, nekrotizan enterekolit, 
kistik fibroz gibi hastalıklardan korur. Emzirme süreci devam ettikçe bebek anne derisinden aldığı yararlı 
mikroorganizmalarla birlikte bağışıklığını güçlendirmektedir. Aynı zamanda bebeğin bağırsak mikrobiyotası 
gelişimi devam etmektedir. Emzirmek aynı zamanda anneyi de birçok hastalıktan korumaktadır. Anne bebek 
arasında güvenli bağlanmayı sağlayarak bebeğin psikososyal gelişimini sağlamaktadır. Hemşireler olarak anne 
sütünü teşvik etmeli ve emzirmeyi destekleyici yaklaşımlarda bulunmalıyız. Bebeğin anne sütünün yararlarından 
faydalanabilmesi ve sağlıklı mikrobiyota gelişimini oluşturabilmek için bebek doğduktan sonra ilk yarım saat veya 
bir saat içerisinde anne sütünü alması için anne ve bebek desteklenmelidir. Annelere emzirme eğitimi verilirken 
anne sütü mikrobiyota gelişimi de anlatılmalıdır. Anneler mikrobiyota içeriğindeki bileşenleri ve yararlarını 
öğrendikçe emzirmeye daha etkin bir şekilde katılması sağlanabilir. Yapılan çalışmalarda da emzirme ve anne 
sütü eğitiminde hemşire desteğinin çok önemli olduğu belirtilmektedir. Ülkemizde emzirme danışmanlığı 
alanında sağlık profesyonelleri için sertifika programları düzenlenmektedir. Hemşirelerin bu kurslara katılımı 
desteklenmelidir.
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COVID-19 PANDEMİSİNDE EMZİRME: EBENİN ROLÜ
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Özet

COVID-19 enfeksiyonu, 2019 yılının sonlarında Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıkmış, Şubat 2020’de Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından COVID-19 pandemisi olarak açıklamıştır. Korona virüsler, soğuk algınlığından daha şiddetli 
solunum yolu enfeksiyonlarına ve hatta ölümlere neden olabilmektedir.
COVID-19 enfeksiyonunun gebelere ve fetüse olan etkileri tam bilinmemekte ve emzirme süreci ile ilgili yeterli veri 
bulunmamaktadır. Emzirme; anne ve bebeğin sağlığını geliştirir, anne bebek arasındaki bağı güçlendirir ve doğum 
sonu depresyon görülme olasılığını azaltır. Dünya Sağlık Örgütü ilk altı ayda sadece anne sütüyle beslenmeyi 
önermektedir. COVID-19 pandemi sürecinde emzirmeyle ilgili olarak farklı görüşler bulunmasına rağmen ortak 
görüş bebek beslenmesinin anne sütüyle olması yönündedir. Bu nedenle annenin bebeğini emzirmeye devam 
etmesi önerilir. Doğrulanmış COVID-19 enfeksiyonu olsun ya da olmasın bebekler anne ile birlikte kalmalı, ten tene 
temas sağlanmalı, solunum izolasyonuna ve hijyenik önlemlere dikkat edilmeli ve emzirmeye teşvik edilmelidir
Ebe emzirme sürecinin başlatılmasında, emzirmenin etkin olarak devam ettirilmesinde, emzirme döneminde 
ortaya çıkabilecek problemlerin önlenmesinde ve annenin emzirmeyi başarmasında önemli role sahiptir. Bu 
süreçte doğum yapan kadına bakım veren ebeler; öncelikle anneleri emzirme konusunda bilgilendirmeli, 
cesaretlendirmeli ve desteklemelidir. Emzirmenin yararları ve anne sütünün diğer solunum enfeksiyonlarındaki 
bulaş riski göz önüne alındığında, anne için gerekli tüm önlemleri sağlamalı ve anneleri emzirmeye teşvik 
etmelidir. COVID-19 pozitif tanısı almış ya da şüpheli doğum sonu dönemdeki anneleri, yeni doğandan ayrı 
kalmanın pozitif ve negatif yönleri ile ilgili bilgilendirmeli ve bebeğin annenin yanına verilip verilmeyeceğini 
multidisipliner bir ekiple ve anneyle tartışmalıdır. COVID-19 tanılı ve şüpheli emziren annelere bebeği besleme 
ve süt sağma konularında danışmanlık hizmeti sağlamalı, gerekli izolasyon önlemlerini alarak süreci yürütmelidir. 
Anahtar kelimeler: COVID 19, Emzirme, Ebe
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BREASTFEEDING IN THE COVID-19 PANDEMIC: THE ROLE OF THE MIDWIFE

Abstract
COVID-19 infection emerged in Wuhan province, China in late 2019, and announced by the World Health 
Organization as a COVID-19 pandemic in February 2020. Corona viruses can cause severe respiratory infections 
and even deaths from the common cold.
The effects of COVID-19 infection on pregnant women and the fetus are not known, and there is not enough data 
about the breastfeeding process. Breast-feeding; It improves mother and baby health, strengthens attachment 
and reduces the likelihood of postpartum depression. The World Health Organization recommends exclusive 
breastfeeding in the first six months. Although there are different opinions regarding breastfeeding during the 
COVID-19 pandemic process, the common view is that infant feeding should be with breast milk. Therefore, it 
is recommended that the mother continue to breastfeed her baby. With or without COVID-19 infection, babies 
should stay with the mother, skin-to-skin contact should be provided, respiratory isolation and hygienic measures 
should be observed and breastfeeding should be encouraged.
The midwife has an important role in initiating the breastfeeding process, continuing breastfeeding, preventing 
problems that may occur during the breastfeeding period and achieving breastfeeding. Midwives who care for 
women in this process; It should primarily inform, encourage and support mothers about breastfeeding. Given 
the benefits of breastfeeding and the risk of transmission of breast milk in other respiratory infections, it should 
provide all necessary precautions and encourage mothers to breastfeed. Mothers who have been diagnosed as 
positive for COVID-19 or who are suspected in the postpartum period should inform the positive and negative 
aspects of separation from the newborn and discuss whether the baby will be given to the mother or not with 
a multidisciplinary team and the mother. It should provide consultancy services to breastfeeding mothers on 
feeding and milking the baby, and carry out the process by taking necessary isolation measures. 
Keywords: COVID 19, Breastfeeding, Midwife
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COVID-19 Tanımı

Koronavirüsler önemli insan ve hayvan patojenleri olup, 2019’un sonunda, Çin Wuhan’da bir dizi pnömoni vakasının 
nedeni olarak yeni bir koronavirüs tespit edilmiştir. Çin genelinde salgınla sonuçlanarak ardından küresel bir salgın 
haline gelmiş ve Şubat 2020’de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, 2019 koronavirüs hastalığı anlamına gelen 
COVID-19 hastalığı olarak ilan edilmiştir.1 Koronavirüs enfeksiyonları, hafif enfeksiyon tablolarından, “(Middle East 
Respiratory Syndrome, (MERS)”, ciddi ve ağır enfeksiyonlara “(Severe Acute Respiratory Syndrome, (SARS)” neden 
olabilecek bir virüs ailesidir. Koronavirüsler insanların taşıdığı ve insandan insana bulaşabilen çeşitli alt tiplerden 
oluşmakla birlikte; hayvanlarda saptanan ve hayvanlardan insanlara bulaşma sonucunda insanlarda ağır hastalık 
tablolarına neden olan tipleri de bulunmaktadır.1,2 Doğrudan kişiden kişiye solunum yoluyla bulaşma, SARS-CoV-2 
enfeksiyonunun bulaşmasının birincil yoludur. Bulaşın esas olarak solunum partikülleri aracılığıyla yakın mesafeli 
temas yoluyla meydana geldiği düşünülmektedir. Enfeksiyonlu bir kişi hapşırdığında, öksürdüğünde veya 
konuştuğunda solunum salgılarında salınan virüsün solunması ya da mukoza zarlarıyla temas edilmesi halinde 
başka bir kişiye bulaşabilir. Bir kişinin elleri bu salgılarla veya kontamine yüzeylere dokunarak kontamine olursa 
ve elleriyle gözlerine, burnuna veya ağzına dokunursa da enfeksiyon oluşabilir, ancak kontamine yüzeylerin ana 
bulaşma yolu olduğu düşünülmemektedir. SARS-CoV-2 enfeksiyonu ayrıca hava yoluyla daha uzun mesafelere 
ulaşabilir, ancak bu bulaşma biçiminin pandemiye ne ölçüde katkıda bulunduğu belirsizdir.3 SARS-CoV-2 
enfeksiyonunun, dışkı, kan ve semen dahil olmak üzere solunumla ilgili olmayan örneklerle bulaşmadaki rolü 
belirsizdir.3,4

Pandemi sırasında emzirme dönemindeki kadınlar ile ilgili bazı belirsizlikler bulunmaktadır.5 Olağanüstü kabul edilen 
pandemi dönemi koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Olağanüstü süreçlerde 
sağlığın korunmasında anne sütü ile beslenme ve emzirme oldukça önemlidir. COVID-19 pandemisinde anneden 
bebeğe virüsün bulaşma riski büyük endişe yaratmakta ve özellikle emzirmenin güvenliği sorgulanmaktadır.6 

Emzirme 

Emzirme annenin ve bebeğin sağlığını etkileyen oldukça önemli bir beslenme şeklidir. Emzirme bebeğin mide-
bağırsak işlevine, beslenmesine, bağışıklık sistemine ve psikolojik sağlığına yararlarından dolayı hem resmi 
kuruluşlar hem de tıbbi profesyoneller tarafından desteklenmektedir. Anne sütüyle beslenmenin en iyi bilinen 
sağlık yararları, bebeğin emzirildiği dönemde hastalıkların önlenmesi olup, birçok kronik hastalık riskini azaltarak 
uzun vadeli faydalarla da ilişkilendirilmiştir.6,7 Anne sütü astım, tip 1 diabetes mellitus, obezite, şiddetli alt solunum 
yolu enfeksiyonu, akut otitis media gibi hastalıklara karşı da koruma sağlar. Emzirmenin anne sağlığına da birçok 
faydası bulunmaktadır. Emzirme döneminde, doğum sonrası kan kaybı riskini azaltır. Hipertansiyon, tip 2 diabetes 
mellitus, kardiyovasküler hastalık, over kanseri ve meme kanserinden koruyucu etkisiyle de anne sağlığına uzun 
vadeli yararlar sağlar. Anne ve bebek için olan sağlık yararları da, hem toplum hem de aile için önemli ekonomik 
yararlara dönüşür.6 Lancet’in 2016 raporuna göre anne sütü alımı ile beş yaş altı ölümlerin %13’ü engellenebilir, 
solunum yolu enfeksiyonları üçte biri oranında, ishaller yarı yarıya azaltılabilir.8 Çocuk hakları sözleşmesinin temel 
maddelerinde eşit şartlar altında her koşulda çocuğun yararı ve esenliğinin düşünülmesi önceliği bulunmaktadır. 
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Bu nedenle çocuk haklarının korunması için COVID-19 pandemisi sürecinde emzirmenin ve anne sütü almanın 
desteklenmesi gerekmektedir.1

Anne sütünün, bebeğin bağışıklık sistemi henüz gelişme aşamasındayken, yaşamın ilk birkaç ayında antikor 
sağlayarak bebeği koruduğu bilinmekle birlikte, aynı şeyin COVID-19 için de geçerli olup olmadığı tam olarak 
bilinmemektedir. Bununla birlikte anne sütünde yenidoğana COVID-19’dan bağışıklık sağlayabilecek IgG ve IgA 
(immünoglobulinler G ve A) antikorlarının geçtiğini düşündüren az sayıda çalışma bulunmaktadır. Başka bir 
çalışmada, COVID-19 pozitif annelerden alınan 15 anne sütü örneğinden 12’sinde IgA’nın oluştuğu bulunmuştur.1,7,9

COVID-19 Pandemisinde Emzirme 

DSÖ, yeni doğanlara ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesini ve sonrasında 2 yaşına kadar ek gıdalarla birlikte 
emzirmeye devam edilmesini önermektedir.5 Çalışmaların sınırlı olması nedeniyle COVID-19’un anne sütü ile 
bulaşma durumu net değildir.10 Ancak anneye ve bebeğe olan faydaları nedeniyle emzirmenin teşvik edilmesi 
gerektiği konusunda genel bir fikir birliği bulunmaktadır. DSÖ ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu  
(UNICEF) COVID-19 olduğundan şüphelenilen veya doğrulanan anne olsa dahi emzirmeye devam edilmesini 
önermektedir. Anne ve bebeğin sağlığını korumak ve arttırmak için pandemi öncesinde olduğu gibi doğumdan 
hemen sonra emzirmeye ve ten-tene temasa başlanması önerilir.5,11 

Mevcut bilimsel literatürde anne sütünün, COVID-19 ve bilinen diğer solunum yolu viral enfeksiyonları için 
anneden bebeğe bulaş yolu olarak kabul edilmediğinden (12,13), emzirmenin, genel olarak, enfeksiyon salgınları 
sırasında kesilmemesi önerilir.5,11 COVID-19 enfeksiyonu gibi çeşitli nedenlerle bebeğin anne sütünden mahrum 
bırakılması bebeği daha büyük bir riske sokabilir. Anne sütü, maternal antikor ve diğer anti-enfektif faktörlerin 
kaynağı olduğundan bebek virüse karşı pasif antikor geliştirebilir.5,11,12 COVID-19 pozitif 9 gebe üzerinde yapılan 
bir çalışmada, kordon kanında, amniyotik sıvıda ve anne sütünde SARS-CoV-2 enfeksiyonu saptanmamış ve 
incelenen 6 anne sütünün de negatif olduğu bulunmuştur.10,13 COVID-19 pozitif olan 60 gebe üzerinde yapılan 
bir çalışma, emzirme sırasında bebeklerin COVID-19 ile enfekte olmadığı görülmüştür.14 Başka bir çalışmada,  
COVID-19 pozitif annenin boğaz sürüntüsü dışındaki vücut sıvılarında SARS-CoV-2 enfeksiyonu bulunmamış 
olup, anne sütünde IgG ve IgA tespit edilmiştir. Bebekte yapılan testlerde ise SARS-CoV-2 enfeksiyonunun 
negatif olduğu ve serumda IgG’nin arttığı görülmüştür. Bu bulgular, emzirmenin yenidoğanlara potansiyel fayda 
sağlayabileceğini düşündürmektedir.15

DSÖ emzirmeyi güvenli kabul etmiş ve emziren annenin COVID-19 enfeksiyonu tanısı almış bir kişi ile temas 
öyküsü olduğunda emzirmeye ara vermemesini, gerekli önlemleri alarak emzirmeye devam etmesini önermiştir. 
Ayrıca, annenin emzirirken veya süt sağarken maske takması, emzirmeden önce ellerin 20 saniye boyunca etkili bir 
şekilde yıkaması, bulunduğu odayı sık sık havalandırması, çamaşırlarını normal deterjanla 60–90°C’de yıkaması, 
bol sıvı tüketmesi, dengeli beslenmesi ve düzenli uyuması önerilmektedir.5,11,12

Emzirme Tıp Akademisi doğrudan emzirmeye alternatif olarak, annenin sütünü sağarak bebeğini beslemesinin 
güvenli bir prosedür olduğunu açıklamıştır. Hastalık Kontrol Merkezi (Centers for Disease Control and Prevention-
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CDC) ise annenin COVID-19 pozitif olması durumunda, yenidoğanın ayrı bir odada izole edilmesini, ancak yine 
de bebeğini emzirmek isteyen annelere engel olunmaması gerektiğini açıklamıştır.16 Annelerin bu süreçte süt 
sağmaya teşvik edilmesi ve mümkünse sağma işleminde özel bir göğüs pompasının kullanılması gerektiği 
bildirilmiştir. Her sağma işleminden önce anneler el hijyenini sağlamalı, sağma işlemi bittikten sonra da anne sütü 
ve meme ile temas eden tüm parçalar iyice yıkanmalı ve uygun şekilde dezenfekte edilmelidir.17 

COVID-19 Pandemisinde Emzirmede Ebenin Rolü 

Ebeler, pandemi öncesinde olduğu gibi anne, bebek ve toplumun sağlığını korumak ve geliştirmekten birinci 
derecede sorumlu sağlık personeli olup, doğum sonu dönemde annenin sağlığını yükseltmek ebelik bakımının 
temel bileşenlerindendir.5,16 Isfahan Tıp Bilimleri Üniversitesi COVID-19 pandemisinde, ebelik bakımı ile ilgili bir 
takım faktörler belirlemiştir. Ebe doğum ağrısını azaltmaya yönelik girişimler sağlamalı, doğum indüksiyonu ve 
müdahalelerini azaltmalı, kadına emosyonel destek sağlamalı, bulaş riskini minimalize etmeli yada tamamen 
ortadan kaldırmalı, ekipman ve malzemelerin dezenfeksiyonunu sağlamalı, güvenli doğum için negatif basınç 
izolasyon odalarını hazırlamalı, doğum sürecinde fetüsü sürekli izlemeli, annenin hayati belirtilerini sürekli 
kontrol etmeli, solunumu sık sık izlemeli, kadının yanında destek olan başka birinin alınmasını önlemeli, 
doğum için uygun pozisyonları vermeli, annenin sıvı kaybını önlemeli, özellikle korona pozitif annelerde ağzın 
kurumasını önlemeli, gerekiyorsa anne bebek arasındaki ten tene teması yapmamalı, bebeğin doğumdan 
hemen sonra izole edilmesini sağlamalı ve bebeğe korona testi yapmalıdır.10,16 Mevcut kanıtlara dayanarak, DSÖ, 
hem annelere hem de yenidoğanlara emzirmenin yararları, yenidoğanlara COVID-19 bulaşma riskinden önemli 
ölçüde ağır bastığından, COVID-19’u doğrulanmış veya şüphelenilen annelerin emzirmeye devam etmelerini 
tavsiye etmiştir.5,6 Ebe bu süreçte COVID-19 tanılı ve şüpheli emziren tüm annelere emzirme ve süt sağma 
konularında danışmanlık yapmalıdır.17 COVID-19 pozitif veya şüpheli doğrudan emziren anneleri desteklemeli 
ve gerekli izolasyon önlemlerinin alınmasını sağlamalıdır.16,18 Annelerin klinik durumu nedeniyle yenidoğandan 
ayrı kalmaları gerektiğinde, anne gerekli önlemlere uymadığında veya bebeğini doğrudan emzirmek konusunda 
kendine güvenmediğinde annelere, sağılmış anne sütü seçeneği önerilmeli ve anneye sütün sağılması için gerekli 
eğitimler verilerek bebeğin anne sütü ile beslenmesi sağlanmalıdır. Ayrıca enfeksiyon bulaşma riskini önlemek 
veya riski en aza indirmek amacıyla, doğum sonrası dönemde ev ziyaretlerinin aynı ebe tarafından yapılması 
önerilmektedir.9,16

Sonuç olarak bebeklerin ve annelerin sağlığını korumak için emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi, sadece 
normal zamanlarda değil, pandemi döneminde de önemlidir. COVID-19 pandemisi emzirmeye engel bir durum 
olmayıp bebeğin gelişimi için uygun önlemler alınarak emzirmeye devam edilmesi gerekmektedir. Bu anlamda 
toplumun bilinçlenmesini sağlamak için ebelerin emziren kadınları ve ailelerini konuya ilişkin bilgilendirmesi 
oldukça önemlidir.5-10
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     FİZİKSEL AKTİVİTENİN ANNE SÜTÜ VE EMZİRME SÜRECİNE ETKİSİ
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Anne sütü, çocuk sağlığının üst düzeye çıkarılmasında, büyüyüp gelişebilmesini, yaşamsal faaliyetlerini 
sürdürebilmesini sağlayan en etkili yollarından biridir. Emzirme ile yenidoğanı besleme anne için zahmetsiz, 
ekonomik olmanın yanı sıra toplumun geleceği yönünden de sağlıklı bireylerin oluşmasına, toplumun sağlığının 
artmasına katkı sağlar.

Genel nüfustaki kadınların (%43) fiziksel aktivite yönergelerine uymamakla birlikte, doğum sonrası kadın, 
fiziksel olarak hareketsizlik riski taşımaktadır ve doğumdan sonra kadınların yaklaşık %64’ünün yeterince aktif 
olmadığı bildirilmiştir. Doğum sonrası sağlığı geliştirmek için hareketsiz yaşam tarzını değiştirmek hedef olarak 
belirlenmelidir.

Hem egzersiz hem de emzirmenin sağlık yararları göz önüne alındığında, son araştırmalar bunların uyumluluğunu 
ele almıştır. Egzersiz yapan emziren kadınlar, daha fazla enerji tüketirler ve egzersiz yapmayan, emziren kadınlara 
göre daha iyi psikososyal refah ölçütlerine sahiptirler. Emzirme döneminde egzersiz, bir öğüne insülin yanıtını 
iyileştirir ve yüksek yoğunluklu lipoprotein konsantrasyonunu artırır. 

Emziren kadınlar fiziksel olarak aktif olmaya motive olurlar; ancak bunu yapmalarına yardımcı olacak doğru bilgiler 
mevcut değildir. Pek çok kadın, bununla ilgili sorunları diğer annelerden veya sosyal medyadan duyduklarında, 
süt arzının azalmasıyla ilgili endişeler nedeniyle fiziksel aktiviteden kaçınmaktadırlar. Ancak egzersizin tek başına 
süt hacmi veya makro besin içeriği üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını saptamıştır.

Sonuç olarak; annelerin fiziksel aktiviteye istekli olmalarının, laktasyona ek yapılan fiziksel aktivitenin insülin 
direncini artıracağı, psikososyal refah düzeylerini artacağı ve buna bağlı olarak emzirme tutumunun artacağı, 
doğum sonu fiziksel aktivite hakkında eğitimler verilerek olası sağlık risklerinin azaltılacağı düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: fiziksel aktivite, anne sütü, emzirme süreci
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Breast milk is one of the effective ways to maximize the health of children, enabling them to grow and develop 
and to continue their vital activities. Feeding the newborn by breastfeeding is not only effortless and economical 
for the mother, but also contributes to the formation of healthy individuals and the increase of the health of the 
society in terms of the future of the society.

 Although women in the general population (43%) do not comply with physical activity guidelines, postpartum 
women are at risk of being physically inactive, and approximately 64% of women are reported to be not active 
enough after giving birth. Changing the sedentary lifestyle should be set as the goal to improve postpartum 
health.

 Breastfeeding women are motivated to be physically active; however, correct information to help them do this 
is not available. Many women avoid physical activity because of concerns about reduced milk supply when they 
hear about issues from other mothers or on social media. However, it was found that exercise alone did not have 
a negative effect on milk volume or macronutrient content.

 As a result; It is thought that the willingness of mothers for physical activity, physical activity in addition to 
lactation will increase insulin resistance, increase their psychosocial well-being and, accordingly, breastfeeding 
attitude will increase, and possible health risks will be reduced by providing training on postpartum physical 
activity.

Keywords: physical activity, breast milk, breastfeeding process
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GİRİŞ

Düzenli fiziksel aktivite kadınların yaşamları boyunca sağlıklarını korumaları için önemlidir.  Bir kadının üreme 
döneminde ortaya çıkan önemli olaylar gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemdir1. Doğum sonrası dönem, 
kadınlara fiziksel aktiviteye başlama veya yeniden başlama fırsatı sunar. Doğum sonrası fiziksel aktivitenin kısa 
vadeli faydaları arasında ruh hali ve kalp-solunum zindeliğinde iyileşme, kilo kaybının teşvik edilmesi ve doğum 
sonrası depresyon ve anksiyetede azalma bulunmaktadır1,2.  Bu faydalara rağmen kadınların büyük çoğunluğu 
bebek doğduktan sonra gebelik öncesi fiziksel aktivite düzeylerine geri dönemezler3.

 2015 yılında Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Koleji, doğum sonrası dönemde sağlıklı bir yaşam 
tarzını sürdürmek ve annelerde sağlıklı bir kiloyu yönetmek için fiziksel aktiviteyi savunmuştur4. Birleşik Devletler 
Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bölümünün Amerikalılar için yayınladığı fiziksel aktivite kurallarında sağlıklı gebe ve 
postpartum kadınlar için kılavuz, gün içerisinde 30 dakika yedi günde en az 150 dakika orta şiddette aerobik 
aktivite (tempolu yürüyüş eşdeğeri) önermektedir4,5.

Kanada kılavuzu, “doğum şekline bağlı olarak, çoğu egzersiz türünün doğum sonrası dönemde devam 
ettirilebileceğini veya devam ettirilebileceğini” belirtirken6, ABD ACOG kılavuzu ise “fiziksel ve tıbbi olarak güvenli 
olur olmaz gebelik öncesi rutinlere yeniden başlanabileceğini belirtmiştir7. İngiltere kılavuzu, hamilelik ve doğum 
karmaşık değilse, hafif bir egzersiz programının hemen başlayabileceğini önermektedir;  aksi takdirde gebelik 
öncesi fiziksel aktiviteye devam etmeden önce bir tıbbi bakıcıya danışılmalıdır8. Norveç’in yönergesi daha katı olup, 
genellikle kadınların doğum sonrası altı haftalık klinik ziyaretinden sonra egzersiz yapmaya başlayabileceklerini 
ve kendilik algısının ne tür bir egzersiz yapmaları gerektiğinin önemli bir göstergesi olduğunu göstermektedir9.

 Yürümenin, gebelik sırasında en yaygın aktivite türü olduğu rapor edilmiştir ve gebelik öncesi ile doğum sonrası 
dönemde de güvenli bir şekilde yapılabileceği önerilmiştir.

Doğum sonrası erken dönem doğumdan sonra toparlanmaya ve bebeğe bakmaya odaklandığından, bu süre 
zarfında fiziksel aktiviteye devam etmenin önemi, çoğu fiziksel aktiviteye başlamak veya devam etmek için 
rehberliğe ihtiyaç duyan kadınlar için genellikle açık değildir10. Postpartum yedi hafta civarında kadınlarla yapılan 
bir çalışmada, neredeyse yarısı doğum sonrası eğitim verilmiş olsun ya da olmasın egzersiz hakkında daha fazla 
bilgi alma isteğini bildirmiştir11. 

Doğumdan sonra egzersiz yapmayı planlayan hamile kadınlar arasında yapılan bir başka çalışmada, sadece% 
15’i doktorlarının doğumdan sonra egzersiz yapmaya başlamak için uygun zamanı kendileriyle tartıştığını 
belirtmişlerdir12. Daha önce aktif olan ve hamilelik öncesi fiziksel aktivite seviyelerine devam etmeyen kadınlar, 
uzun yıllar hareketsiz kalabilir. Avustralya Kadın Sağlığı Boylamsal Çalışmasından elde edilen veriler, bir bebeğin 
doğumunu izleyen üç yıl içinde fiziksel aktivite seviyelerinde keskin bir düşüş olduğunu göstermektedir13. 

Fiziksel Aktivite

Bireyin yaşadıkları sosyal çevrede fiziksel aktivite, spor ve egzersiz kelimeleri ile İlişkilendirilmekte ve çoğu zaman 
bu terimleri birbirinin yerine kullanılmaktadır. Oysa spor, egzersiz ve fiziksel aktivite kavramları farklı anlamlar 
ifade etmektedir. Fiziksel aktivite ile alakalı literatürde pek çok tanım bulunmaktadır. Zorba göre fiziksel aktivite, 
kas ve eklem aracılığı ile enerji harcaması olarak sonuçlanan vücut hareketleri olarak tanımlarken14, Vural ise 
fiziksel aktiviteyi iskelet kasları aracılığı ile enerji tüketimini arttıran beden hareketleri olarak tanımlamıştır15. 
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Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi fiziksel aktiviteyi günlük yaşamda, iskelet kaslarını kullanarak yapılan, enerji 
tüketimini gerektiren ve kilokalorilerle ölçülebilen her türlü hareket olarak tanımlanmaktadır16. Bek günlük 
hayattaki çeşitli aktiviteleri, yüzme, trekking, bisiklet, çök-kalk, şınav, mekik, barfiks vb. vücut hareketlerini fiziksel 
aktivite olarak kabul etmektedir17. Dünya Sağlık Örgütü ise fiziksel aktiviteyi iskelet kasları tarafından üretilen 
enerji gerektiren herhangi bir bedensel hareket (ev işi yaparken, çalışırken ve boş zamanlarda yapılan hareketler 
dâhil) olarak tanımlamaktadır18.

Egzersiz fiziksel görünümün bileşenlerinin korunmasını ve geliştirilmesini sağlayan, ayrıca kilo vermeyi amaçlayan 
düzenli, planlanmış ve tekrarlayan fiziksel aktivitelerdir. Oyun oynamak, merdiven inip çıkmak, ev ve bahçe işleri 
yapmak, yürüyüş, banyo yapmak gibi günlük aktivitelere ek olarak, spor ve egzersiz de birer fiziksel aktivitedir. 
Kısaca enerji tüketimine sebep olan bütün etkinlikler fiziksel aktivite olarak adlandırılır. 

 Toplam enerji harcaması istirahat metabolik hızı, besin alımı ile artan enerji harcaması, fiziksel aktivite veya kassal 
aktivite ile oluşan enerji harcaması olmak üzere üç unsurdan oluşur. İstirahat metabolik hızı en temel unsurdur. 
Toplam enerji harcamasının %60- 70’ini oluşturan; dinlenme esnasında dolaşımı ve solunumu da kapsayan 
fonksiyonlar için vücut ısısının ve istemsiz kas kontraksiyonunun sürdürülmesinde gerekli olan enerji miktarıdır. 

Besin alımı ile artan enerji tüketimi toplam enerji tüketiminin %10’u oluşturur ve besinlerin sindirilmesi ile 
boşaltılması için gereklidir. Fiziksel aktivite sebebiyle oluşan enerji harcaması, toplam enerji harcamasının %20
-30’udur ve bireyler arasındaki farklılığın en önemli nedenidir.

 DSÖ fiziksel aktivite rehberinde 18-64 yaş arası yetişkinlerin bir haftada minimum 150 dakik a orta şiddette veya 
75 dakika yüksek şiddetli veya orta ve şiddetli fiziksel aktivitenin eşdeğer kombinasyonu şeklinde fiziksel aktivite 
yapmasını önermektedir18. Hastalığın Kontrolü ve Korunma Merkezi’nin (CDC) ve American College of Sports 
Medicine’nin (ACSM) önerilerine göre fiziksel inaktivite, bir hafta içerisinde 150 dakikadan az yapılan aktivite 
olarak tanımlanmıştır. 

Sağlığa yararlı olduğu bildirilen minimum aktivite seviyesinin günlük en az 30 dakika süren orta şiddetli veya 
şiddetli aktivitedir19. Fiziksel aktivite aracılığıyla enerji harcanmasını sağlayan pek çok etkinlik alanı vardır. 
Bunlardan spor, serbest zaman, ulaşım ve iş etkinlikleri “yapılandırılmış fiziksel aktivite” olarak adlandırılırken, ev 
işleri, çocuk bakımı ve günlük yaşam aktiviteleri ise “yapılandırılmamış fiziksel aktivite” olarak adlandırılmaktadır20.

Fiziksel aktivite, her yaşta sağlığa yararlıdır. Özellikle de çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimi açısından 
önemlidir. Fiziksel aktivite yalnızca spor etkinlikleri ile sınırlı değildir. Bireylerin yaşadıkları ev, iş, ulaşım kısacası 
hayatın her bölümündedir.

Fiziksel Aktivite Tipleri-Türleri 

a.Dayanıklılık (aerobik) egzersizleri: Büyük kas gruplarını kullanan ve vücudun dinlenme konumundan daha 
fazla oksijen kullanmasına neden olan fiziksel aktivitedir. Bu aktivitelerin belirli bir sıklık, süre ve şiddette yapılması 
gerekmektedir. Dayanıklılık seviyesi arttıkça, bütün fiziksel aktiviteler daha uzun süre yorulmadan yapılabilir. 
Dayanıklılığı arttıracak aktiviteler; bisiklete binme, sık adımlarla ve düzenli yürüyüş yapma, tenis oynama gibi çok 
fazla yüklenme gerektirmeyen aktivitelerdir21.

b.Kuvvet aktiviteleri: Kasın kuvvetli bir şekilde kasılmasına neden olan aktivitelerdir. Bu aktivitelere; ağırlık 
taşımak, merdiven çıkmak, şınav veya mekik çekmek, ağırlıklarla kuvvet antrenmanı yapmak gibi aktiviteler örnek 
olarak verilebilir21.
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c.Esneklik egzersizleri: Fiziksel aktivite esnasında kol, bacak veya gövdenin kolaylıkla hareket edebilme becerisini 
gerektiren aktivitelerdir. Pilates ve yoga gibi düzenli yapılan fiziksel aktiviteler esnekliği geliştirir. Her ekleme ayrı 
ayrı bu egzersizler yapılabilir21.

d.Denge Egzersizleri: Denge, vücudun düşmeden durma ve düzgün bir şekilde hareket etme yeteneğidir. 
Bunun için iç kulaktaki denge ve derin duyunun ve görme duyusunun sağlam olmasının yanı sıra, kasların da 
yeterli miktarda güçlü olması gerekmektedir. İyi bir denge sahibi olan kişi, parmak uçlarında durmakta zorlanmaz, 
gözleri kapalı durumdayken ya da düz çizgi üzerinde yalpalanmadan yürüyebilir21. 

Fiziksel Aktiviteyi Etkileyen Faktörler 

a.Kişisel faktörler; Niteliksel araştırmalar, doğum sonrası fiziksel aktivitenin önünde fiziksel rahatsızlık, ebeveynlik 
görevleri, çok yorgun olma, zaman eksikliği, sağlığı diğer rakip sorumluluklara göre önceliklendirmeme, eş /
partner desteği eksikliği, sosyal izolasyon, çocuk bakımı eksikliği, aile sorumlulukları dahil olmak üzere bir dizi 
engel olduğunu göstermektedir22.

Bebek bakımı, doğum sonrası dönemde yeni bir annenin zamanının çoğunu kapladığı için, spor veya egzersiz 
programlarına katılmak onlar için bir zorluk olmaya devam etmektedir. 

b. Çevresel faktörler; annenin sahip olduğu kişisel kontrol ve tecrübenin dışındaki faktörlerdir. Bunlar; fiziksel 
aktivite yapılacak alanlara erişim, fiziksel aktivitenin yapılması için uygun alan eksikliği, çevrenin güvenliği, 
bilgilendirici bir sağlık sisteminin eksikliği ve toplu taşıma araçlarına ulaşımı içermektedir23.

Hamilelik dönemiyle karşılaştırıldığında, fiziksel aktivitenin önündeki doğum sonrası engellerin, nefes darlığı 
ve kas-iskelet sistemi sorunları gibi sağlıkla ilgili engellere veya fiziksel sınırlamalar ve kısıtlamalara daha az 
odaklandığı görülmektedir. Doğum sonrası dönemde, zaman sınırlamaları, belki de özellikle ilk kez anne olan 
anneler için daha yaygın bir engel haline gelmektedir24.

Yapılan bir çalışmada; kötü hava koşulları, zaman eksikliği ve egzersiz alanının kötü olması annelerin fiziksel 
aktivite yapmasını etkileyen çevresel faktörler olarak bulunmuştur25. Egzersizlerin incelediği başka bir çalışmada 
ise fiziksel aktivite yapmayı engelleyen nedenlerin doğum sonu dönemde fiziksel aktivitenin ön belirleyicileri 
olarak bulunmuştur26.

İngiliz kadınları, sınırlı güvenilir bilgilerle, fiziksel aktivite kararları alırken vücutlarının sahipliğini nasıl 
koruyacaklarına ilişkin düşüncelerini etkileyen, gebelik ve doğum sonrası erken dönemdeki sosyal baskıyı, fiziksel 
ve psikolojik değişiklikleri tanımladılar27. 

Yapılan bir başka çalışmada; 2,5-12 aylık bebekleri olan 30 sağlıklı kadından elde edilen verilere göre; Kadınların 
fiziksel aktivite kapasitelerine ilişkin algıları ağrı, yaralanma, yorgunluk, enerji, bebek bakımının fizikselliği ve 
algılanan zindelikten etkilenmiştir. Katılımcılar genellikle fiziksel aktivite katılımlarını etkileyen devam eden ağrı, 
yorgunluk olarak tanımlamışlardır28.

 Anne Sütü

Anne sütünün içinde bulunan ana karbonhidrat kaynağı laktozdur. Vücutta beyin büyümesi için gerekli enerjiyi 
laktoz sağlamaktadır. Kalsiyumun emilimini kolaylaştırır ve bağırsakta zararlı mikroorganizmaların artmasını 
engeller. Bu mucizevi besin, yeni doğanın ilk 6 ayında, bütün besin ihtiyacını karşılarken, ikinci yılına kadar da 
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günlük ihtiyacı olan enerjinin %35‘ini, proteinin %55‘ini, vitamin gereksiniminin ise %80‘nini karşılar.  Amerikan 
Pediatri Akademisi kadınların bebeklerini en az 12 ay emzirmelerini önermektedir. Bu öneri, emzirmenin önemli 
sağlık, toplumsal ve çevresel faydalarına dair kanıt sağlayan araştırmaya dayanmaktadır29.

Ülkemizde emzirme oranlarına Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA-2018) raporunda yer verilmektedir. 
Raporda sunulan veriler, annelerin emzirmeye başlama zamanı, emzirme süresi ve ek gıdaya başlama zamanına 
ilişkin bilgileri içermektedir. Bu verilere göre ülkemizdeki çocukların %98’i emzirilmiştir. Doğumdan sonraki 
ilk 1 saat içinde emzirilme oranı %71, doğumdan sonraki ilk 1 gün içinde emzirilme oranı % 86 ve prelakteal 
(emzirme öncesi) besin alan çocukların oranının %42 olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, TNSA (2018)’de Suriyeli göçmen 
çocuklarının anne sütü ile beslenme oranları verilmiş olup, raporda emzirmeye başlama oranının %94 olduğu 
bildirilmektedir30.

Anne Sütünün Bileşimi 

Anne sütünün biyolojik değeri yüksek olup toplam protein içeriği inek sütüne oranla düşüktür. Yaşamın ilk altı 
ayında takviyesiz bebeğin tek başına protein gereksinimini karşılayacak özelliktedir. Sindirimi kolay ve biyolojik 
değeri yüksek olan whey proteini protein içeriğinin % 60’ını oluşturmaktadır. Anne sütünün içeriğinde bulunan 
whey proteini ve alfa laktalbuminden zengin proteinler inek sütünden daha düşük düzeyde protein taşıdığı halde 
bebeklerde yeteri kadar triptofan ve aminoasit biriktirerek bebeğin ideal protein yapısını oluşturmaktadır. Anne 
sütünün 100 mililitresinde 0,9- 1,2 g/dl protein vardır31.

Anne Sütünün Yapısı

Anne sütü salgılandığı döneme ve bileşimine göre; 

a. Kolostrum 

Doğumdan sonra ilk beş gün boyunca salgılanan süttür51. Doğal aşıdır. Doğal laksatiftir. Sindirimi kolaydır. 
Hemorajik hastalıklardan korur. Epidermal büyüme faktörleri sayesinde bağırsağın olgunlaşmasını ayrıca alerji 
ve intolerans gelişmesini önler. Kolostrum içerisinde sodyum, çinko, A, D ve B12 vitaminleri olgun süte göre daha 
yüksek miktarda bulunur32.

b. Geçiş Sütü

Geçiş sütü kolostrumdan sonra beşinci ve on beşinci günler arasında salgılanan süttür. Geçiş sütünde kolostrum 
ve olgun sütte olduğundan daha yüksek oranda fosfor bulunmaktadır. Geçiş sütünün protein ve mineral içeriği 
tam sütten yüksek, kolostrumdan düşüktür. Geçiş sütünün içeriği yüksek miktarda yağ, laktoz, vitamin içerir. 
Kolostrumdan daha fazla kalori içerir. Kolostrumun bazı özelliklerini de taşıyan süttür33.

c. Olgun Süt

Olgun süt, on beşinci günden sonra salgılanan süttür. Olgun sütün içeriği bebeğin emme zamanına göre değişiklik 
gösterir. Emzirmenin başlangıcında memeden ilk gelen süt karbonhidrattan zengin ve bebeğin su ihtiyacını 
karşılayan ön süttür33.
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d. Ön Süt- son Süt

İnsülin salınımını uyaran ayrıca çok fazla laktoz içeren her emzirmede ilk gelen süt ön süttür, emzirme ilerledikçe 
sütün miktarı azalmasına rağmen içindeki yağ oranı giderek artan ve tokluk hissi veren son süttür. Bebek memeyi 
tamamen boşaltıncaya kadar emme devam ettirilmelidir. Bebekler böylelikle ihtiyaçları olan hem ön sütü hem de 
son sütü alırlar32.

Anne Sütü ve Emzirmenin Yararları

a. Anne sütünün bebek açısından yararları 

Anne sütü, çocuk sağlığının üst düzeye çıkarılmasında, büyüyüp gelişebilmesini, yaşamsal faaliyetlerini 
sürdürebilmesini sağlayan en etkili yollarından biridir. Emzirme ile yenidoğanı besleme anne için zahmetsiz, 
zamandan tasarruf sağlayıcı ve ekonomik olmanın yanı sıra ana- çocuk sağlığı, aile planlaması, toplumun geleceği 
yönünden de sağlıklı bireylerin oluşmasına, toplumun sağlığının ve refah düzeyinin artmasına katkı sağlar. Anne 
sütü bebeğin gereksinimi olan tüm besinleri içerir ve bebekler daha zeki olurlar. Bebeklerin büyüme ve gelişmesini 
sağlar. Kolaylıkla sindirilir, hazmı kolaydır. Bebeği enfeksiyonlara karşı korur. Bebeğe rahatlık ve gevşeme verir, 
sakinlik verir, ağrıyı azaltır, bebeğin daha çabuk uykuya dalmasını sağlar33. 

Bütün bebekler ve çocuklar,  sağlıklı olmak ve sağlığını korumak için yeterince beslenme hakkına sahiptir. Emzirme 
ise,  bebeklere ve çocuklara bu hakkı sağlayan en ideal yöntemdir.  Bu yüzden emzirmenin korunması,  geliştirilmesi 
ve desteklenmesi önemli bir halk sağlığı stratejisidir.  Bu konuda Türkiye Halk Sağlığı Kurumu da 2014 - 2017 Stratejik 
Planında “Emzirmenin özendirilmesi desteklenmesi ve sürdürülmesini yürütme”yi bir hedef olarak belirlemiştir34.

Anne sütüyle beslenmeyen bebeklerin gastroenterit, solunum yolu hastalığı gibi bulaşıcı hastalıklara yakalanma 
olasılığı daha yüksektir. Otitis media (orta kulak enfeksiyonları) hastaneye yatış, solunum yolu hastalıkları, ishal, 
morbidite ve mortalitenin artmasına neden olur35.

Anne sütü ile beslenen bebeklerde vitamin eksikliği, malnütrisyon ve ani bebek ölümü sendromu gibi durumlara 
karşı da koruyucu özelliği vardır.   Anne sütünün etkileri sadece verildiği süre ile sınırlı değildir. Anne sütü ile 
beslenen çocukların ileriki yaşlarında da birçok hastalığa yakalanma riski azalır. Yapılan çalışmalar, anne sütü 
beslenen çocuklarda obesite, juvenil diabet, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıları, kronik karaciğer hastalıkları, 
crohn hastalığı ve lenfoma görülme sıklığının daha az olduğunu göstermektedir36.

Anne sütüyle beslenmemenin IQ ve çocuk için eğitimsel ve davranışsal sonuçlar üzerinde olumsuz bir etkisi 
olduğuna dair kanıtlar vardır. Anne sütü ile beslenen çocukların ileri yaşlarda yapılan zekâ testi ve okul hayatında 
daha başarılı oldukları bildirilmiştir. Bebeklerin anne sütü ile beslenme süresi arttıkça erişkin yaşta ulaşılan zekâ 
düzeylerinin daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Anne sütü tüm bebekler için olduğu gibi erken doğan bebekler 
için de en uygun besindir37.

b. Emzirmenin Anne için yararları

Anne sütü ve emzirmenin bebek sağlığına olduğu kadar anne sağlığına da önemli katkıları vardır. Annelik 
duygusunun gelişmesine neden olur. Emziren annelerin kendilerine güvenleri fazladır ve bu durum süt verimini 
olumlu yönde etkiler. Emzirmek anne için doğal bir sakinleştiricidir. Anne ve bebek arasındaki bağı güçlendirir.

Emzirmenin anne için önemine bakıldığında; depresyon gelişme riskini azalttığı belirtilmiştir. Li ve arkadaşlarının 
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çalışmasında emziren kadınlarda over kanseri riskinin, emzirmeyen kadınlara göre daha az olduğu belirtilmiştir38. 
Yapılan bir diğer çalışmada ise emzirme süresi arttıkça over kanserine yakalanma riskinin azaldığı görülmüştür. 
Emzirmenin aynı zamanda uterus involüsyonunu hızlandırdığı, annenin doğum sonrası kilo kaybını kolaylaştırdığı 
bildirilmiştir39. Ayrıca emzirmek anne bebek bağının olumlu şekilde gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Emzirmeyi Etkileyen Faktörler

Özellikle annenin anne sütü konusunda bilgi durumu, kendine olan güveni ve emzirmeye doğum öncesi dönemde 
karar vermiş olma ve psiko-sosyal faktörlerin emzirme süresini etkilediği üzerinde durulmaktadır.  Emzirme kararı, 
birey, aile, sağlık sistemi ve toplumsal düzeylerdeki çok sayıda karmaşık faktörden etkilenir.

 Endonezya’da yapılan bazı araştırmalar, bilginin yanı sıra, işyerinde bir emzirme danışmanının, emzirme tesislerinin 
ve akranların desteğinin kritik olacağını ve bu nedenle çalışan annelerin emzirmeye devam etmelerine ve olumlu 
bir emzirme tutumuna sahip olmalarına yardımcı olabileceğini ileri sürmüştür. Bu faktörler, emzirmeye ilişkin 
daha az ve yetersiz bilgiye rağmen annelerin emzirme konusunda olumlu bir tutum sergilemelerine yardımcı 
olma potansiyeline sahip anahtar unsurlardır40.

Eğitim düzeyi, ekonomik geliri, önceki çocukların emzirme deneyimi, çalışması, sigara içmesi gibi faktörler 
annelerin emzirmeyi seçmesini ve başarılı olarak sürdürmesini etkilemektedir. Kadınların içinde bulundukları 
sosyal çevre onların emzirmeye karşı tutum ve inançlarını belirlemektedir.

Fiziksel Aktivitenin Anne Sütü ve Emzirme Sürecine Etkisi

Kadın yaşamı boyunca kadınlık rollerini gerçekleştirirken, bir dizi fizyolojik evrelerden geçer. Kadının önemli 
yaşam dönemlerinden birisi de doğurganlık çağı içinde yer alan laktasyon dönemidir. Laktasyon, anne sütünün 
yapılması sürecidir. Hemen hemen bütün çağlarda ve kültürlerde, yenidoğanın beslenmesinde eşsiz bir gıda 
özelliğini taşıyan anne sütünün bebeklere en sağlıklı ulaşma yöntemi ise emzirme olmuştur. Emzirme, özellikle 
bebeklerin daha sağlıklı bir şekilde büyümelerini ve gelişmelerine uygun, bir beslenme şeklidir41,42. Doğru 
beslenmenin yanında anne ve bebek arasında bağın kurulduğu, çok özel bir dönemdir. 

Emzirmenin annelere ve çocuklarına önemli sağlık yararları sağladığı ve bu nedenle annelerin fiziksel sağlığının 
emzirirken daha iyi desteklenmesi gerektiği ön görülmüştür.

Hem anneler hem de bebekler için fiziksel aktivitenin ve emzirmenin bağımsız faydaları konusunda kapsamlı 
araştırmalar yapılmışsa da, bu önemli konular arasındaki ilişki nadiren çalışılmıştır. Dewey ve meslektaşları, 
egzersizin emziren kadınların kardiyovasküler zindeliğini geliştirdiğini göstermişlerdir. Egzersiz yapan emziren 
kadınlar, hamilelikten daha az kilo alırlar, daha fazla enerji tüketirler ve egzersiz yapmayan, emziren kadınlara 
göre daha iyi psikososyal refah ölçütlerine sahiptirler43. Ek olarak, emzirme döneminde egzersiz, bir öğüne insülin 
yanıtını iyileştirir ve yüksek yoğunluklu lipoprotein konsantrasyonunu artırır. Laktasyonun enerji maliyeti yaklaşık 
2092 kJ / gün’dür. Bu ek enerji gereksinimi, enerji alımını artırarak, enerji tüketimini azaltarak ve / veya annenin 
yağ depolarını harekete geçirerek karşılanabilir.

Emzirme dönemi kadınlar arasında oldukça değişken olan kilo değişikliğine neden olur. Örneğin, bazı kadınlar 
emzirme döneminde anne sütü üretim ihtiyacının ötesinde artan enerji alımından dolayı kilo alabilirken, diğerleri 
enerji alımlarını artırmadıkları ve emzirmeyi desteklemek için yağ depoları kullanıldığı için kilo verebilirler.
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Dewey    tamamen emziren kadınlarda enerji harcamasını (anne sütünün enerji maliyetleri dâhil değil) ölçmüş 
ve doğum sonrası 6 haftadan 12 haftaya neredeyse 837 kJ / gün artış bildirmiştir43. Bu sonuçlar, kadınların çok 
hareketsiz olabileceğini ve doğumdan sonraki ilk haftalarda bebeklerini oturarak ve emzirmek için daha fazla 
zaman harcayabileceğini göstermektedir.  Bebekler büyüdükçe ve daha az beslendikçe, anneler hamilelikten 
önceki aynı aktivite düzeyine dönebilir44.

Yapılan çalışmalarda, egzersize akut bir katılımın ya da düzenli katılımın anne sütünün hacmini ya da bileşimini 
etkileyip etkilemediğini araştırmış, egzersizin tek başına veya kalori kısıtlaması ile yapıldığında, süt hacmi veya 
makro besin içeriği üzerinde egzersizin olumsuz bir etkisi olmadığını saptamıştır45.

Düzenli fiziksel aktivitenin bir kadının ürettiği sütün hacmi veya besleyici bileşimi üzerinde olumsuz bir etkiye 
sahip olmayacağını sürekli olarak gösteren çeşitli çalışmalara rağmen, bunun hala önemli bir sorun olduğu 
gerçeği endişe vericidir.   Kanada kılavuzu, bebekler anne egzersizinden hemen sonra iyi beslenmiyorsa, annelerin 
egzersizden önce bebeklerini beslemeleri, egzersizden sonra beslenmeyi bir saat ertelemeleri veya egzersizden 
sonra kullanılabilecek süt sağmaları gerektiğini belirtmiştir46.   Emziren kadınlarda düzenli aerobik egzersizin 
süt üretimini, bileşimini veya bebek büyümesini etkilemeden annenin kardiyovasküler zindeliğini iyileştirdiği 
gösterilmiştir. Emziren kadınlar, tıkanmış göğüslerin rahatsızlığından kaçınmak için egzersiz yapmadan önce 
bebeklerini beslemeyi veya süt sağmayı düşünmelidir. Ayrıca fiziksel aktiviteye başlamadan önce yeterli hidrasyon 
sağlamalıdırlar47. 

Kısa vadede, anne sütünün hacminin ve lipit kompozisyonunun, kontrol seansı ile karşılaştırıldığında kademeli 
maksimum egzersizden veya 30 dakikalık orta ila sert submaksimal egzersizden etkilenmediğini saptamıştır47.

Wallace ve arkadaşları ise laktik asit konsantrasyonları ve bebek süt kabul skorlarını egzersiz öncesi süt 
ile karşılaştırıldığında egzersiz sonrası için daha düşük olduğunu göstermiştir.  Bununla birlikte,  laktik asit 
konsantrasyonları ve bebek sütü kabulü, bir maksimal koşu bandı testinden önce ve sonra ölçüldü, bebek 
kabulünü değerlendirmek için sadece 2 mL süt kullanıldı, annenin beslenmesi kontrol edilmedi ve bebekler 
egzersizden 30 dakika sonra beslenmiştir48.

Avustralya’da yapılan bir kohort çalışması, doğum sonrası egzersizin yoğunluk düzeylerinin on iki aya kadar 
‘herhangi bir emzirme’ süresi ile ve doğum sonrası altı aya kadar tam emzirme süresiyle hiçbir ilgisinin olmadığını 
bulmuştur39.

Emziren kadınlar sağlıklı beslenmeye ve fiziksel olarak aktif olmaya motive olurlar;  ancak, bunu yapmalarına 
yardımcı olacak doğru bilgiler mevcut değildir. Pek çok kadın, bununla ilgili sorunları diğer annelerden veya sosyal 
medyadan duyduklarında, süt arzının azalmasıyla ilgili endişeler nedeniyle fiziksel aktiviteden kaçınmaktadırlar.   

Vietnam’da üç şehirde altı hastanede Ağustos 2015 ile Aralık 2017 arasında çok merkezli bir prospektif kohort 
çalışması yapılmıştır. Toplam 2030 hamile kadın, 24-28. Gebelik haftaları arasındaki doğum öncesi bakım ziyaretleri 
sırasında araştırmaya alınmıştır.  Araştırmaya alınma sırasında doldurulan temel anket, Gebelik Fiziksel Aktivite 
Anketini içeriyordu.  Doğumdan sonra katılımcılar hastaneden taburcu olurken ve ardından doğumdan sonra 
1, 3, 6 ve 12. aylarda takip edilmiştir. Emzirme döneminde fiziksel olarak aktif olan kadınların daha iyi emzirme 
sonuçlarına sahip olduğu bilinmektedir.  Vietnamlı kadınlarla yapılan bu ileriye dönük kohort çalışmasında, 
hamilelik sırasında daha yüksek fiziksel aktivite düzeylerinin, doğum sonrası 12. ayda emzirme olasılığının 
artmasıyla ilişkili olduğu bulunmuştur49. 
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Komplikasyonsuz vajinal doğumdan sonra yürümeye ek olarak merdiven çıkma, ağır nesneleri kaldırma gibi 
aktivitelere de hemen başlaması için teşvik edilmelidir.  Pelvik taban egzersizlerine hemen doğum sonrası 
dönemde başlanabilir. Karın çıtırtı egzersizleri ve karın duvarı kaslarını çekerek karın basıncını artıran bir manevra 
olan çekme egzersizi dâhil olmak üzere karın güçlendirme egzersizleri yapılabilir50.

Gebelikte aşırı kilo alan, bebek emzirme süresi altı ay ve daha kısa süre olan, postpartum fiziksel aktivitesi az 
olan kadınların postpartum kilo retansiyonu yüksek saptanmış ve aralarında anlamlı bir fark bulunmuştur. 2017 
yılında yapılan sistematik inceleme ve meta-analizi haftada 2-7 kez aerobik egzersiz yapan kadınlarda gestasyonel 
hipertansif bozukluklar, gestasyonel hipertansiyon ve sezaryen doğum riskinin anlamlı derecede azaldığını 
göstermiştir51.  Ek olarak, bir annenin doğumdan sonra düzenli egzersiz yapması, yavrularında düzenli fiziksel 
aktiviteyi teşvik edebilir. 

Çocukların erken dönemde fiziksel aktivite alışkanlığı kazanabilmeleri için en önemli faktör ailelerinin bu konu 
ile ilgili yeterli bilinç düzeyinde olmasıdır. Henüz ilk adımlarını atmaya başladığında bile yakın çevrede yürüyüş 
ve parkların kullanılması, ilerleyen yaşlarda açık alanlarda bisiklete binme, akranlarıyla top oynama gibi fiziksel 
aktivite faaliyetlerine katılmasının sağlanması ailenin sorumluluğundadır.

Fedewa ve arkadaşlarının 2011 yılında yayınlanan ve 1947-2009 yılları arasında yapılan 59 çalışmayı inceleyen 
derlemelerinde, fiziksel aktivitenin çocuk ve adölesanların başarılarında ve bilişsel işlevlerinde anlamlı ve olumlu 
artışlar sağladığı gösterilmiştir. Özellikle de aerobik egzersizlerin etkisinin daha fazla olduğu bildirilmektedir52. 

SONUÇ

Hamile kadınlar, hamilelik ve doğum sonrası fiziksel aktivitelerini ayarlayıp ayarlamayacakları veya nasıl 
ayarlayacakları konusunda kadın doğum uzmanlarına, jinekologlarına veya diğer doğum uzmanlarına/ebelere 
danışmalıdırlar. Doğum sonu bakım yönetim rehberine göre ebe/sağlık personeli tarafından doğum sonu fiziksel 
aktivite hakkında eğitim verilmeli ve anne bu konuda desteklenmelidir34.

Ebeler, annelerin emzirme tutumunu arttırmak için, doğum öncesi dönemde ideal emzirme süresi, emzirme 
yorgunluğuna neden olan faktörler konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler vermelidir. Ebeler; Emziren 
kadınların sağlıklı beslenmeye ve fiziksel aktiviteye nasıl güvenli ve etkili bir şekilde katılacaklarını anlamalarına 
yardımcı olmak için daha fazla eğitim materyali geliştirilmeli ve yaygınlaştırmalıdır.  Bu materyaller, gebe 
okullarında, doğum sonrası ziyaretlerde, emzirme danışmanlığı eğitimlerinde, aile sağlığı merkezlerinde verilen 
hizmetler sırasında, sosyal medya kampanyaları aracılığıyla dağıtılmalıdır.

Annelerin aktiviteye yönelmesi ve sürekliliğin sağlanması için; halk eğitim merkezleri, toplum sağlığı merkezleri 
gibi topluma hizmet veren diğer alanlarda da konuya yönelik görsel, işitsel, sosyal medya ve kitle iletişim 
araçlarının kullanımının yaygınlaştırılarak fiziksel aktivite tanıtımlarına yer verilmesi ve bu alanlarda profesyonel 
ebeler tarafından eğitim ve danışmanlık verilmelidir. Ebeler, herhangi bir kontrendikasyon olmadığı sürece 
emziren kadınları hazır hissettiklerinde rahatça egzersiz yapmaya teşvik etmelidir. Kadınlar, kendileri ve bebekleri 
için emzirmenin faydalarından yararlanırken egzersiz yapmanın faydalarından da yararlanmalıdırlar. Hem anne 
hem de bebek-çocuk sağlığı için emzirmenin ve fiziksel aktivitenin iyi bilinen faydaları düşünüldüğünde, ebeler 
bu ilişkinin emzirmeyi artırabileceğinin farkında olmalıdır. 
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COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE TEN TENE TEMAS VE EMZİRME: BİR LİTERATÜR 
İNCELEMESİ

Ebru Solmaz1, Emine Serap Çağan1

1 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü

Giriş-Amaç: Emzirme, çocuk sağlığının gelişimi ve hayatta kalmanın temellerinden biridir. Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) emzirmenin yararları ve anne sütünün diğer solunum virüslerinin bulaşmasında önemsiz rolünü göz önüne 
aldığında; annenin emzirmeye devam edebileceğini, ten tene temasın doğumdan sonra hemen başlatılmasını 
ve anne ile bebeğin birbirinden ayrılmaması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu derleme ile covid-19 pandemi 
sürecinde ten tene temas ve emzirmeye yönelik literatürü incelemek amaçlanmaktadır.

Yöntem: Retrospektif literatür inceleme yöntemiyle gerçekleştirilen derleme, PubMed veri tabanı aracılığı ile “skin 
to skin contact and breastfeeding in Covid-19 pandemic” anahtar kelimeleri taranarak gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular: Yapılan tarama sonucunda 18 makaleye ulaşılmış ve makalelerin incelemesiyle tam metin olarak 
ulaşılabilen ve konuyla ilişkili olan 4 makale incelenmiştir. Literatür incelemesi sonucunda Ng ve arkadaşları (2020) 
çalışmalarında covid-19 pandemisi sürecinde emzirme ile ilgili kılavuz ve yayınları inceleyerek çeşitli senaryolara 
yönelik üç farklı seçenek önermişlerdir. Lubbe ve arkadaşları ise (2020) DSÖ’ye benzer şekilde Covid-19 salgını 
sırasında emzirmeye ara verilmemesi gerektiğini ve ten tene temasın başlatılması gerektiğini, covid pozitif durum 
söz konusu ise ek önlemlerin alınarak emzirme ve ten tene temasın sürdürülmesi gerektiğini belirtmişlerdir. 
Salvatore ve arkadaşları (2020) üç hastanede yapılan gözlemsel kohort çalışmalarında; 1481 doğumdan 116 
annede covid pozitif saptandığını, bu annelerden doğan bebeklerin yapılan testlerinde Covid-19 virüsüne 
rastlanılmadığı ve doğru hijyen önlemleri alınırsa Covid-19’un perinatal bulaşının olası olmadığını, yenidoğanların 
anneleriyle aynı odayı paylaşmalarının ve emzirmenin güvenli olduğunu belirtmişlerdir. 

Sonuç: Günümüzde mücadele ettiğimiz Covid- 19 salgın sürecinde, Covid- 19’ un anne sütü ile geçişine dair 
herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Derleme sonucunda konu ile ilgili yayınlanan çalışmalar, emzirme ve ten tene 
temas ile ilgili DSÖ, UNICEF, CDC tarafından yayınlanan rehberler göz önünde bulundurularak pandemi sürecinde 
emzirme ve ten tene temasın başlatılması gerektiğini, pandemi sürecinde kanıta dayalı emzirme eğitiminin ve 
danışmanlığının devam ettirilmesi gerektiğini belirtmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Emzirme, Literatür, Ten tene temas
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SKIN-TO-SKIN CONTACT AND BREASTFEEDING DURING THE COVID-19 PANDEMIC PROCESS: 
A LITERATURE REVIEW

Ebru Solmaz1, Emine Serap Çağan1

1Agri Ibrahim Cecen University School Of Health, Midwifery Department

Introduction-Aim: With this review, it is aimed to examine the literature on skin-to-skin contact and breastfeeding 
during the COVID-19 pandemic process.

Methods: The review, which was carried out with retrospective literature review method, was carried out by 
scanning keywords “skin to skin contact and breastfeeding in COVID-19 pandemic” with in the PubMed database.

Results: As a result of the search, 18 articles were reached and 4 articles related to the subject and accessible 
in full text were examined. As a result of the literature review, Ng et al. (2020) examined the guidelines and 
publications on breastfeeding during COVID-19 pandemic process and suggested three different options 
for various scenarios. Lubbe et al. (2020) stated that similar to WHO, breastfeeding should not be interrupted 
during COVID-19 epidemic and skin-to-skin contact should be initiated, and if there is a positive covid situation, 
additional precautions should be taken and breastfeeding and skin-to-skin contact should be continued. In the 
observational cohort study of Salvatore et al. (2020) in three hospitals they stated that 116 mothers out of 1481 
births were found to be covid-positive, COVID-19 virus was not found in the tests of babies born to these mothers, 
and if the correct hygiene measures are taken, perinatal transmission of COVID-19 is unlikely, and it is safe for 
newborns to share the same room with their mothers and breastfeed.

Conclusion: There is no evidence of the transmission of COVID-19 with breast milk during COVID-19 epidemic 
process we are struggling with today. As a result of the review, the studies published on the subject indicate 
that breastfeeding and skin-to-skin contact should be initiated during the pandemic process, considering the 
guidelines published by WHO, UNICEF and CDC on breastfeeding and skin-to-skin contact, and evidence-based 
breastfeeding training and counseling should be continued during the pandemic process.

 Key Words: COVID-19, Breast-feeding, Literatüre, Skin-to-skin contact
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Giriş: Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu Koronavirüs-2 (SARS-COV-2) ile enfeksiyondan kaynaklanan ve 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından COVID-19 olarak tanımlanan hastalık ilk olarak Aralık 2019›da Çin›in 
Wuhan şehrinde görülmüştür.1 COVID-19’un klinik tablosu asemptomatikten yoğun bakım gerektiren şiddetli 
akut solunum yolu enfeksiyonuna kadar değişmektedir.2 Enfeksiyon mortalite oranı yaklaşık %1’dir, ancak yaşlı 
bireylerde veya tıbbi durumları riskli olanlarda (kalp hastalığı, diyabet, kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi) 
çok daha yüksek olduğu belirtilmiştir.3 COVID-19 kişiden kişiye bulaşmaktadır. Enfekte bir kişi öksürdüğünde, 
hapşırdığında veya konuştuğunda saçılan damlacıklar başka bir kişi tarafından solunduğunda ya da ağız, burun 
ve gözlerin mukoza zarlarına ulaştığında ortaya çıkabilmektedir.2-4 COVID-19 ayrıca SARS-CoV-2 ile kontamine 
olmuş yüzeyler veya nesnelerle doğrudan el teması ve ardından ağız, burun veya gözlerle temas yoluyla da 
bulaşabilmektedir.5 Gebeler, anneler ve yenidoğanlar pandemi sürecinde bilinmemezlik nedeniyle özel ilgi 
görmektedirler. COVID-19’un vertikal geçiş (anneden fetüse), ilişkili malformasyonlar, doğum, ten tene temas 
ve emzirme sırasında bulaşma potansiyel riski ile ilgili artan bir endişe bulunmaktadır.6-7-8 Aynı şekilde, COVID-
19’un gebe kadınlarda da potansiyel olumsuz etkilerini belirlemek önemlidir. Bu nedenlerden dolayı içinde 
bulunduğumuz pandemi sürecinde güvenli emzirme ve ten teması sağlamak hem anneler hem de yenidoğanlar 
için önemli bir konudur.9-10 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) emzirmenin yararları ve anne sütünün diğer solunum 
virüslerinin bulaşmasında önemsiz rolünü göz önüne aldığında; annenin emzirmeye devam edebileceğini, ten 
tene temasın doğumdan sonra hemen başlatılmasını ve anne ile bebeğin birbirinden ayrılmaması gerektiğini 
vurgulamaktadır.11 

Amaç: Bu derleme ile COVID-19 pandemi sürecinde ten tene temas ve emzirmeye yönelik literatürü incelemek 
amaçlanmaktadır. Retrospektif literatür inceleme yöntemiyle gerçekleştirilen derleme, PubMed veri tabanı aracılığı 
ile “skin to skin contact and breastfeeding in COVID-19 pandemic” anahtar kelimeleri taranarak gerçekleştirilmiştir. 
Yapılan tarama sonucunda 18 makaleye ulaşılmış ve makalelerin incelemesiyle tam metin olarak ulaşılabilen ve 
konuyla ilişkili olan 4 makale incelenmiştir. 

Bulgular: Literatür incelemesi sonucunda Ng ve arkadaşları (2020) çalışmalarında COVID-19 pandemisi sürecinde 
emzirme ile ilgili kılavuz ve yayınları inceleyerek çeşitli senaryolara yönelik üç farklı seçenek önermişlerdir. Her 
üç seçenekte de anne COVID-19 pozitif tanılıdır. Birinci senaryoya göre; yüz maskesi ve el hijyeni sağlanarak 
emzirme önerilmektedir, ikinci senaryoda yine yüz maskesi ve el hijyeni sağlanması gerektiğini vurgulanmaktadır, 
ancak bu senaryoda anne emzirmemektedir, sütü sağıp beslenmeyi sağlamaktadır. Üçüncü senaryoda COVID- 
19 pozitif anne sütü sağıp yok etmektedir, yenidoğanın beslenmesi için alternatif yollar aranmaktadır.12 Bu 
üç farklı senaryoya göre; SARS-CoV-2’nin bebeğe bulaşma riskine karşı dengeli emzirmenin yararları, anne ve 
sağlık hizmeti sağlayıcılarının dezavantaj ve avantajlara göre tercih ettikleri seçeneği uygulamaktadır. Seçenek 
temelli stratejilerin başarılı bir şekilde uygulanması, anneye uygun rehberlik, danışmanlık ve emzirme eğitimini 
gerektirmektedir.12-13 Başarılı danışmanlık sayesinde birinci seçenek çoğu durumda güvenle uygulanabilecek 
en çok tercih edilen seçenek olduğu sonucuna varılmaktadır. İkinci ve üçüncü seçenekler, yanlış nedenlerle 
uygulanırsa, sağlık kuruluşuna gereksiz bir yük getirecek ve emzirme başarısını tehlikeye atabilecektir.12-14 Ancak 
annenin ya da yenidoğanın vital durumunda değişiklikler yaşanırsa bu üç seçenek birbirleri arasında değiştirilebilir 
veya uyarlanabilmektedir. Bebek dostu hastane uygulamalarında savunulduğu gibi emzirmeyi korumak ve 
COVID-19 salgını sırasında anne ve bebeğin genel bakımına verilen kesintileri sınırlamak önemlidir.12-15 Lubbe ve 
arkadaşlarının (2020) literatür incelemesine göre mevcut koruyucu önlemler alınarak pandemi sırasında sağlıklı ve 
risk altındaki bebekler ve anneleri için emzirmenin ve ten tene temasın sürdürülmesi gerektiğini vurgulamıştır.16 
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Emzirmeye başlandıysa ara verilmemesi, anne ve bebeğin birbirinden ayrılmaması ve ten tene temas kesilmemesi 
gerektiğini belirtmektedir. Mümkün olduğunca normalliğin sağlanmasını, genel enfeksiyon kontrol önlemleri 
alınmasını ve bunlara hem ebeveynlerin hem de sağlık hizmeti sağlayıcıların çok sıkı bir şekilde uyulması 
gerektiğini açıklamıştır.17 COVID-19 pozitif anne, bebeğini tutarken ve emzirirken transparan maske ya da cerrahi 
yüz maskesi takarak ek damlacık koruması sağlamaları gerekmektedir. Anneler emziremeyecek kadar hasta 
olduklarında ise, sütlerini sağmaları için desteklenmelidir ve bebek sağlıklı bir birey tarafından beslenmelidir.18 
Anne sütüyle beslenen bebekler, SARSCoV-2’ye karşı ek koruma alma avantajına sahiptir. Mevcut kanıtlara göre 
virüsün anne sütü yoluyla bulaşmadığı görülmektedir. Bu nedenle anne sütünün faydaları, emzirmeyi bırakma 
ve potansiyel bir COVID-19 bulaşma riskinden daha ağır basmaktadır.16 Salvatore ve arkadaşlarının (2020) üç 
hastanede yapılan gözlemsel kohort çalışmasından elde edilen bulgulara göre; COVID-19 enfekte annelerden 
veya aile üyelerinden yenidoğanlara perinatal geçişinin, enfeksiyon önlemlerine dikkat edilmesi koşuluyla 
nadir görülen olaylar olduğunu öne sürmektedir. Ayrıca bulgular annelerin semptomatik olup olmamasına 
göre yenidoğan sonuçlarında hiçbir farklılık olmadığını açıklamaktadır.19 Doğru hijyen ve koruyucu önlemlerin 
alınmasıyla perinatal bulaşma olasılığının düşük olduğunu ayrıca bebek koruma stratejileri kullanılarak etkili 
ebeveyn eğitimi ile ten tene temas ve emzirmenin güvenli prosedürler olduğu gösterilmektedir.15 Mallada ve 
arkadaşlarının (2020) yayınladığı derlemeye göre DSÖ’ ye benzer şekilde emzirmenin sürdürülmesi ve SARSCoV-
2’ye karşı IgA antikorlarının varlığının, enfekte kadınların sütünde doğrulandığını, bu nedenle emzirmenin eğer 
yenidoğan enfekte olursa hastalığın yenidoğan üzerindeki klinik etkisini azaltabileceği belirtilmiştir.20 Ancak ten 
tene temas ya da anneyi çocuğundan ayırıp ayırmama kararı bireysel olarak verilmesi gereken bir karar olduğunu 
vurgulamaktadır. Mevcut bilimsel bilgiler, ebeveynlerin niyet ve istekleri, her ikisinin klinik durumu, ebeveynlerin 
aydınlatılmış onamları ve hastanenin lojistik durumu, ailenin lojistik durumu gibi diğer durumlar dikkate alınarak 
karar verilmesi gerektiğini göstermektedir.12-21-22-23 Pandemi sırasında virüsün bulaşmasını azaltacak ve hastalık 
risklerini en aza indirecek tedbirlerin birleştirilmesi, anne-bebek bağının kurulmasına ve emzirmeye gereksiz 
müdahalelerden kaçınılması, aile merkezli bakımın sağlanması gerektiğinin önemini açıklamaktadır.15 Ayrıca 
bebeğe bulaşma riskini azaltmak için, annenin DSÖ tavsiyelerine uygun olarak yenidoğan ile temastan önce ve 
sonra el hijyeni ve maske kullanımı gibi önleyici prosedürleri benimsemesi gerektiğini göstermektedir.23 

Sonuç: Literatür ışığında; COVID-19 enfekte kadınlarda doğum sonrası emzirme, annenin ve yenidoğanın 
sağlığı izin veriyorsa, yenidoğan için şiddetle tavsiye edilmektedir. Doğrudan emzirme tercih edildiğinde, uygun 
solunum hijyeni önlemleri her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Annenin sağlığı doğrudan emzirmeye izin 
vermiyorsa, anne sütü önceden sağılmalıdır ve uygun koşullarda muhafaza edilmeli, sağlıklı kişiler tarafından 
bebeğin beslenmesi sağlanmalıdır. Ayrıca yenidoğanın beslenmesini sağlamak için süt bankaları da uygun 
bir seçenektir. Anne sütü, yenidoğanlar için birçok yaygın çocukluk hastalığına karşı korumaya yardımcı 
olan antikorlar içermektedir. Emzirme hem anne hem de yenidoğan için kısa ve uzun vadeli sağlık yararları 
sağlamaktadır. Bu faydaları göz önünde bulundurulduğunda annenin COVID-19 enfeksiyonunu doğruladığı veya 
şüphelendiği durumlarda bile, emziren annelere uygun şekilde tavsiyede bulunmak ve desteklemek için çaba 
gösterilmelidir.10-24-25-26
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ERKEN ÇOCUKLUK ÇAĞI ÇÜRÜKLERİ İÇİN RİSK OLUŞTURAN MATERNAL 
FAKTÖRLER

Ezgi Baltaci1, Neslihan Özveren1, Sinem Batur Kara1

Trakya Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı

Özet 
Giriş-Amaç: Ortalama 6 aylıkken ağızda görülmeye başlanan süt dişleri, çocukluk döneminde büyüme gelişme, 
beslenme, sosyalleşme için önemli olduğu kadar çocuğun hayatı boyunca kullanacağı daimi dişlerin sağlığını 
da belirleyici bir konumdadır. Erken çocukluk çürükleri (EÇÇ), yaşam tarzıyla ilgili davranış faktörleri de dahil 
olmak üzere çok faktörlü bir etiyolojiye sahip yaygın bir kronik çocukluk hastalığıdır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye, 
Edirne’de pediatrik popülasyonda ECC için beslenme ve ağız hijyeni uygulamalarına ilişkin risk faktörlerini 
araştırmaktır.

Gereç-Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya, rutin kontrol için aile sağlığı merkezlerini ziyaret eden 4-47 aylık 1.197 çocuk 
ve primer bakıcıları katıldı. EÇÇ ile potansiyel olarak ilişkili ebeveyn ve pediyatrik ilişkili değişkenler hakkında 
veri toplamak için anketler kullanıldı. Görsel Plak İndeksi kullanılarak ağız hijyeni puanlandı ve çürük dişler, eksik 
dişler, dolgulu dişler (dmft) kaydedildi. Hiyerarşik regresyon analizi modeli kullanarak EÇÇ için muhtemel risk 
faktörleri değerlendirildi (p<0.005).

Bulgular: 1.197 çocuğun 219’unda (% 18.3) EÇÇ tespit edildi. EÇÇ grubundaki çocukların yaş ortalaması 33,3 ± 7,0 
ay, ortalama dmft değeri 4,84 ± 3,49 olarak tespit edildi. İlk diş sürmesi sırasında daha küçük yaş, kötü ağız hijyeni, 
ileri yaş, kardeş sahibi olmak, artan EÇÇ riski ile ilişkili bulundu.

Sonuçlar: Çocuğun birincil bakıcısı tarafında karşılanmayan ağız hijyeni ihtiyaçları EÇÇ’ye yol açabilmektedir. 
EÇÇ ile ilişkili bulunan zamana bağlı faktörler; çocuğun erken diş çıkarması ve çocuğun yaşı, EÇÇ ile ilgili önleyici 
politikaların ebeveynlerin çocukların ağız hijyeni konusunda eğitimine ve bir çocuğun hayatının ilk yıllarında 
EÇÇ’nin erken tespitine odaklanmasını işaret etmektedir. Diş hekimi olmayan sağlık profesyonellerinin, çocuğun 
ve ailelerin sağlık sisteminde ilk karşılaştığı kişiler olarak yönlendirici rehberlik yapması önemli rol oynayabilir.

Anahtar kelimeler: çocuk, ağız sağlığı, ağız hijyeni, risk faktörleri
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MATERNAL RISK INDICATORS OF EARLY CHILDHOOD CARIES

Abstract

Aim: Childhood oral health is important for progression of daily activities, general body health, quality of life 
of the family and child, and a healthy adulthood. Early childhood caries (ECC) is a common chronic childhood 
disease with a multifactorial aetiology, including lifestyle-related behavioural factors. This study investigated risk 
factors regarding nutritional and oral hygiene practices for ECC in a paediatric population in Turkey, Edirne.

Methods: This cross-sectional study included 1,197 children aged 4–47 mo and their primary caregivers who 
visited family health centres for routine control. Questionnaires were used to collect data on parental- and 
paediatric-related variables potentially associated with ECC. Oral hygiene was scored using the Visual Plaque 
Index, and decayed teeth, missing teeth, filled, teeth (dmft) were recorded. We evaluated risk factors for ECC 
using a hierarchical regression analysis model (p<0.005).

Results: Of the 1,197 children, 219(18.3%) children had ECC. The mean age of the children in the ECC group was 
33.3 ± 7.0 mo, and the mean dmft value was 4.84 ± 3.49. Younger age at the time of first tooth eruption, poor oral 
hygiene, older age, having siblings were associated with an increased risk of ECC.

Conclusions: The unmet oral hygiene needs of children by primary caregivers in the home due to cultural 
reasons may contribute to ECC. Time-related factors associated with ECC, such as the child’s age and time of first 
tooth eruption, point to the need for early interventions. Prevention policies on ECC should focus on parental 
education about oral hygiene practices in children, and early detection of ECC during the first years of a child’s 
life. Non-dental healthcare professionals working with very young children play an important role as being the 
first contact with parents in healthcare system for anticipatory guidance

Keywords: child, oral health, oral hygiene, risk factors

1- Giriş-Amaç

Çocukluk dönemi ağız sağlığı, günlük aktivitelerin sorunsuz ilerlemesi, genel vücut sağlığı, ailenin ve çocuğun 
yaşam kalitesi ve sağlıklı bir yetişkinlik dönemi için önemlidir 1. Ortalama 6 aylıkken ağızda görülmeye başlanan 
süt dişleri, çocukluk döneminde büyüme gelişme, beslenme, sosyalleşme için önemli olduğu kadar çocugun 
hayatı boyunca kullanacağı daimi dişlerin sağlığını da belirleyici bir konumdadır 2, 3. Erken çocukluk çağı çürüğü 
(ECC) 6 yaşından küçük çocukların süt dişinde bir veya daha fazla çürük varlığı (kaviteli veya kavitesiz lezyonlar), 
diş çürüğü nedeniyle eksik diş veya dolgulu yüzeyler olarak tanımlanmaktadır ve üç yaşından küçük çocuklarda 
herhangi bir düz yüzey çürüğü belirtisi ise şiddetli erken çocukluk çağı çürüğünün (Ş-ECC) göstergesidir4 Diş 
çürüğü önlenebilir olmasına ragmen 2015 yılında, Türkiye’de 5 yaş çocuklarda EÇÇ prevalansı %66.9 5 iken dünya 
genelinde 560 milyon çocuğu etkileyerek 12. en sık görülen hastalık olmuştur6 EÇÇ’nin tedavisi süreci etkilediği 
yaş grubunun kooperasyon sıkıntıları nedeniyle yüksek maliyetli ve olası sağlık riskleri içeren sedasyon/genel 
anestezi yöntemlerini ve daha radikal diş tedavi planlamaları gerektirmekte, işlemlerden sonra lezyonların sıklıkla 
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nüksü gözlenmekte dolayısıyla toplumsal ve ekonomik açıdan yük oluşturmaktadır 7. 

EÇÇ; diğer çürük türleri gibi, bakteriyel biyofilm aracılığı ile başlayan, şeker varlığında sürebilen, çok faktörlü 
olarak kabul edilen, diş sert dokularının demineralizasyonu ve remineralizasyonu arasındaki dengenin bozulması 
ile ortaya çıkan dinamik bir hastalıktır 8. Ancak hastalığın kontrolünü zorlaştıran ve hastalığın etiyolojisini daha 
karmaşık hale getiren yaşam tarzıyla ilgili risk faktörleridir. Çocuğun primer bakımından sorumlu olan kişilerin, 
davranışsal (beslenme ve temizlik alışkanlıkları), sosyokültürel özellikleri (gelir ve eğitim seviyesi), ağız ve diş 
sağlığı ile ilgili farkındalık ve bilgi düzeyleri EÇÇ’nin etiyolojisinde ve hastalığın ilerlemesinde rol oynayan esas 
faktörlerdir 9. Bunlar ile birlikte, çocuğun ve annenin yaşı, doğum şekli ve zamanı, genel fiziksel sağlığı (boy, kilo, 
vücut kitle indeksi), ilk diş çıkma zamanı, kardeş sayısı ve içinde yaşadığı çevresel faktörlerin (pasif sigara içiciliği, 
içme suyu kaynağı) de EÇÇ açısından risk oluşturduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur 10. 

Hastalığın kontrol altına alınmasında 0-3 yaş dönemi, ebeveynlerin çocuk ağız ve diş sağlığı konusunda 
farkındalıklarının oluşturulması, doğru tutum ve davranışların geliştirilmesi ve EÇÇ ile ilgili risk faktörlerinin 
azaltılması yönünde müdahaleler açısından önemlidir. Ülkemizde EÇÇ ile ilişkili risk faktörleri açısından 0-3 
yaş çocuk popülasyonunu hedef alan geniş kapsamlı bir çalışma mevcut değildir ve literatürde de bu konuda 
eksiklikler görülmektedir. 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de Edirne ilindeki 4-47 aylık çocuklarda ağız taraması yapılarak EÇÇ görülme sıklığı ve 
prevalansını tespit etmek, ebeveynin bu konu hakkındaki farkındalığını ve bilgi düzeyini ölçmek, EÇÇ’ye neden 
olan maternal faktörleri, beslenme ve temizlik alışkanlıklarını araştırmaktır. Aynı zamanda çürüksüz ve EÇÇ’li 
çocuklarda risk faktörleri açısından karşılaştırma yaparak bağımsız risk faktörlerini irdelemektir.

2- Gereç-Yöntem

Etik Onayı

Helsinki İnsan Hakları Bildirisi ile ilgili kılavuz ilkelere uygun olarak yürütülmüş olan çalışmamız için Trakya 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Etik Kurulu’ndan TÜTF-BAEK 2019/140 karar numarası ile etik onay alınmıştır. 
Katılımcılardan bilgilendirilmiş yazılı onam alınmış ve yanıtların gizliliği sağlanmıştır. Etik kurul onayını takiben 
Edirne İli Aile Hekimliği Birimleri ve Trakya Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan yazılı 
olarak izin alınmıştır.

Örneklem Seçimi ve Boyutu

Kesitsel olan bu çalışmaya Türkiye, Trakya Bölgesi, Edirne ilinde, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Edirne ili genelinde Aile Hekimliği Merkezleri’ne başvuran 4-47 aylık 1197 çocuk 
ve ebeveynleri dahil edilmiştir. Edirne ili, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2017 illerin ve bölgelerin sosyo-
ekonomik gelişmişlik sıralaması araştırmasına göre 81 il içinde 21. Sırada yer almaktadır 11. Şehir kullanımında olan 
su kaynaklarındaki fluorid seviyeleri ise ortalama 0.5 mg/L 12 olarak tespit edilmiştir. 
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Çocukları çalışmaya dahil edilme kriterleri şu şekildedir;

1. Herhangi bir sistemik rahatsızlık olmaması  

2. Herhangi bir mental rahatsızlık olmaması 

3. Baş-boyun bölgesine daha önce bir travma ya da yara almamış olması 

4. Kemik gelişimini olumsuz etkileyebilecek bir hastalığa sahip olmaması 

5. Hasta yaşının 4-47 aylık aralığında olması 

6. Edirne’de doğmuş olması

Daha önce Türkiye’de yürütülmüş olan, EÇÇ prevalansı ile ilgili çalışma 13 ve 20 Ağustos 2019 yılı verilerine göre 
Türkiye’de bulunan 0-4 yaş çocuk sayısı göz önüne alınarak, % 95 güven aralığı ve %3 marjinal hata payı ile 
çalışmada en az 957 örnek olması gerektiği bulundu. Nihayi örneklem sayısı 1,197 olarak çalışma tamamlandı.

Klinik Muayene

Çalışmada klinik muayene, aynı çocuk diş hekimi tarafından, ağız aynası, tahta dil basacağı ve gazlı bez yardımıyla, 
gerektiğinde dental probe kullanılarak ağız içi LED ışık kaynağı altında yapıldı. Elde edilen veriler muayene 
sırasında yardımcı personel tarafından formlara kaydedildi. Çürük başlangıcı olan yüzeyler, çürük nedeniyle oluşan 
kavitasyonlu, dolgu yapılmış ve kaybedilen dişlerin tespiti (dmf-t: Decayed, Missed, Filled, Teeth) World Health 
Organization (WHO) kriterlerine 14 göre kayıt edildi. Oral hijyen ise dental plak oranı Görsel Plak İndeksi-Visual 
Plaque Index (VPI) 15 göre, her dişin mezial, distal yüzeyleri, bukkal ve lingual yüzeylerin orta noktası baz alınarak 
skorlandı. Skorlama; Hiç plak yok; 0, Servikal dişeti kenarında ayrı parçacıklar olarak plak varlığı; 1, Servikal dişeti 
kenarında 1 mm’ye kadar bant şeklinde bulunan plak; 2, 1mm’den geniş bir bant şeklinde bulunan plak; 3, Kronun 
en az 1/3 ünü kaplayan plak; 4, Kronun 2/3 veya daha fazlasını kaplayan plak; 5 olarak kayıt edildi. Ortalama skoru 
0-1.2 olanlar iyi, 1.3-3 olanlar orta ve 3’ten büyük olanlar kötü ağız hijyeni olarak kategorize edildi.

Anket Uygulaması

Muayene edilen çocukların ebeveynlerine EÇÇ’ye neden olabilecek risk faktörlerini sorgulayan anket formu 
doldurulması istendi. Anket formu;

1. Aile ile ilgili bilgiler; ebeveynlerin demografik bilgileri ve sosyoekonomik düzeyleri, ev içi aile düzeni, kardeş 
sayısı, çocuğun maruz kaldığı çevresel şartlar, çocuğun primer bakımından sorumlu ebeveyn bilgileri ile ilgili 
açık ve kapalı uçlu sorular,

2. Çocuk ile ilgili bilgiler; doğum zamanı, şekli, beslenme şekli ve sıklığı, ağız hijyeni alışkanlıkları, ilk diş sürme 
zamanı, diş hekimi ziyareti ilgili sorular ve

3. Ebeveynin ağız diş sağlığı ile ilgili bilgi düzeyini ölçen 12 soruluk bir test içermektedir 16. Testteki doğru cevap 
sayısına göre skoru 4 ve altı olanlar, bilgi düzeyi düşük, 5-8 olanlar orta ve 9-12 olanlar yüksek olarak kategorize 
edildi.
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İstatistiksel Analiz

Verilerin işlenmesi ve istatistiksel analiz için IBM SPSS Statistics yazılımı (versiyon 20) kullanıldı. EÇÇ için muhtemel 
risk faktörleri alt kategorilere ayrıldı (ör: cinsiyet: erkek/kadın). Tüm popülasyonda ve alt kategorilerde EÇÇ 
prevalansını ve dmft ortalamasını belirlemek için tanımlayıcı analiz yapılırken, muhtemel risk faktörlerinin alt 
kategorilerde etkisini bulmak için ki-kare testi yapıldı. Alt kategorilerdeki değişkenler arasındaki farklılıkların 
tespitinde, iki grup arası karşılaştırmalarda bağımsız örnek t-testi kullanıldı. İkiden fazla grup karşılaştırmalarında 
homojen dağılım gösteren veriler için ANOVA, homojenite ihlali sırasında ise Welch ANOVA kullanıldı. Tukey’nin 
post-hoc testi homojen dağılım gösteren verilerde, Tamhane’nin testi ise homojen dağılım göstermeyen verilerin 
istatistiksel analizinde kullanıldı. 

Çıkarımsal analiz için, aşağıda açıklandığı üzere hiyerarşik bir yaklaşımla yönlendirilen lojistik regresyon analizi 
yapıldı. EÇÇ için muhtemel risk faktörleri ve EÇÇ varlığı altı blokta incelendi:

Blok 1: Çocuğun yaşı

Blok 2: Cinsiyet, sosyo-ekonomik statü (ailenin geliri, anne ve baba eğitim düzeyleri), ailevi faktörler (kardeş sayısı, 
ebeveynlerin statüsü [ör: evli, boşanmış, bekar ebeveyn], evde yaşayan ailenin büyüklüğü, annenin çalışıyor olup 
olmaması, çocuğun birincil bakım vereni)

Blok 3: Hamilelikte sigara kullanımı, doğum şekli, zamanı, pasif sigara içiciliği, içme suyu çeşidi

Blok 4: Annenin, çocuğun ağız ve diş sağlığı hakkındaki bilgi düzeyi, annenin diş çürüğü hikayesi

Blok 5: Çocuğun beslenme paterni, ilk diş çıkma yaşı

Blok 6: Çocuğun ağız hijyen davranışları, çocuğun dişhekimi ziyareti hikayesi, plak indeksi skoru

Sadece p değeri <0.05 olan faktörler hiyerarşik regresyon modeline girdi, p değeri <0.10 olan değişkenler bir üst 
aşamada değerlendirildi.

3- Bulgular

Çalışmaya 1,197 çocuk katıldı. Katılımcıların yaş ortalaması 24.5 ± 10.3 ay olarak bulgulandı. 1,197 çocuğun 
219’unda (%18.3) erken çocukluk çağı çürüğü tespit edildi. EÇÇ’li çocukların yaş ortalaması 33.3 ± 7.0 ay, çürük 
olmayan çocukların yaş ortalaması ise 22.5 ± 9.8 ay olarak bulgulandı. EÇÇ olan/EÇÇ olmayan gruplar arasında kız 
çocuk/erkek çocuk oranı sırasıyla %46.6/%53.4 ve %48.6/%51.4 olarak belirlendi. EÇÇ grubunda ortalama dmft 
değeri 4.84 ± 3.49 olarak tespit edildi. 

Tablo 1-5 çeşitli değişkenlerin, dmft ve EÇÇ prevalansı ile ilişkisini göstermektedir. İki değişkenli analizlerde, 
cinsiyet, aile kompozisyonu, gestasyonel yaş, annenin hamilelikte ve emzirme sırasında sigara kullanımı, çocuğun 
bulunduğu ortamda sigara kullanımı ve çocuğun ek gıdaya geçiş zamanı EÇÇ ile ilişkili bulunmadı.

Ek olarak yapılan hiyerarşik regresyon analizinde; çocuğun yaşı (blok 1, p < 0.001), kardeşinin olması (blok 2, p = 
0.003), ilk diş sürdüğünde çocuğun yaşı (blok 5, p = 0.015), çocuğun dental plak skoru (blok 6, p < 0.001) EÇÇ’nin 
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varlığı ile istatistiksel olarak anlamlı derecede ilişkili olmaya devam ederken, diğer parametrelerin istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişkide olmadığı tespit edildi. Daha ileri yaş, kardeşinin olması, ilk diş sürdüğünde daha küçük 
yaş, kötü ağız hijyeni artan EÇÇ prevalansı ile ilişkili bulundu.

4- Tartışma 

 Bu kesitsel çalışma, 4-47 aylık çocuk popülasyonunda EÇÇ’ye neden olan annenin davranışsal ve çevresel 
farklılıkları ile ilgili risk faktörlerini araştırmıştır. Erken dönem süt dentisyonda çürük varlığı, ilerleyen yaşlarda 
hem süt hem daimi dentisyon için çürük riski oluşturmaktadır 17. Bu nedenle yaşamın ilk yıllarında EÇÇ için risk 
oluşturan faktörlerin belirlenmesi gerekli önlemlerin alınması için önem kazanmaktadır. EÇÇ, etiyolojisinde 
biyolojik, sosyal ve çevresel faktörler olan multifaktöriyel bir hastalıktır 1. Çalışmamızda literatürde bulunan ECC 
ile ilişkili olabilecek risk faktörlerinin her biri tek başına incelendikten sonra hiyerarşik lojistik regresyon analizi 
yapılarak ilişkisi en yüksek olduğu düşünülen faktörler bulgulanmıştır. 

 Çalışmada çocukların %19,3 ünde diş çürüğü tespit edilmiştir. Bu oran başka ülkelerde bu yaş grubunda 
bulunan %17,8 18 ve %27,6 19 ECC prevalansları ile örtüşmekte ancak ülkemizde yapılan diğer çalışmalarda bulunan 
%51 20, %78.57 21 ve %61 22 şiddetli EÇÇ prevalanslarına kıyasla daha düşüktür. Bunun sebebi çalışmaya dahil 
edilen çocukların diş kliniğine başvuranlar arasından olmaması, çalışmamızda incelenen yaş aralığının ülkemizde 
yapılan diğer çalışmalardaki çocuk popülasyonuna göre küçük olması ve örneklem sayısının büyüklüğü olabilir.

 Bu çalışmada çocuğun yaşının arttıkça ECC prevalansının yükseldiği görülmüştür. Yaş ve ECC prevalansı 
arasındaki pozitif korelasyon daha önce bu konuda yapılmış çalışmalarda bulunan sonuçlarla örtüşmektedir, 
özellikle başlangıç çürüğü olan beyaz nokta lezyonlarının 18 aydan sonra hızlıca ilerlediği ve 30 aylıkken 
prevalansının %45’e çıktığı bildirilmiştir 23. Yaş arttıkça hastalık için risk oluşturan faktörlere maruz kalma süresinin 
artması ve bu duruma herhangi bir müdahalenin olmaması sonucu EÇÇ prevalansının yükseldiği düşünülebilir. 
Çocuğun yaşı arttıkça özerklik kazanıp, ebeveynlerine oral hijyen alışkanlıkları konusunda baş kaldırması, 
beslenme alışkanlıklarının çeşitlenmesi, kültürel açıdan ebeveyn tutumlarına bağlı olarak çocuk üzerindeki 
kontrolün kaybedilmesi de sosyal açıdan yaş ve EÇÇ ilişkisini açıklayabilir.  Benzer sonuç EÇÇ ile ilişkili bulduğumuz 
diğer bir risk faktörü olan ilk süt dişinin erken sürmesi için de düşünülebilir. Diş, oral kavitede ne kadar erken 
görülürse risk faktörlerinin etkisini kümülatif şekilde gösterebilmesi için daha fazla süre olacaktır. Daha önceki 
çalışmalarda EÇÇ için risk faktörü olarak gösterilen aile kompozisyonu ve çocuğun primer bakıcısı, annenin 
hamilelikte ve sonrası emzirme sırasında sigara kullanma durumu ve ek gıdaya geçiş zamanları 24 çalışmamızda 
istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır. Çalışmada ECC’li çocukların primer bakıcısı yüksek oranda anneleridir. 
Kültürel olarak Türkiye’de çocuğun duygusal ve fiziksel sağlığından primer olarak çoğunlukla anne sorumludur. 
Ev içi düzende özellikle dışarıdan yardım alamayan, düşük sosyoekonomik seviyedeki ailelerde, çocukların ve ev 
işlerinin annenin üzerinde oluşturduğu psikolojik ve fiziksel yük, çocukların beslenme ve oral hijyen ihtiyaçlarının 
sağlıklı bir şekilde karşılanmamasına yol açabilir. Bu nedenle ECC için alınacak önlemlerde ailelerin bu konuda 
farkındalıklarını yükseltmek amacıyla ve sosyal ve ekonomik eşitsizlikler göz önünde bulundurularak planlama 
yapılmalıdır. 

 Erken doğum ile ECC prevalansı arasında ilişki olduğunu 25 gösteren çalışmalar mevcuttur. Çalışmamızda 
çocuğun gestasyonel yaşı ve ECC prevalansı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

 Çalışmada elde edilen sonuçlarda, EÇÇ ile ilişkili risk faktörlerinden biri de dental plak indeks skorunun 
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yüksek olması yani çocuğun iyi bir oral hijyene sahip olmamasıdır. Diş çürüğü bakteriyel biyofilm aracılığı ile 
başlayan bir hastalıktır. AAPD, çocuklarda ilk diş sürdükten sonra dişlerin fırçalanmaya başlamasını ve motor 
becerilerinin gelişmesine bağlı olarak etkili bir temizlik için ortalama 7 yaşına kadar çocuğun diş fırçalaması 
ebeveyn kontrolünde olmasını önermektedir 4Consequences, and Preventive Strategies. 2016 AAPD Reference 
Manual</title></titles><dates><year>2018</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>. 
Çocuklarda dental plak indeksinin yüksek olması; annenin ağız ve diş sağlığı hakkındaki bilgi düzeyi, ilk diş 
hekimi ziyareti, çocuğun beslenme ve temizlik alışkanlıkları ile ilgilidir. Çalışmamızda bu faktörler ve ek olarak 
ebeveynlerin eğitim düzeyi, ailenin geliri, anne sütü alma süresi, öğünler arası şekerli atıstırma ve içecek tüketme 
sıklığı faktörleri de istatistiksel olarak anlamlı bulunsa da, hiyerarsik regresyon analizi sonucu ECC’ye neden olan asıl 
risk faktörü olarak dental plak indeksinin yüksek olması şeklinde yansımıştır. Bu durum, diş çürüğünün görülebilir 
hale gelmesi için belli bir süre gerekmesi ve plak akümülasyonuna yol açan sosyal ve çevresel faktorlerin EÇÇ 
üzerine indirekt etkisi olduğu şeklinde yorumlanabilir.

 Çalışmanın dental plak indeksi ile ilgili mikrobiyal bir kanıt sunmuyor olması, çalışmanın limitasyonlarından 
biridir. Çalışmamızda sorgulanan perinatal faktörlerde doğum şekli sezaryen olanlarda ECC prevalansı yüksek 
bulunmuştur ancak bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı değildir. Doğum şekli sezaryen olan çocuklardaki oral 
biofilm yapısı vajinal doğum olanlardakinden daha farklı olduğu gösterilmiştir ve biofilmdeki bu değişikliğin 
sezaryen doğumun çocuklarda ECC ile ilişkili olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur 26. EÇÇ’li ve çürüksüz 
çocuklar arasında mikrobiyal dental plak kompleks bir bakteriyel çeşitliliğe sahiptir ve tükürükteki biomoleküller, 
çoğunlukla proteinler, bu mikroorganizmaların hayatta kalmalarını etkileyerek oral mikroflorayı modüle 
edebilmektedir 27. ECC ile ilgili gelecekteki çalışmaların tükürük proteinleri ve dental plak mikrobiatası üzerine 
odaklanması gerektiğini düşünmekteyiz.

 Çalışma ile ilgili diğer bir limitasyon ise kohort değil kesitsel bir çalışma oluşudur. Kesitsel çalışmalar 
uygulaması kolay, hızlı ve ekonomik olmasına rağmen prospektif cohort çalışmalarda olaylar kronolojik olarak 
incelenebildiği için neden ve sonuç ilişkisi daha doğru belirlenebilmektedir 28. İleride yapılması planlanan 
araştırmalar için bu faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Çalışmada muayene edilen çocuklar diş kliniğine ağrı 
ile başvuran çocuklar olmayıp Aile Sağlığı Merkezlerine rutin kontrol için gelen çocuklardır. Bu durum çürük olan 
ve olmayan çocuklar arasında risk faktörleri açısından bulunan farklılıklara daha objektif yaklaşmamızda avantaj 
sağlamıştır. İstatistik analiz dizaynı ve örneklem büyüklüğü de çalışmanın gücünü arttıran faktörlerdir.

5- Sonuçlar 

 Ülkemizde ailenin çocuğun ağız sağlığı ile ilgili bilgi edinmesi ya da diş hekimi muayenesi çoğu 
gelişmekte olan ülkede olduğu gibi ancak ebeveynin dikkatini çeken bir problem olduğunda gerçekleşmektedir. 
Yaşamın ilk yılları, ebeveynlerde gerekli farkındalığı yaratmak ve önleyici rehberlik yapmak için önemli bir zaman 
aralığıdır. Pediatristler, aile hekimleri, hemşireler, hamile kadınlar ve çok küçük çocuklar ile çalışan diğer sağlık 
hizmeti çalışanları için EÇÇ’nin ve sonuçlarının bilincinde olmak bebeklerin sıklıkla sağlık sisteminde karşı karşıya 
geldikleri ilk kişiler olmaları sebebiyle önem taşımaktadır. EÇÇ için planlanacak koruyucu ve önleyici programlarda 
ebeveynlere problem oluşmadan önce ulaşmak için ağız sağlığının birincil basamak sağlık hizmetlerine entegre 
edilmesini önermekteyiz. Özellikle çocuklarda ağız, diş temizliği ve dental plağın mekanik olarak uzaklaştırılmasının 
önemi vurgulanmalıdır.
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TABLOLAR
Tablo 1. Yaş, cinsiyet ve demografik özellikler alt gruplarına göre ortamala dmft sayıları ve EÇÇ prevalansı (Blok 1 
ve 2)

Değişken Kategori Örnek sayısı

N (%)

EÇÇ n (preva-
lans %)

P-değeri

(ECC)

Dmft 

(ortalama±SD)

p-değeri

(dmft) 

Yaş 4-11ay 139(11.6) 1(0.7) A <0.001 0.01±0.17 A <0.001

12-23ay 438(36.6) 24(5.5) B 0.22±1.16 B

24-35ay 388(32.4) 95(24.5) C 1.13±2.53 C

36-42ay 232(19.4) 99(42.7) D 2.26±3.62 D

Cinsiyet Erkek çocuğu 620(51.8) 117(17.7) 0.594 0.93±2.47 0.539

Kız çocuğu 577(48.2) 102(18.9) 0.84±2.31

Annenin do-
ğumdaki yaşı

≤23 176(14.7) 47(26.7)A 0.007 1.32±2.71 A 0.017

24-29 428(35.8) 70(16.4)B 0.69±2.03 B

≥30 593(49.5) 102(17.2)B 0.90±2.52 AB

24-29 308(25.7) 68(22.1)B 0.99±2.34

≥30 837(69.9) 133(15.9)C 0.80±2.37

Anne eğitim 
düzeyi

Okur yazar değil 36(3.0) 10(27.8)A <0.001 2.03±4.03 AB <0.001

İlkokul 317(26.5) 80(25.2)A 1.39±3.09 B

Lise 350(29.2) 62(17.7)B 0.73±1.88 A

Üniversite 427(35.7) 61(14.3)B 0.64±2.03 A

Doktora/yüksek 
öğrenim

67(5.6) 6(9.0)B 0.28±1.22 A
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Baba eğitim 
düzeyi

Okur yazar değil 10(0.8) 3(30.0)A <0.001 2.70±4.95 AB <0.001

İlkokul 331(27.7) 82(24.8)A 1.38±3.11 B

Lise 376(31.4) 74(19.7)A 0.94±2.40 BC

Üniversite 413(34.5) 48(11.6)B 0.45±1.52 A

Doktora/yüksek 
öğrenim

67(5.6) 12(17.9)AB 0.55±1.36 AC

Gelir seviyesi Düşük 297(24.8) 72(24.2)A 0.003 1.25±2.80 A <0.001

Orta 703(58.7) 122(17.4)B 0.85±2.41 A

Yüksek 197(16.5) 25(12.7)B 0.45±1.43 B

Doğum sırası İlk çocuk 668(55.8) 103(15.4) 0.004 0.61±1.73 <0.001

İlk çocuk değil 529(44.2) 116(21.9) 1.24±3.00

Ailedeki çocuk 
sayısı

≤2 1022(85.4) 170(16.6) <0.001 0.75±2.12 0.001

>2 175(14.6) 49(28.0) 1.67±3.52

Anne ve baba-
nın medeni hali

Birlikte/evli 1172(97.9) 215(18.3) 0.506 0.88±2.38 0.622

Ayrı 25(2.1) 4(16.0) 1.12±3.10

Ev içi aile kom-
pozisyonu

Büyükanne-bü-
yükbaba ile 
yaşam

206(17.2) 40(19.4) 0.647 1.22±3.07 0.072

Anne-baba/çe-
kirdek aile

991(82.8) 179(18.1) 0.82±2.24

Annenin çalış-
ması

Çalışıyor 396(33.1) 56(14.1) 0.009 0.63±1.98 0.005

Çalışmıyor 801(66.9) 163(20.3) 1.01±2.57 

Çocuğun 
birincil bakım 
vereni

Anne 812(67.8) 165(20.3) 0.009 1.01±2.57 0.003

Diğer 385(32.2) 54(14.0) 0.62±1.95
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Tablo 2. Doğum öncesi ve doğumla ilişkili değişkenler ile EÇÇ prevalansı ve ortalama dmft sayıları arasındaki 
ilişki (Blok 3)

Değişken Kategori Örnek sayısı

N (%)

EÇÇ n 

(prevalans %)

P-değeri

(ECC)

dmft

(ortalama±SD)

p-değeri

(dmft) 

Doğum zamanı Tam zamanlı 1095(91.5) 200(18.3) 0.928 0.88±2.39 0.809

Erken doğum 102(8.5) 19(18.6) 0.94±2.47

Doğum şekli Vajinal 371(31.0) 94(25.3) <0.001 1.29±2.96 0.001

Sezaryen 826(69.0) 125(15.1) 0.71±2.07

5-84 908(75.9) 170(18.7) 0.90±2.37

85-95 83(6.9) 14(16.9) 0.99±2.92

>95 43(3.6) 5(11.6) 0.65±2.25

Annenin hamilelik 
süresince sigara 
kullanımı

Evet 140(11.7) 24(17.1) 0.704 0.78±2.18 0.569

Hayır 1056(88.3) 195(18.5) 0.90±2.42

Değişken Kategori Örnek sayısı

N (%)

EÇÇ n

(prevalans %)

P-değeri

(ECC)

dmft

(ortalama±SD)

p-değeri

(dmft)

İçme suyu kaynağı Arıtıcı ile birlikte 
şebeke suyu

755(63.1) 121(16.0)A 0.029 0.70±2.04 A 0.009

Doğal kaynak suyu 421(35.2) 93(22.1)B 1.18±2.84 B

Şebeke suyu 21(1.8) 5(23.8)AB 1.67±3.65 AB

Annenin emzirme 
sırasında sigara 
kullanımı

Evet 192(16.0) 36(18.8) 0.859 0.85±2.18 0.813

Hayır 1005(84.0) 183(18.2) 0.89±2.44

Ailede sigara kul-
lanımı

Evet 591(49.4) 120(20.3) 0.076 0.97±2.50 0.217

Hayır 606(50.6) 99(16.3) 0.80±2.29
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Annenin ağız ve 
diş sağlığı hakkın-
daki bilgi düzeyi

Kötü 58(4.8) 21(36.2)A <0.001 2.47±4.00 A <0.001

Orta 368(30.7) 79(21.5)B 1.12±2.66 B

İyi 771(64.4) 119(15.4)C 0.66±2.02 C

Annede çürük diş/
diş tedavisi hika-
yesi

Evet 1005(84.0) 193(19.2) 0.032 0.94±2.46 0.033

Hayır 192(16.0) 26(13.5) 0.59±2.03

Tablo 3. Annenin içinde bulunduğu çevre ve annenin ağız sağlığı tecrübe ve bilgisi ile EÇÇ prevalansı ve 
ortalama dmft sayıları arasındaki ilişki (Blok 4)

Tablo 4. Beslenme alışkanlıkları ile EÇÇ prevalansı ve ortalama dmft sayıları arasındaki ilişki (Blok 5)

Değişken Kategori Örnek sayısı

N (%)

EÇÇ n

(prevalans %)

P-değeri

(ECC)

dmft

(ortalama±SD)

p-değeri

(dmft)

Emzirme süresi Hiçbir zaman 52(4.3) 8(15.4)A <0.001 0.63±1.87 A <0.001

1-3 ay 127(10.6) 19(15.0)A 0.65±1.91 A

4-6 ay 147(12.3) 14(9.5)AB 0.37±1.56 AB

7-12 ay 199(16.6) 21(10.6)AB 0.44±1.53 AB

12 aydan fazla 672(56.1) 157(24.3)AC 1.20±2.80 AC

Biberon kulla-
nım süresi

Hiçbir zaman 443(37.0) 101(22.8)AB 0.022 1.10±2.57 A 0.094

1-3 ay 25(2.1) 3(12.0)B 0.44±1.26 A

4-6 ay 29(2.4) 3(10.3)B 0.55±2.26 A

7-12 ay 146(12.2) 19(13.0)BC 0.56±1.79 A

12 aydan fazla 554(46.3) 93(16.8)BC 0.84±2.43 B
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İlk diş sürme 
zamanı

6.aydan önce 627(54.9) 142(21.6)A 0.005 1.02±2.58 A 0.018

7-12.aylar arası 524(43.8) 75(14.3)B 0.73±2.16 AB

12.aydan sonra 16(1.3) 2(12.5)AB 0.31±1.01 B

Ek gıdaya geçiş 
zamanı 

6.ayda veya önce 120(10.0) 20(16.7) 0.627 0.81±2.32 0.707

6.aydan sonra 1077(90.0) 199(18.5) 0.90±2.41

Biberon kulla-
nım sıklığı

Günde 3 kereden 
fazla

472(39.4) 80(16.9)A 0.006 0.80±2.36 AB 0.025

Günde 1-3 kere 301(25.1) 42(14.0)A 0.67±2.09 A

Hiçbir zaman 424(35.4) 97(22.9)B 1.13±2.61 B

Uykudan önce 
biberon kulla-
nımı

Her zaman 71(5.9) 12(16.9) 0.079 0.93±2.36 0.283

Bazen 356(29.7) 52(14.6) 0.72±2.34

Hiçbir zaman 770(64.3) 155(20.1) 0.96±2.42

Uykudan önce 
beslenme

Her zaman 258(21.6) 28(10.9)A 0.002 0.50±1.81 A 0.002

Bazen 699(58.4) 142(20.3)B 1.00±2.59 B

Hiçbir zaman 240(20.1) 49(20.4)B 0.96±2.31 B

Öğünler 
arası şekerli 
atıştırmalık 
sıklığı

Günde 3 kereden 
fazla

134(11.2) 40(29.9)A <0.001 1.70±3.56 A <0.001

Günde 1-3 kere 679(56.7) 144(21.2)B 1.01±2.43 A

Hiçbir zaman 384(32.1) 35(9.1)C 0.39±1.60 B

Meşrubat tü-
ketimi

Günde 3 kereden 
fazla

67(5.6) 24(35.8)A <0.001 2.24±4.09 A <0.001

Günde 1-3 kere 672(56.1) 143(21.3)B 1.02±2.45 A

Hiçbir zaman 458(38.3) 52(11.4)C 0.50±1.84 B
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Değişken Kategori Örnek sayısı

N (%)

EÇÇ n

(prevalans %)

P-değeri

(ECC)

dmft

(ortalama±SD)

p-değeri

(dmft)

Çocuğun diş 
fırçalama sıklığı 

Hiçbir zaman 632(52.8) 83(13.1)A <0.001 0.74±2.40 0.066

Haftada 1 kereden 
fazla

231(19.3) 63(27.3)B 1.13±2.33

Günde 1 kere 334(27.9) 73(21.9)B 1.00±2.43

Çocuğun diş hekimi 
ziyareti

Evet 43(3.6) 15(34.9) 0.004 1.98±3.64 0.049

Hayır 1154(96.4) 204(17.7) 0.85±2.33

Çocuğun dental plak 
indeks skoruna göre 
ağız hijyeni

Kötü 8(0.7) 7(87.5)A <0.001 11.75±5.63 A <0.001

Orta 170(14.2) 102(60.0)A 3.68±3.98 B

İyi  1019(85.1) 110(10.8)B 0.33±1.16 C

Tablo 5. Ağız bakımı ve diş hekimi ziyareti ile EÇÇ prevalansı ve ortalama dmft sayıları arasındaki ilişki (Blok 6)

Tablo 6. EÇÇ prevalansı için hiyerarşik lojistik regresyon analizinde, her bloktan istatistiksel olarak anlamlı ilişkisi 
bulunan değişkenlerin tekrar incelenmesi.

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5 Blok 6

OR(%95 CI) p OR(%95 CI) p OR(%95 CI) p OR(%95 CI) p OR(%95 CI) p OR(%95 CI) p

Yaş <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

4-11 ay 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

12-23 ay 8.00(1.07-
59.69)

8.10(1.08-
60.52)

8.22(1.10-
61.45)

8.29(1.11-
62.00)

5.78(0.76-
43.98)

3.89(0.50-
30.03)

24-35 ay 44.74(6.17-
324.27)

45.89(6.32-
333.29)

44.38(6.11-
322.53)

44.87(6.17-
326.28)

32.79(4.44-
242.46)

22.42(3.01-
167.33)

36-42 ay 102.72(14.12-
747.11)

102.64(14.08-
748.20)

101.73(13.94-
742.17)

102.51(14.04-
748.33)

82.94(11.18-
615.14)

45.92(6.11-
344.96)

Doğum 
sırası

0.001 0.001 0.001 0.001 0.003

İlk çocuk 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
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İlk çocuk 
değil

1.81(1.27-
2.58)

1.82(1.28-
2.59)

1.78(1.25-
2.54)

1.86(1.28-
2.68)

1.86(1.24-
2.78)

Birincil 
bakım 
veren

0.020 0.033 0.032 0.034 0.092

Anne 1.55(1.07-
2.24)

1.50(1.03-
2.17)

1.50(1.04-
2.19)

1.52(1.03-
2.23)

1.44(0.94-
2.19)

Diğer 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Doğum 
şekli 

0.005 0.004 0.026 0.067

Vajinal 
doğum

1.63(1.16-
2.27)

1.65(1.18-
2.30)

1.49(1.05-
2.10)

1.43(0.98-
2.09)

Sezaryen 
doğum

1.0 1.0 1.0 1.0

Annenin 
diş çü-
rüğü/diş 
tedavisi 
geçmişi

0.032 0.041 0.075

Evet 1.70(1.05-
2.77)

1.69(1.02-
2.78)

1.65(0.95-
2.87)

Hayır 1.0 1.0 1.0

Emzirme 
süresi

0.025 0.359

Hiçbir 
zaman 

1.0 1.0

1-3 ay 1.80(0.65-
4.99)

1.56(0.53-
4.55)

4-6 ay 0.91(0.32-
2.61)

1.14(0.38-
3.41)

7-12 ay 1.39(0.51-
3.80)

1.55(0.54-
4.45)

>12 ay 2.21(0.91-
5.36)

1.94(0.78-
4.86)

İlk dişi 
sürme 
zamanı

0.007 0.015

≤6 ay 2.88(0.55-
15.18)

2.92(0.50-
16.93)

7-12 ay 1.69(0.32-
8.97)

1.71(0.29-
9.98)

>12 ay 1.0 1.0
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Çocuğun 
ağız 
hijyeni

<0.001

Kötü 17.26(1.73-
172.21)

Orta 9.31(6.09-
14.25)

İyi 1.0
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BEBEKLERİNİ EMZİREN VE BİBERONLA BESLEYEN ANNELERİN YAŞAM 
KALİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Esra Karataş Okyay1, Zeliha Sunay2

1İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 
2Munzur Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü

Özet

Giriş-Amaç: Araştırma, bebeklerini emziren ve biberonla besleyen annelerin yaşam kalitelerini karşılaştırmalı 
olarak belirlemek amacıyla yapıldı. 

Gereç-Yöntem: Sosyal medyada (WhatsApp, Facebook Messenger, İnstagram gibi) doğum sonu dönem 0-6 ay 
arasında olan anneler grupları aracılığıyla web tabanlı bir çevrimiçi anket kullanılarak gerçekleştirilen çalışma, 
Nisan 2021 tarihinde kesitsel tipte tasarlandı. Araştırmanın örneklemini anketi doldurmaya gönüllü 300 kadın 
oluşturdu. Araştırma anketleri Google formları uygulaması kullanılarak geliştirildi. Veriler toplanırken Kişisel Bilgi 
Formu ve SF-36 Yaşam Kalitesi Değerlendirme Ölçeği kullanıldı.

Bulgular: Bebeklerini emziren ve biberonla besleyen anneler karşılaştırıldığında; 25 yaş ve üzerinde olmanın, 
12 yıl ve altında eğitim düzeyine sahip olmanın, herhangi bir işte çalışmamanın, normal doğum yapmanın ve 
gebelikte anne sütü ve emzirme eğitimi almanın emzirmeyi olumlu yönde ve önemli düzeyde etkilediği belirlendi 
(p<0.05). Ayrıca emziren kadınlarda SF-36 alt boyutlarından genel sağlık, yaşamsallık, sosyal işlev ve mental sağlık 
puan ortalamalarının bebeğini biberonla besleyen kadınlardan anlamlı derecede daha yüksek olduğu bulundu 
(p<0.05).

Sonuç: Yaş, eğitim düzeyi,  çalışma durumu, doğum şekli ve emzirme eğitiminin emzirme ile ilişkili olduğu 
belirlendi. Ayrıca doğum sonu dönemde emzirmenin kadınların yaşam kaliteleri üzerine olumlu yönde etkisinin 
olduğu bulundu.

Anahtar Kelimeler: anne sütü, doğum sonu dönem, emzirme, yaşam kalitesi

COMPARISON OF THE QUALITY OF LIFE OF BREASTFEEDING AND BOTTLE-FEEDING MOTHERS

Abstract

Introduction-Objective: The study was conducted to compare the quality of life of mothers who breastfeed and 
bottle-feed their babies.

Material-Method: The study, which was carried out using a web-based online survey on social media (such as 
WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram) through groups of mothers between 0-6 months in the postpartum 
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period, was designed in a cross-sectional type in April 2021. The sample of the study was 300 women who 
volunteered to fill out the questionnaire. Research questionnaires were developed using the Google forms 
application. While collecting data, Personal Information Form and SF-36 Quality of Life Evaluation Scale were 
used.

Results: When mothers who breastfeed and bottle-feed their babies were compared; It was determined that 
being 25 years of age and above, having an education level of 12 years and below, not working in any job, having 
normal birth and receiving breast milk and breastfeeding training during pregnancy had a positive and significant 
effect on breastfeeding (p <0.05). In addition, it was found that the mean scores of general health, vitality, social 
function and mental health of the SF-36 sub-dimensions in breastfeeding women were significantly higher than 
the women feeding their babies with a bottle (p <0.05).

Conclusion: It was determined that age, education level, employment status, mode of delivery and breastfeeding 
education were associated with breastfeeding. In addition, it was found that breastfeeding in the postpartum 
period had a positive effect on the quality of life of women.

Keywords: breast milk, postpartum period, breastfeeding, quality of life

Giriş

Emzirme, bebeklerin sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için eşi bulunmaz bir beslenme yöntemi olup 
anne ve bebeğin sağlığı üzerinde çok özel biyolojik ve duygusal bir etkiye sahiptir.1,2 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) önerilerine göre çocuklar doğum sonrası ilk altı ayda 
sadece anne sütü ile beslenmelidir.3,4 Ancak gelişmekte olan ülkelerde bebeklerin sadece üçte birinden biraz fazlası 
doğumu sonu ilk altı ay içinde tek başına anne sütüyle beslenmektedir.5,6 Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması (TNSA), 
2018 verilerine göre sadece anne sütü ile beslenen çocukların oranı yaşla birlikte azalmakta; 0-1 aylık çocuklar 
arasında yüzde elli dokuzdan, 4-5 aylık çocuklar arasında yüzde on dörde kadar düşmektedir.3 İlk altı ayda anne sütü 
ile beslenmenin gerçekleştirilemediği durumlarda inek/ soya sütü bazlı hazır mamalar kullanılmaktadır. Formül 
süt olarak adlandırılan bu mamalarla beslenmeye “doğal olmayan beslenme veya biberon ile beslenme” denir.7 
Biberon kullanımı sindirim sistemi enfeksiyon riskini arttırdığından çok küçük bebekler için önerilmemektedir 
ama TNSA-2018 verilerine baktığımız zaman biberon ile beslenen çocukların oranı, 2 aydan küçük çocuklar için 
yüzde otuz birden, 9-11 ay arası çocuklar için yüzde altmışa çıkacak şekilde sürekli artmaktadır.3 Yenidoğanların 
emzirilmesi sağlıklı büyümeyi etkileyen en önemli faktördür. Ancak bazı nedenlerden dolayı emzirme ve bebeğin 
anne sütü alması engellenebilmektedir. Bu nedenler bebeğe ait faktörler olabildiği gibi anneye ait faktörler 
de olabilmektedir. Annenin yaşı, eğitim düzeyi, yaşadığı yer, sigara içmesi ve çalışma durumu, sosyoekonomik 
durumu, emzirmeye karşı tutumu, emzirme ile ilgili bilgi düzeyi, doğum deneyimi ve meme problemleri 
emzirmeyi etkileyen faktörlerdendir. Ayrıca annenin bebekle aynı odayı paylaşıp paylaşmaması, annenin sosyal 
destek kaynakları, emzirme ile ilgili geleneksel davranışları, sütünün bebeğine yetmediğine yönelik düşüncesi 
emzirme davranışı üzerinde etkili olabilmektedir.8-11 

Doğum sonu dönem, yeni anne olan bir kadın için yaşam kalitesini etkileyen, sosyal, duygusal ve fiziksel 
değişikliklerin olduğu bir süreçtir.12,13 Yeni doğum yapan bir kadın sosyal, duygusal ve fiziksel değişikliklerle 
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karşı karşıya kalmakta ve bu değişiklikler yaşam kalitesini etkilemektedir. Yaşam kalitesi, bireyin günlük yaşam 
aktivitelerini gerçekleştirebilme durumunun değerlendirilmesinde önemli bir göstergedir.14 Doğum sonu 
dönemde emzirme eylemi ile kadının günlük yaşam faaliyetleri arasında bir bağlantı söz konusudur. Emzirme, 
kadında fiziksel ve duygusal değişimlere yol açmanın yanında kadının sosyal yaşamında da değişikliklere neden 
olabilmektedir.15 Emzirme anne sağlığına önemli katkılar sağlamaktadır. Postpartum kanama riskini azalır ve 
uterus involusyonunu hızlandırır. Emziren annelerde uterusun normal boyutuna dönmesi emzirmeyen annelere 
göre daha kısa sürede tamamlanır. Böylelikle emziren annelerin kanaması ve kan kaybı azalarak anemiye bağlı 
görülen çabuk yorulma, halsizlik, çarpıntı gibi şikayetler daha az görülür.16,17 Emziren annelerin kilo kayıpları 
daha hızlı olduğu için gebelikten önceki kiloya daha erken dönmektedirler. Tam emzirme ovulasyonu baskıladığı 
için ilk altı ayda gebelik görülmesi %98 önlenmiş olur. Psikolojik ve duygusal yönden bakıldığında, laktasyon 
sürecinde oksitosin hormonu seviyesindeki yükselişe bağlı olarak emziren anneler kendilerini daha iyi hissederler 
ve annelik rollerini benimserler. Anne ve bebeğin bağlanması gelişir ve giderek artar. Emzirmenin uzun vadede 
de anne sağlığına faydaları bulunmaktadır. Emzirme meme ve over kanseri riskini azaltır. Doğum sonu dönemde 
kemiklerde minerelizasyonu geliştirir ve menapoz sonrası dönemde kalça kırıklarını azaltır.8,18 Bazı kadınlar için 
emzirme zevkli ve samimidir, ancak diğerleri yük, stres ve depresyon yaşayabilir.19 

Doğum sonu dönem anne için önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde anne birçok problemle 
karşı karşıya kalabilmektedir. Postpartum dönemde yenidoğanın emzirilmesinin annelerin yaşam kalitesine etkisi 
belirlenerek, hem anne hem de bebek sağlığının geliştirilmesi için gerekli uygulama ve girişimler planlanmalı, 
önlemler alınmalıdır. Böylece UNICEF ve WHO’nun da önerdiği gibi bebeklerin ilk altı ay sadece anne sütü 
almalarına katkı sağlanmış olacaktır. Araştırma; bebeğini emzirenler ile biberonla besleyen annelerin yaşam 
kalitelerini karşılaştırmak amacıyla planlanmıştır.

Gereç-Yöntem

Kesitsel ve karşılaştırmalı nitelikte tasarlanan araştırma, Türkiye’nin doğusundaki bir ilde bulunan doğum sonu 
dönem 0-6 ay arasında olan anneler ile Nisan 2021 tarihinde yürütüldü. Araştırma sosyal medyada (WhatsApp, 
Facebook Messenger, İnstagram gibi) doğum sonrası dönemdeki annelerin bulunduğu gruplar aracılığıyla web 
tabanlı bir çevrimiçi anket kullanılarak gerçekleştirildi (https://docs.google.com/forms). Google Forms platformu 
aracılığı ile hazırlanan anket, sosyal medya araçları (WhatsApp, Facebook Messenger, İnstagram gibi) ile ulaşılan 
kadınlara mesaj yoluyla ulaştırıldı. Öncelikle araştırmaya katılan kadınlara araştırmanın amacı ve içeriği hakkında 
kısa bir bilgi notu içeren ve araştırmaya katılmaya gönüllü olduklarını belirten bir izin formu gönderildi. Araştırmaya 
izin formunu onaylayan ve araştırmaya alınma kriterlerini sağlayan (doğum sonu 0-6 ay arasında olan, bebeklerini 
sadece emzirerek ya da sadece biberonla besleyen ve doğum sonu dönemde anne ve bebekte herhangi bir sağlık 
sorunu olmayan) kadınlar örnekleme alındı. Çevrimiçi anketlerden 331 geri dönüş sağlandı. Eksik doldurulmuş, 
tamamlanmamış veya yanlış kodlanmış anketler belirlendi ve 31 katılımcının anket formları geçersiz sayıldığı için 
değerlendirme dışı bırakıldı. Böylece, araştırmanın örneklemini toplamda 300 kadın oluşturdu. Araştırmada veriler 
toplandıktan sonra kadınlar bebeklerini besleme şekillerine göre “Emziren” ve “ “Biberonla Besleyen” olmak üzere 
2 gruba ayrıldı. Buna göre “Emziren” grubunda 185 kadın ve “Biberonla Besleyen” grubunda 115 kadın bulunmakta 
olup 2 gruptan elde edilen veriler karşılaştırıldı. Araştırmanın yürütülebilmesi için; Munzur Üniversitesi Girişimsel 
Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Başkanlığı’ndan etik onay alındı (Karar No: 2021/07-09). 
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Kişisel Bilgi Formu: Araştırmaya dahil edilen kadınların bazı kişisel özellikleri (yaş, eğitim düzeyi, aile tipi, 
çalışma durumu gibi) ve obstetrik özeliklerini (yaşayan çocuk sayısı, son doğum şekli gibi) belirlemek amacıyla 
araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur.

SF-36 Yaşam Kalitesi Değerlendirme Ölçeği: 1992 yılında Rand Corporation’un geliştirdiği ölçeğin Türkçe 
geçerlilik güvenilirliği Koçyiğit ve arkadaşları tarafından yapılmıştır.20 Herhangi bir hastalığa, tedavi grubuna ya da 
yaşa özgü değildir. 14 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanabilmektedir. 36 madde ve 8 alt boyuttan oluşmaktadır. 
Bunlar; fiziksel fonksiyon (10 madde), sosyal fonksiyon (2 madde), fiziksel sorunlara bağlı rol kısıtlılıkları (4 madde), 
emosyonel sorunlara bağlı rol kısıtlıkları (3 madde), mental sağlık (5 madde), enerji/vitalite (4 madde), ağrı (2 
madde) ve sağlığın genel algılanması (5 madde) dir. Ölçeğin her bölümü farklı değerlendirilmektedir. Ölçekte 
toplam puan hesaplanmaz. Alt boyutlar 0-100 arası puan almakta ve 0 “kötü sağlık “ durumunu, 100 “iyi sağlık“ 
durumunu ifade etmektedir. Ölçeğin Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışmasında alt ölçeklerinin Cronbach’s 
alfa değerleri 0.73-0.76 arasında bulunmuştur.20 Bu çalışmada ölçeğin Cronbach’s alfa değerleri 0.63-0.84 olarak 
bulundu. 

İstatistiksel analiz

Verilerin değerlendirilmesi SPSS 25.0 for Windows (SPSS, Chicago, Il, USA) paket programında yapıldı. Tanımlayıcı 
istatistikler sayı, yüzde, ortalama, standart sapma olarak verildi. Gruplar arasındaki farkın karşılaştırılmasında 
ki kare testi, parametrik test koşullarını sağlayan değişkenler için iki grup karşılaştırmalarında t-testi kullanıldı. 
İstatistiksel anlamlılık p< 0.05 olarak kabul edildi.

Araştırmanın etik yönü

Araştırmada Munzur Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Başkanlığı’ndan etik onay alındı 
(Karar No: 2021/07-09). Ayrıca anket formlarından önce araştırma ve veri toplama araçları hakkında bilgilendirilme 
yazısı oluşturularak katılımcıların onamları alındı.
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Bulgular

Tablo 1: Annelerin bebeklerini besleme şekline göre bazı sosyo-demografik özelliklerinin karşılaştırılması (n=300)

Değişkenler

Emziren 
(n=185)

Biberon ile
besleyen (n=115)

Toplam
(n=300) Test* ve

p değerin % n % n %

Yaş

19-24 

25-34

35 yaş ve üzeri

32

125

28

17.3

67.6

15.1

39

67

9

33.9

58.3

7.8

71
192
37

23.7
64.0
12.3

χ2=12.304
p =0.002

Aile Tipi

Çekirdek aile

Geniş aile

146

39

78.9

21.1

83

32

72.2

27.8

229

71

76.3

23.7

χ2=1.786

p=0.181

Eğitim durumu
≤12
≥13

144
41

77.8
22.2

69
46

60.0
40.4

213
87

71.0
29.0

χ2=10.959
p=0.001

Gelir Durumu
Düşük
Orta/ Yüksek

65
120

35.1
64.9

39
76

33.9
66.1

104
196

34.7
65.3

χ2=0.047
p=0.829

Çalışma durumu
Çalışıyor
Çalışmıyor

18
167

9.7
90.3

31
84

27.0
73.0

49
251

16.3
83.7

χ2=15.400
p=0.000

Sosyal güvence
Var
Yok

161
24

87.0
13.0

101
14

87.8
12.2

262
38

87.3
12.7

χ2=0.041
p=0.840

Sigara kullanma durumu
Kullanıyor
Kullanmıyor

22
163

11.9
88.1

16
99

13.9
86.1

38
262

12.7
87.3

χ2=0.262
p =0.609

*Pearson Correlation Analysis
Tablo 1’de katılımcıların emzirme durumlarına göre bazı sosyo-demografik özelliklerinin karşılaştırılması verildi. 
Buna göre annenin yaşı, eğitim ve çalışma durumu ile bebeklerini besleme şekilleri arasındaki fark istatistiksel 
olarak önemli bulundu (p<0.05; Tablo 1). Bununla birlikte aile tipi, gelir durumu, sosyal güvence varlığı ve sigara 
kullanma durumu arasında önemli ilişki saptanmadı (p>0.05; Tablo 1).
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Tablo 2: Annelerin bebeklerini besleme şekline göre bazı obstetrik özelliklerinin karşılaştırılması (n=300)

Değişkenler

Emziren 
(n=185)

Biberon ile
besleyen (n=115)

Toplam
(n=300) Test* ve

p değerin % n % n %

Yaşayan çocuk sayısı
1
2
≥3

64
73
48

34.6
39.5
25.9

42
42
31

36.5
36.5
27.0

106
115
79

35.3
38.3
26.4

χ2=0.262
p=0.877

Son doğum şekli
Normal
Sezaryen

102
83

55.1
44.9

46
69

40.0
60.0

148
152

49.3
50.7

χ2=6.499
p =0.011

Gebelikte anne sütü ve 
emzirme eğitimi

Alan

Almayan
106

79

57.3

42.7

36

79

31.3

68.7

142

185

47..3

52.7

χ2=19.220

p<0.001

*Pearson Correlation Analysis

Tablo 2’de katılımcıların emzirme durumlarına göre bazı obstetrik özelliklerinin karşılaştırılması verildi. Buna 
göre son doğum şekli ve gebelikte anne sütü ve emzirme eğitimi alma durumu ile bebeklerini besleme şekilleri 
arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulundu (p<0.05; Tablo 1). Bununla birlikte yaşayan çocuk sayısı arasında 
önemli ilişki saptanmadı (p>0.05; Tablo 1).

Tablo 3. Annelerin bebeklerini besleme şekline göre SF-36 alt boyutlarında aldıkları puan ortalamalarının 
karşılaştırılması (n=300)

SF-36 Alt Boyutları Emziren (n=185)
Ort. ± SS

Biberon ile
besleyen (n=115)

Ort. ± SS

Test* ve 
p değeri

Fiziksel İşlev 86.45 ± 10.91 86.60 ± 13.03
t=-0.107
p=0.915

Fiziksel Rol
66.35 ± 36.29 61.52 ± 36.61 t=1.117

p=0.265

Ağrı
58.32 ± 19.47 59.39 ± 18.27 t=-0.472

p=0.637

Genel Sağlık
67.70 ± 16.88 63.30 ± 19.46 t=2.000

p=0.047

Yaşamsallık
48.02 ± 11.57 45.17 ± 11.67 t=2.069

p=0.039

Sosyal İşlev
80.54 ± 19.92 74.13 ± 23.68 t=2.418

p=0.016
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Mental Rol
49.72 ± 43.97 46.95 ± 42.55 t=0.538

p=0.591

Mental Sağlık
57.27 ± 17.09 51.93 ± 17.96 t=2.582

p=0.010

SF-36: SF-36 Yaşam Kalitesi Değerlendirme Ölçeği
*t: Bağımsız gruplarda t testi              

Tablo 3’te kadınların emzirme durumlarına göre SF-36 alt boyutlarından aldıkları puan ortalamalarının 
karşılaştırılması verilmiştir. Fiziksel işlev alt boyutu puan ortalaması emziren kadınlarda 86.45 ± 10.91, emzirmeyen 
kadınlarda 86.60 ± 13.03 olarak belirlendi. Fiziksel rol alt boyutu puan ortalaması emziren kadınlarda 66.35 ± 36.29, 
emzirmeyen kadınlarda 61.52 ± 36.61 olarak saptandı. Ağrı alt boyutu puan ortalaması emziren kadınlarda 58.32 
± 19.47, emzirmeyen kadınlarda 59.39 ± 18.27 olarak saptandı. Mental rol alt boyutu puan ortalaması emziren 
kadınlarda 49.72 ± 43.97, emzirmeyen kadınlarda 46.95 ± 42.55 olarak saptandı. Grupların puan ortalaması 
arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır (p>0.05).   Genel Sağlık alt boyutu puan ortalaması 
emziren kadınlarda 67.70 ± 16.88, emzirmeyen kadınlarda 63.30 ± 19.46 olarak saptandı. Yaşamsallık alt boyutu 
puan ortalaması emziren kadınlarda 48.02 ± 11.57, emzirmeyen kadınlarda 45.17 ± 11.67 olarak belirlendi. Sosyal 
İşlev alt boyutu puan ortalaması emziren kadınlarda 80.54 ± 19.92, emzirmeyen kadınlarda 74.13 ± 23.68 olarak 
bulundu. Mental sağlık alt boyutu puan ortalaması emziren kadınlarda 57.27 ± 17.09, emzirmeyen kadınlarda 
51.93 ± 17.96 olarak belirlendi. Ayrıca grupların puan ortalaması arasındaki fark istatistiksel olarak önemli 
bulunmuştur (p<0.05).

Tartışma
Doğum sonrası dönemdeki kadınların yaşamında fiziksel, duygusal ve sosyal değişiklikler olmaktadır. Bu durumlar 
annelerin yaşam kalitesi üzerinde önemli ölçüde etki etmektedir. Emzirme de doğum sonrası dönemde gelişen 
fizyolojik bir süreç olup halk sağlığı açısından önemli konulardan biridir.21 Bu özel dönemlerde annenin yaşam 
kalitesinin incelenmesi; sorunların tespiti, bunlara çözüm önerisinde bulunabilmek ve anne-bebek sağlığının 
geliştirebilmek açısından önemlidir. 
Araştırmaya katılan annelerde yaş ile bebeğin beslenme şekli arasında önemli ilişki bulunmuştur (p<0.05). 
Emziren annelerin %67.6’sının 25-34 yaş aralığında olduğu saptandı  (Tablo 1). Çalışma bulgumuzu paralel olarak, 
anne sütüyle besleme süresini etkileyen faktörleri araştıran çalışmalarda, 25 yaşın üzerindeki anneler daha 
uzun süre bebeklerini emzirmektedirler.11,22,23 Benzer şekilde anne yaşı ile emzirme arasındaki ilişkiyi araştıran 
bir çalışmada, anne yaşına paralel olarak emzirme oranın ve süresinin arttığı bulunmuştur.24 Bizim çalışmamızın 
aksine bazı çalışmalarda ise anne yaşı ile emzirme oranları arasında önemli bir ilişki olmadığı gösterilmiştir.23,25 
Çalışmamızda emziren annelerin %77.8’inin 12 yıl ve altında eğitim düzeyine sahip olduğunu belirledik (p<0.05; 
Tablo 1). Gelişmiş ülkelerde annenin eğitim düzeyi arttıkça emzirme süreside paralel olarak artmaktadır.26,27 
Bunun aksine gelişmekte olan ülkelerde emzirmeyi sürdürme eğitim seviyesi ile ters orantılıdır.28-30 Bu durum, 
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ülkemizde eğitim seviyesi yüksek olan kadınların iş yaşamlarına katılmalarıyla olmalarıyla ilişkili olabilir. Çünkü 
ülkemizde çalışan annelerin doğum sonu yasal izinleri 8 hafta ile sınırlıdır.23 Araştırmaya katılan annelerde çalışma 
durumu ile bebeğin beslenme şekli arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05). Emziren annelerin %90.3’ünün 
çalışmadığını tespit ettik (Tablo 1). Çalık, Çetin ve Erkaya (2017) 401 annede, kadınların emzirme konusundaki 
uygulamalarını ve etkileyen faktörleri araştırmışlardır. Çalışma bulgumuza benzer şekilde bebeğine ilk altı ay 
sadece anne sütü veren annelerde çalışmayan anne oranını (%60.8) çalışan annelere (%39.2) kıyasla daha yüksek 
bulmuşlar ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ifade etmişlerdir.23 Sökücü ve Aslan (2012) “kadının 
çalışma durumunun emzirmeye etkisi” başlıklı çalışmalarında, altı - on iki aylık bebeğe sahip çalışan (n=190) ve 
çalışmayan (n=190) anneleri karşılaştırmışlar ve bebeklerine ek mama verenlerin oranını çalışmayan annelerde 
%78.9, çalışan annelerde %87.9’ olarak belirlemişler, ayrıca çalışan annelerin %26.3’ünün çalıştıklarından dolayı 
ek mamaya başladığını bulmuşlardır.31 Araştırmaya katılan annelerde doğum şekli ile bebeğin beslenme şekli 
arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05). Normal doğum yapan annelerin %55.1’inin emzirmekte iken 
sezaryen doğum yapan annelerin %44.9’u emzirmektedir (Tablo 2). Doğum şekli, emzirmeye erken başlamanın en 
güçlü bağımsız belirleyicisi olup sezaryen ile doğum sonrası emzirme sorunları daha sık görülmekte ve sezaryen 
ile doğum, emzirmenin erken dönemde kesilmesine sebep olan ana faktörlerden biridir.32 Yapılan bir çalışmada, 
sezaryen ile doğum yapmanın emzirmenin gecikmesi için en önemli risk faktörü olduğu belirtilmiştir.33 Albokhary 
ve James (2014), vajinal doğum ve sezaryen doğum yapan anneler arasında, doğumdan sonraki ilk 24 saatte 
emzirmeye başlanması açısından önemli farklılıklar bulmuştur.32 Ünsal ve ark. (2005) araştırmalarında ilk emzirme 
zamanının geç olmasının ve emzik-biberon kullanımının ilk altı ay ek gıdaya başlama eğilimini arttıran faktörler 
olduğunu bildirmişlerdir.25 Bu bulgular çalışmamızla paralellik göstermektedir. Literatürde emzirmeyi teşvik 
etmek ve devam ettirmekte emzirme eğitiminin önemli rol oynadığı belirtilmektedir. Bu konuyla ilgili hazırlanan 
kanıta dayalı rehberler de emzirmeyi desteklemek için uygulamalı eğitimler yapılmasını önermektedir.34 Yapılan 
çeşitli araştırmalarda gebelik döneminde emzirme eğitimi alan annelerde emzirme oranının daha fazla olduğu 
bildirilmiştir.18,35 Çalışmamızda anne sütü ve emzirme eğitimi alan annelerin %57.3’ünün, almayanların ise 
%42.7’sinin bebeklerini emzirdiği bulunmuştur (p<0.05; Tablo 1). Yapılan araştırmalarda hem doğum öncesi 
dönemde hem de doğum sonu erken dönemde emzirme eğitimi verilmesinin anne sütü ile beslenme oranını 
ve emzirmeyi sürdürme oranını arttırdığı bulunmuştur.11,36 İsrail’de yapılan bir çalışmada, gebelik döneminde 
emzirme eğitimi verilmesinin emzirmeye başlama oranlarını ve emzirme sürelerini arttırdığı belirlenmiştir.37

Araştırmamızda emziren annelerin bebeğini biberon ile besleyen annelere göre SF-36 alt boyutlarından genel 
sağlık, yaşamsallık, sosyal işlev ve mental sağlık yönünden daha yüksek yaşam kalitesine sahip oldukları bulundu 
(p<0.05; Tablo 3). Bizim bulgularımıza paralel olarak Chen ve ark.’nın bebek besleme şekli ile annenin yaşam 
kalitesi arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada emzirmenin annenin yaşam kalitesini artırmaya 
yardımcı olduğu ve emzirme süresinin bu konuda en önemli faktör olduğu bildirilmiştir. Ayrıca emziren annelerin 
SF-36 alt boyutları olan genel sağlık ve mental sağlığın olumlu yönde etkilendiğini ifade etmişlerdir.19 Zubaran 
ve Foresti tarafından emzirmenin etkinliği ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan 
çalışmada da etkin emzirmenin yaşam kalitesini anlamlı bir şekilde etkilediği bulunmuştur.38 Trivino-Juarez ve 
arkadaşları tarafından annelerin doğum sonrası altıncı hafta ve altıncı aydaki bebek beslenme şekli ve yaşam 
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kalitesi arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan çalışmada emziren ve emzirmeyen annelerin yaşam kalitesi 
skorları arasında anlamlı ilişki bulunmasa da bizim çalışma bulgumuza paralel olarak emziren annelerin SF-36 alt 
boyutlarından genel sağlık, yaşamsallık, sosyal işlev ve mental sağlık yönünden daha yüksek yaşam kalitesine 
sahip oldukları bulunmuştur.39 Yaptığımız çalışmada elde edilen bulguların aksini ortaya koyan çalışmalar da 
vardır. Bulgumuzun aksine bazı çalışmalarda emziren ve emzirmeyen annelerin yaşam kalitesi düzeyleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirtilmiştir.40,41 Martinez-Galiona ve arkadaşları tarafından kadınların 
doğum sonrası yaşam kalitesini belirlemek amacıyla yapılan çalışmada emziren ve emzirmeyen annelerin yaşam 
kalitesi skorları benzer bulunmuştur.40 Benzer şekilde Rezaei ve arkadaşlarının doğum sonrası dönemde yaşam 
kalitesi ve ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada emziren ve emzirmeyen kadınlar arasında 
yaşam kalitesinin (emosyonel rol güçlüğü alt boyutu hariç) ortalama puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark saptanmamıştır.41 

Araştırmanın kısıtlılıkları 

Bu çalışmanın birkaç önemli sınırlılığı vardır. Araştırmanın verileri Türkiye’de bir ildeki belirli bir ay aralığında 
bebeği olan doğum sonu dönemdeki kadınlardan toplanmıştır.  Bu nedenle elde edilen bulgular tüm doğum sonu 
dönemdeki kadınlara genellenemez. Ayrıca örneklemimiz doğum sonu dönemde anne ve bebekte herhangi bir 
sağlık sorunu olmayan anneleri kapsamaktadır. Bu nedenle bulgularımız herhangi bir sağlık sorunu olan annelerin 
sonuçlarından farklı olabilir. 

Sonuç ve Öneriler

Elde ettiğimiz bulgular sonucunda; aile tipi, gelir durumu, sosyal güvence varlığı, sigara kullanma durumu ve 
yaşayan çocuk sayısı ile ilk altı ay sadece anne sütü verme arasında anlamlı ilişki saptanmazken, annenin yaşı, 
eğitim düzeyi, çalışma durumu, doğum şekli ve gebelikte anne sütü ve emzirme eğitimi alma durumu arasındaki 
fark anlamlı bulunmuştur. Ayrıca emziren kadınların SF-36 alt boyutlarından genel sağlık, yaşamsallık, sosyal işlev 
ve mental sağlık puan ortalamalarının bebeğini biberonla besleyen kadınlardan daha yüksek olduğu belirlendi. 
Bu sonuçlar doğrultusunda ebeler, anne-babalarla birlikte, doğum sonrası dönemde maternal yaşam kalitesini 
artırmaya yönelik girişimleri planlamalı, emzirmenin yaşam kalitesini olumlu yönde etkilediği ile ilgili olarak 
kendilerini bilgilendirmelidir.

Teşekkür

Araştırmamıza katılan annelere katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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Özet

Giriş: Bebeğin hayatta kalması ve sağlığını sürdürmesindeki en etkili faktörlerden biri emzirmedir. Anne sütünün 
bebekler için önemi ortadadır. Ancak emzirme döneminde olup gebe kalan kadınların çoğunun emzirmeyi 
kestikleri bilinmektedir. Bu derlemenin amacı gebelik ve lohusalık döneminde emzirme olarak bilinen tandem 
emzirme hakkında literatür bilgisinin derlenmesidir. 

Yöntem: Tandem emzirme, gebelik sürecinde emzirme, lohusalıkta emzirme anahtar kelimeleri ile literatür 
taranmış ve tandem emzirme ile ilgili literatür derlenmiştir. 

Tartışma: Emzirilen çocukların obezite ve aşırı kilo riskleri açısından daha az olumsuz etkilendiği ve zeka 
testlerindeki düzeylerinin de daha iyi performansta olduğu bilinmektedir. Emziren annenin gebe kalması ile 
ilk doğan bebeğin sütten kesilmesi durumunda bebeğin gelişimsel olarak olumsuz etkilendiği belirtilmektedir. 
Tandem emziren anneler ile yapılan çalışmalarda, yeni doğan bebeğin gelişiminin olumsuz etkilenmediği 
sonuçlarına varılmıştır. Tandem emzirmede annelerin en büyük endişesinin sütünün yetmemesi olduğu 
belirtilmektedir. Ancak çalışmalarda yeterli beslenmenin sağlanması ile bu sorunun önemsenmeyecek boyutta 
kaldığı görülmüştür. Tandem emzirmede diğer bir sorunun ise düşük yaşama endişesi olduğu belirtilmektedir. 
Bu konu ile ilgili literatürde farklı sonuçlar olmakla birlikte tandem emzirmenin spontan abortusları arttırmadığı 
belirtilmektedir. 

Sonuç: Literatürde gebe kalan kadının emzirmeye devam edip etmeyeceğine yönelik farklı yönde bilgiler 
bulunmakla birlikte, emzirmenin devam ettirilmesinde sakınca olmadığı görüşünün baskın olduğu görülmüştür.  
Ayrıca literatürde kadınların tandem emzirme konusunda bilgi eksikliklerinin olduğu belirlenmiştir.  Tandem 
emzirme konusunda kanıt düzeyi yüksek daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu 
konuda daha fazla çalışma yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler

Emzirme, gebelikte emzirme, lohusalıkta emzirme, tandem emzirme.

Introduction:Breastfeeding is one of the most effective factors in the survival and health of the baby. The 
importance of breast milk for babies is obvious. However, it is known that most of the women who become 
pregnant while breastfeeding stop breastfeeding. The purpose of this review is to review the literature about 
tandem breastfeeding, known as breastfeeding during pregnancy and the postpartum period.

Method:The literature was reviewed with the keywords tandem breastfeeding, breastfeeding during pregnancy, 
breastfeeding in the puerperium, and the literature on tandem breastfeeding was compiled.
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Discussion:It is known that breastfed children are affected less negatively in terms of obesity and overweight 
risks and their levels in intelligence tests are also better performance. It is stated that if the breastfeeding mother 
becomes pregnant and the first born baby is weaned, the baby is adversely affected developmentally. In studies 
conducted with mothers who are breastfeeding tandem, it has been concluded that the development of the 
newborn baby is not affected negatively. It is stated that the biggest concern of mothers in tandem breastfeeding 
is not having enough milk. However, it has been observed in studies that this problem is negligible with the 
provision of adequate nutrition. Another problem in tandem breastfeeding is stated to be anxiety about abortions. 
Although there are different results in the literature on this subject, it is stated that tandem breastfeeding does 
not increase spontaneous abortions.

Conclusion:Although there are different information about whether the pregnant woman will continue 
breastfeeding in the literature, it is seen that the opinion that there is no harm in continuing breastfeeding is 
dominant. Furthermore, it has been determined in the literature that women lack knowledge about tandem 
breastfeeding. It seems that more studies with high level of evidence are needed on tandem breastfeeding. 
Therefore, more studies on this subject are recommended.

Abstract

Keywords: Breastfeeding, breastfeeding during pregnancy, breastfeeding in the postpartum period, tandem 
breastfeeding.

Giriş

Anne sütü bir bebeğin hayatta kalması ve sağlığını sürdürmesindeki en önemli faktörlerden biridir. Emzirilen 
bebeklerin zeka testlerinde emzirilmeyen bebeklere oranla daha iyi performans gösterdiği bilinmektedir.1,2 
Ayrıca fazla kilo, obezite riskleri ve diyabet eğilimleri de daha düşüktür. Bir bebeğin doğum anından itibaren 
ilk 6 ayda ihtiyaç duyduğu besinlerin tamamı, ikinci 6 ayda ihtiyacın ½’si, 12. ve 24. aylarda ise gerek duyduğu 
besin ihtiyacının 1/3’ü anne sütü tarafından karşılanabilmektedir.1 Tüm bunlara rağmen Türkiye Nüfus Sağlığı 
Araştırmaları (TNSA) 2018 raporuna göre ülkemizde yalnızca anne sütü alım oranları doğumdan itibaren ilk 2 ayda 
%59, 2-3. aylarda %45, 4-5. aylarda %14, 6-8. aylarda %4 ve 9-11. aylarda ise bu oranın %0 olduğu sunulmuştur. 
Veriler sonucunda emzirmeye devam etme süresinin 1 yaşa kadar %66 oranında olduğu, 2 yaşa gelindiğinde 
ise %34’e düştüğü bilinmektedir.3 Bu düşüşte bir çok faktörün etkili olduğu belirtilmektedir. Özellikle emzirme 
sürecinde gebe kalınması ya da farklı iki yaştaki çocuğu aynı süreçte emzirilme durumu emzirmeyi bırakmada 
önemli bir sebep olarak görülmektedir.4-6 Gebelik döneminde emzirme ya da farklı yaştaki iki çocuğun aynı süreçte 
emzirilmesi tandem emzirme olarak belirtilmektedir.7 Tandem emzirme sürecinin hem anneye hem de bebeğe 
etkisinin incelenmesi önemlidir. Bu nedenle bu makalenin amacı tandem emzirme ile ilgili literatür bilgisinin 
sunulmasıdır.  

Emzirmeyi Erken Bırakma Sebepleri

Emzirmenin önemi her ne kadar vurgulanmış olsa da anneler birçok faktörden dolayı emzirmeyi erken bırakmakta. 
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Emzirmeyi bırakmada yaygın görülen maternal etmenler; emzirme ilgili yaşanan problemler (en çok meme 
başında yara), anne yaşı, mevcut çocuk sayısı, eğitim seviyesi, maddi gelir düzeyi, anne sütü ile ilgili bilginin 
öğrenildiği kaynaklar, anne sütünün yetmeyeceğinin düşünülmesi, annenin iş hayatı ve çalışma koşulları, doğum 
şekli, preterm doğum, emzirmeye başlama zamanı, oral kontraseptif kullanımı ve emzirme dönemindeyken tekrar 
gebe kalma olarak belirtilmektedir.8-20 Türk kültüründe emzirme dönemindeki bir kadının gebe kalması halinde 
emzirmeyi bırakması gerektiği düşüncesi yaygındır. Bu düşüncenin altındaki sebep ise sütün anne karnındaki 
bebeğin hakkı olduğu düşülmesi ve dini boyuttan bakıldığında uygun karşılanmamasıdır.21 Türkiye’de anneler ile 
yapılan bir çalışmada, bir kadının emzirme sürecinde tekrar gebe kalması halinde emzirmenin bırakılması gerektiği 
düşüncesi %74,6 ve emzirmenin zararlı olacağı düşüncesi ise %82,6 oranında bulunmuştur.22 Dünya genelinde ise 
Tandem Emzirme tanımı, halk arasında bilinmemekle birlikte tüm toplumlarda nadir de olsa sürdürülmektedir 
ancak çoğu kültürde desteklenmemesi sebebiyle anneler bu süreci yalnızca en yakınlarıyla paylaşmakta ve sağlık 
çalışanlarından gizlemektedir.22,23

Tandem Emzirmede Değişen Süt İçeriği

Tandem emzirme esnasında bazı çocukların, annenin ikinci hamileliği sırasında meydana gelen süt 
değişikliklerinden, özellikle tat ve dokudan memnun olmadıkları gözlemlenmiştir. Bu değişiklikler, sonraki gebelik 
boyunca meydana gelen östrojenin meme salgı dokusunu etkilemeye başlaması ile artan sodyum miktarı ve 
azalan laktoz ile ilişkilidir. Sonucunda ise bazı bebeklerin sütün tat ve kokusundan hoşnut olmadıkları da tespit 
edilmiştir.23 Yapılan bir çalışmada ise yine benzer şekilde, bir annenin bebeğinin sütün tadının tuzlu olduğunu 
ifade ettiği belirtilmektedir.7

Tandem emziren annelerin süt içeriğinin analizi için 13 farklı kadından 24 saatlik süt toplama işlemi yapılmış 
ve yağ, protein, karbonhidrat içeriği açısından analizi edilmiştir. Tandem emzirme süreci bittiğinde yani, büyük 
çocuk sütten kesildiğindeki süt içeriği ile karşılaştırılmıştır. Sonucunda; tandem emzirme sırasında süt içeriğindeki 
ortalama yağ konsantrasyonu ve total protein konsantrasyonu tandem emzirme sonlandıktan sonraki süte 
kıyasla daha yüksek bulunmuş ancak karbonhidrat içeriğinde bir fark gözlemlenmemiştir.24 Yine aynı çalışmada, 
anne sütünün makro besinler açısından bileşiminin, küçük çocuğun beslenme gereksinimleri dikkate alınarak 
sütten kesildikten sonra değiştiği belirlenmiştir. Bu ise anne sütünün yeni doğan ve daha büyük çocukların besin 
gereksinimlerine uyarlayıcı bir rol oynadığını göstermektedir.24  Başka bir çalışmada ise yine Tandem emzirme 
yapan annelerin kolostrum ve olgun sütü, karbonhidrat değeri haricinde, tandem emzirmeyen annelerin sütüne 
benzer bulunmuştur.22  İkinci bebeğin doğuşu ile artan süt miktarının her iki çocuk için de yeterli olduğu, gebelik 
sürecinde emzirmeye devam edilirken sütte değişiklikler meydana geldiği ancak çocukların emmeye devam 
etme isteğinin sürdüğü ve emmeye devam edildiği süreçte de değişen tat, koku ve miktarın bir süre sonra 
normalleştiğini belirtilmektedir.7  Bu doğrultuda; Emzirilen çocuğun sütten hoşnut olmaması, sütten kesilmenin 
çocuk isteğince gerçekleşmesi ile sonuçlanabilir.7

Tandem Emzirmenin Maternal Etkileri

İki gebelik arasındaki sürenin kısa olması anne üzerinde beslenme yetersizliği açısından olumsuz sonuçlar 
doğurmaktadır. Makrobesinler ve mikrobesinler (vitaminler gibi) hamilelik sırasında ve doğumdan sonraki 
ilk birkaç ayda tükenebilir ve yeni bir hamilelik meydana gelirse eksikliklere yol açabilir.26 Gebelik ve emzirme 
aynı süreçte olduğunda gereken enerji ve besin ihtiyacı da artmaktadır.23 Guatemala’da yapılmış olan iki kohort 
çalışmasında, ilk iki trimesterda annenin yağ rezervlerinde azalma olduğu ancak bu süreçte gıda takviyesi alımında 
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artış sağlanması ile üçüncü trimesterda bu açıklığın kapatılabileceği sonucuna varılmıştır.27 Türkiye’de yapılmış 
bir çalışmada ise yine aynı şekilde gebelikte kilo alımı açısından farklılıklar (tandem emziren anneler: 7±3.4 kg; 
tandem emzirmeyen: 13±5,6 kg) tespit edilmiştir. Geç gebelik döneminde annelerin hemoglobin düzeylerinde 
farklılıklar (tandem emziren: 9,7±1,7 g / dl, tandem emzirmeyen: 12,3±1,5 g / dl) gözlenmiştir.28 Bu sonuçlar, 
standartların altında beslenen 540 Mısırlı anneden (270 tandem emziren ve 270 tandem emzirmeyen) oluşan 
bir kohort çalışmasındaki, hamilelik esnasında çocuğu olmayan annelere göre (% 30.7) emziren anneler (% 54.1) 
arasında daha yüksek anemi oranları bulunmuştur.29 Ayrıca Ayrim ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada Hiperemezis 
gravidarum, spontan abortus, preeklampsi, erken doğum ve yenidoğan ağırlığı veya Apgar skorlarında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.28 Bu çalışmada 

Tandem Emzirmenin Bebek ve Büyük Çocuğa Etkileri

Tandem emzirme söz konusu olduğunda annelerde, sütün zararlı olacağı düşüncesi yaygındır.22  Yapılan bir 
çalışmada tandem emziren annelerin sütünün gebelik esnasında gelmesi ile ilgili farklı görüşler bildirilmiştir. 
Ancak doğum sonrasında süt kanallarının tıkalı olmadığı ve yeni doğan bebeği emzirme sürecinde gelen sütün 
ağrısız ve daha çok olduğu görüşü ortaktır.7 Tandem emzirilen çocukların büyümesi ile ilgili yapılmış bir çalışma 
henüz yoktur. Bununla birlikte bir çalışmada hamilelikte sütten kesilen çocuklar ile gebe olmayan kadınların 
aynı yaşta sütten kestiği çocuklar arasındaki büyüme oranları karşılaştırılmıştır. Gebelikte sütten kesmenin, 
sütten kesilmeden önceki 6 aydan 3 ay öncesine kadarki süreçte çocuğun büyüme hızındaki bir azalma olduğu 
bulunmuştur ancak bunun sebebi tam olarak bilinmemektedir.31 İkinci bebeğin doğumundan sonra da büyük 
çocuğun emzirilmesi ile büyük çocuğun daha hızlı kilo aldığı da bir çalışmada belirtilmiştir.7  Doğum ağırlığını ele 
alan 8 farklı çalışma sistematik olarak incelenmiş olup, yeni doğanın doğum ağırlığı açısından gebelikte emziren 
ve emzirmeyen annelerin bebeklerinde anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir.23 Yeni doğan bebeğin doğum 
sonunda sütün gelmesi ile ilgili sorun yaşanmadığı, büyük çocuğun emmeye devam etmesinin süt kanallarının 
tıkanmasını engellediği ve doğum sonrasında sütün gelmesini kolaylaştırdığı da belirtilmiştir.7 Bir başka çalışmada 
ise gebelik süresince emziren annelerin bebekleri, emzirmeyen annelerin bebeklerine oranla 1 ay içerisinde 125 
gram daha düşük kilo alımına sahip bulunmuştur. Ancak bunun bebek açısından sağlığını tehdit edecek bir oran 
olmadığı da belirtilmiştir.32   Ek olarak bir çalışmada ise Tandem emzirmenin çocuklar arasında yaşanan kıskançlık ve 
anneyi paylaşamama durumunu azalttığı, çocuklar arasında daha yakın bir ilişki kurulduğuna da değinilmiştirtir.33

Sonuç

Tandem emzirme konusunda, Tandem emziren annelerin süt içeriğinin değişeceği, zararlı olacağı düşüncesinin 
yaygın olduğu görülmüş ancak yapılan çalışmalarda bebek ve yenidoğan açısından olumsuzluk yaratmadığı 
görülmüştür. Annelerin yaşadığı bir korku olan, tandem emzirmenin spontan abortus riski oluşturduğu 
düşüncesinin yanlış olduğu, tandem emzirmenin spontan abortuslarda etkisi olmadığı çalışmalarda mevcuttur. 
Ancak tandem emzirme sürecinde annenin anemi riski olduğu ve annelerin beslenmelerinin düzenlenmesi 
gerektiği sonucuna varılmıştır. Riskli bir gebelik söz konusu değilse, annelerin hekim gözleminde Tandem 
emzirmeleri desteklenmelidir. Ek olarak bu çalışma sonucunda Tandem emzirme ile ilgili literatürde güncel ve 
yeterli çalışma olmadığı tespit edilmiştir. Sağlık profesyonellerinin ve annelerin ön yargıları ve bilgi eksikliği 
giderilmesi gerektiği, riskli bir durum söz konusu değilse tandem emzirmenin desteklenebileceği gerektiği 
sonucuna varılmıştır. 
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EMZİRMEDE YENİ BİR YAKLAŞIM: BİYOLOJİK BESLENME
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Giriş-Amaç: Anne sütü, yenidoğanın büyüme ve gelişimi için gerekli olan tüm besin öğelerini içeren, biyolojik 
yararlılığı yüksek, sindirimi kolay ve doğal bir besindir. Bu derleme, biyolojik beslenme konusunda literatür bilgisi 
sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Gereç-Yöntem: Bu derleme pubmed, cochrane ve google akademik sayfaları üzerinden “biyolojik beslenme”, 
“emzirme” kavramları ile taranmıştır. Tarama sonucunda elde edilen bulgular yorumlayıcı şekilde sunulmuştur.

Bulgular: Biyolojik beslenme, emzirme sırasında annenin rahat bir pozisyonda olması, bebeğin yerçekimine 
paralel olacak şekilde annenin göğsüne yatırılması, bebeğin vücudunu ile annenin göğsü ve karnı arasında en 
büyük ten tene teması sağlayan nörodavranışsal bir emzirme yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, annenin pozisyonunun 
yarı oturur pozisyonda 15-64o, sırtüstü ve yan yatış pozisyonunda 0-14o olması istenmektedir. Yenidoğanın 
pozisyonu ise, annenin vücut tipine ve sağlık durumuna göre ayarlanmaktadır. Yani yenidoğan annenin karnının 
üstüne yüzüstü yatırılmakta, annenin göğsü çember olarak kabul edilmekte ve yenidoğanın vücudu annenin 
yüzünü kapatmayacak şekilde herhangi bir 360 derece ile yatırılmaktadır. Bu pozisyon, yenidoğana geniş bir 
alan yaratmakta, vücut hareketlerini desteklemekte ve emme refleksini uyaran yirmi yenidoğan refleksini 
aktifleştirmektedir. Biyolojik beslenmenin avantajları; hızlı ve kolay olması, emzirme davranışlarını desteklemesi, 
emzirme başarısını arttırması, emzirme sorunlarını azaltması, yenidoğanın reflekslerini aktifleştirmesi, uzun süre 
meme arama çalışmasından kaynaklanan stresi azaltması, yenidoğanın uykuda emmesine fırsat vermesi, annenin 
oksitosin salınımını arttırması, yerçekiminin etkisi ile ten tene teması desteklemesi, anne bebek bağlanmasına 
katkı sağlaması, anne dostu hastane prosedürlerini desteklemesi, ebelerin iş yükünü azaltması ve emzirme 
esnasında yenidoğan reflekslerini kontrol etme fırsatı vermesidir. 

Sonuç: Ebelerin biyolojik beslenme ile ilgili yeterli bilgiye sahibi olması, konu ile ilgili topluma eğitim 
düzenlemesinin emzirme oranlarını arttırmada etkili olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: biyolojik beslenme, emzirme, ebe
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A NEW APPROACH TO BREASTFEEDİNG: BİOLOGİCAL NUTRİTİON
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Introduction-Purpose: Breast milk is a natural food that contains all the nutrients necessary for the growth and 
development of the newborn, has high biological usefulness, is easy to digest and is natural. This review has been 
prepared to present literature information on biological nutrition. 

Materials-Methods: This review was scanned with the concepts of “biological nutrition” and “breastfeeding” on 
pubmed, cochrane and google academic pages. The findings obtained as a result of the scanning are presented 
in an interpretative way. 

Results: Biological nutrition is a neurobehavioral breastfeeding approach that provides the greatest skin-to-skin 
contact between the baby’s body and the mother’s chest and abdomen, keeping the mother in a comfortable 
position during breastfeeding, placing the baby on the mother’s chest parallel to gravity. In this approach, the 
mother’s position is required to be 15-64O   in the semi-sitting position, and 0-14O in the supine and side-lying 
position. The position of the newborn is adjusted according to the mother’s body type and health status. In other 
words, the newborn is placed face down on the mother’s belly, the mother’s chest is considered as a circle, and 
the newborn’s body is laid in any 360 degrees so that the mother’s face is not covered. This position creates ample 
space for the newborn, supports body movements and activates twenty newborn reflexes that stimulate the 
sucking reflex. Advantages of biological nutrition; it is fast and easy, supports breastfeeding behaviors, increases 
breastfeeding success, reduces breastfeeding problems, activates newborn’s reflexes, reduces stress caused by 
long-term breast-seeking work, allows breastfeeding during sleep, increases mother’s oxytocin release, supports 
skin-to-skin contact with the effect of gravity, mother-baby it contributes to attachment, supports mother-
friendly hospital procedures, reduces the workload of midwives and gives the opportunity to control newborn 
reflexes during breastfeeding. 

Conclusion: It is thought that midwives have sufficient knowledge about biological nutrition and education 
regulation on the subject may be effective in increasing breastfeeding rates. 

Keywords: biological nutrition, breastfeeding, midwife
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Anne Sütü 

Anne sütü, yenidoğanın büyüme ve gelişimi için gerekli olan tüm besin öğelerini içeren, biyolojik yararlılığı yüksek, 
sindirimi kolay ve doğal bir besindir. Yenidoğanın yaşamının ilk altı ayında beslenme ihtiyacının tamamını, ilk 
yılın ikinci yarısında beslenme ihtiyacının yarısını veya daha fazlasını, ikinci yılında ise beslenme ihtiyacının üçte 
birini karşılamaktadır.1-6 Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization-WHO) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası 
Çocuklara Acil Yardım Fonu (United Nations International Children’s Emergency Fund-UNICEF) “Bebek Dostu 
Hastane Kriterlerinde” her yenidoğanın doğumdan itibaren 6 aya kadar sadece anne sütü ile beslenmesini, 
sonrasında iki yaşına kadar ek besinlerle birlikte anne sütünün devam ettirilmesini önermektedir.1,5,7 

Uluslararası Çocukluk Dönemi Beslenme Yetersizliklerini Önleme Merkezi (International Childhood Prevention 
Center for Nutrition Disabilities-ISPCAN) doğumu takiben ilk altı ay sadece anne sütü verilmesi ve bir yaşa kadar 
ek besinlerle beraber anne sütüne devam edilmesi ile yılda 1,3 milyon yenidoğan ölümünün önlenebileceği 
bildirilmektedir.5,8 Yapılan çalışmalar, 0-23 aylık tüm çocukların anne sütü ile beslenmesi durumunda ise, her yıl 
beş yaş altı 820.000’den daha fazla çocuk ölümünün önlenebileceği bildirilmektedir.9,10 Dünya Sağlık Asamblesi, 
2025 yılına kadar yalnız anne sütü ile beslenen altı aydan küçük bebeklerin oranını %50’e çıkarmak için 5,7 milyar 
dolara gereksinim duyulduğu bildirilmektedir.11,12

Dünyada doğumdan sonraki ilk altı ay sadece anne sütü ile beslenen yenidoğanların oranı %40 olarak 
bildirilmiştir.10,13 Türkiye Nüfus Sağlık Araştırma (TNSA) verilerine göre son beş yıllık dönemde altı aydan küçük 
olan yenidoğanların %41’i sadece anne sütü ile beslenmektedir. Ayrıca, sadece anne sütü ile beslenen yenidoğan 
oranının yaşla birlikte hızla azaldığı görülmektedir (0-1 aylık bebeklerde: %59, 2-3 aylık bebeklerde: %45, 4-5 aylık 
bebeklerde: %14). Hatta altı aydan küçük yenidoğanların sadece anne sütü ile beslenmesi gerektiği önerisinin 
aksine, bebeklerin %23’ünün anne sütü olmayan diğer sütle beslendiği, %12’sinin anne sütüne ilave ek gıdalarla 
beslendiği tespit edilmiştir.14 Ülkemizde son yıllarda yapılan bazı çalışmalarda ise doğumdan sonraki ilk altı ay 
sadece anne sütü ile beslenen yenidoğanların oranının %19.7-60 arasında değiştiği görülmektedir.15,16

Dünyada yenidoğanların %44’ü doğumdan sonraki ilk bir saat içinde emzirilmekte ve bu oran %70’e yükseltilmesi 
hedeflenmektedir. Şuan dünyada 129 ülkeden sadece 23’ü bu hedefe ulaşmayı başarmaktadır.17 Türkiye Nüfus 
Sağlık Araştırma (TNSA) verilerine göre son beş yıllık dönemde iki yaş altı çocukların %71’i doğumdan sonraki 
ilk bir saat içinde anne sütü ile beslenmiştir. Ülkemizde son yıllarda yapılan bazı çalışmalarda doğum sonu ilk bir 
saatte emzirmeye başlama oranının ise %33-72 arasında değiştiği tespit edilmiştir.15,18-21  

Emzirme İle İlgili Sorunlar

Emzirme sürecinde biyolojik, psikolojik ve sosyal birçok faktör bağlı olarak yenidoğanda ve annede emzirme 
sorunları yaşanmaktadır. Bu süreçte en sık görülen emzirme sorunları ise; ağrılı meme ucu, engorjman, huysuz 
bebek, yorgun hissetme, anne sütünün yetersiz olması, bebeğin memeyi iyi kavrayamaması, annenin bebeğini 
besleyememe endişesidir.22,23 Bu süreçte annelerin yaşadığı meme sorunları ise; düz/çökük meme ucu, meme 
dolgunluğu (engorjman), meme başında hassasiyet/ağrı, çatlak meme ucu, yetersiz süt salınımı, tıkanmış süt 
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kanalları ve mastit, meme absesi ve memede enfeksiyonudur. Meme başında ağrı, yanlış emzirme teknikleri ve 
erken sütten kesmeye bağlı gelişmektedir. Çatlak meme ucu yenidoğanın memeyi doğru kavrayamamasından 
kaynaklanmakta ve kremlerin etkinliği bulunmamaktadır. Meme dolgunluğu, beslenmede memelerin 
boşalmaması, emzirme sıklığının az olmasına bağlı gelişmektedir. Yetersiz süt salınımını önlemek ve süt miktarını 
arttırmak için doğru emzirme pozisyonu ve tekniklerinin öğrenilmesi gerekmektedir. Tıkanmış süt kanalları ve 
mastit, bazı kanallarının boşalmasını engelleyen emzirme pozisyonları neden olmaktadır. Meme absesi ise, meme 
başında bulunan çatlaklara enfeksiyon girişine bağlı oluşmaktadır.24-29

Gelişmiş olan ülkelerde sık görülen meme sorunu, meme başında ağrıdır. Meme başında ağrı yanlış emzirme 
pozisyonundan kaynaklanmakta, meme ucu travmasına yol açmakta ve emzirmeyi engellemektedir.30,31 Gianni 
ve ark (2019)’nın sağlıklı yenidoğan annelerinin doğumdan sonraki ilk aylarda yaşadıkları emzirme sorunları ile 
emzirmeyi erken bırakma arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmada, çatlak meme ucu (%41), yetersiz süt miktar 
algısı (%36), meme ucunda ağrı (%31), yorgunluk (%30), ergorjman (%26), bebeğin büyümesinde durma/
yavaşlama (%20), yanlış emzirme (%19), sütünün yetersiz besin değeri algısı (%18), mastit (%7), çökük meme 
ucu (%5) ve reçeteli ilaç kullanımı (%2) sorunları bildirilmiştir.24 Vinal (2015)’in çalışmasında, kadınların doğum 
sonu ilk haftalarda emzirme oranındaki büyük düşüşün nedeni, annelerin emzirme esnasında meme başında 
ağrı hissetmesi ve emzirmeyi yorucu bulmasından kaynaklandığı saptanmıştır.32 Biyolojik emzirme yaklaşımının, 
meme sorunlarını azaltması, emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi kolaylaştırdığı için önemlidir.

Biyolojik Beslenme

Biyolojik beslenme (biological nurturing) veya rahat emzirme (laid-back breastfeeding), Birleşik Krallık’ta ebe 
olarak görev yapan Suzanne Colson’un başarılı emzirme için emzirme esnasında anne ve yenidoğan pozisyonunun, 
yenidoğan reflekslerinin ve anne içgüdülerinin önemli olduğu fikrine dayanmaktadır.33-36 

Biyolojik beslenme, emzirme sırasında annenin rahat bir pozisyonda olması, bebeğin yerçekimine paralel olacak 
şekilde annenin göğsüne yatırılması, bebeğin vücudunu ile annenin göğsü ve karnı arasında en büyük ten tene 
teması sağlayan nörodavranışsal bir emzirme yaklaşımdır. Biyolojik beslenmenin; anne pozisyonu, yenidoğan 
pozisyonu, yenidoğanın durumu, annenin hormonal durumu veya ten rengi, ilkel yenidoğan refleksleri ve 
doğuştan anne sütüyle besleme davranışları olmak üzere toplam altı bileşeni bulunmaktadır. Bu altı bileşen 
sürekli birbirleriyle etkileşim halinde ve anneden anneye, yenidoğandan yenidoğana, emzirmeden emzirmeye 
değişmektedir.7,32-39 
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Tablo 1: Biyolojik beslenmenin temel bileşenleri ve mekanizmaları37

Bileşen Mekanizma

Annenin yarı yatar pozisyonu
Yenidoğanın pozisyonu
Yenidoğan refleksleri
 İçgüdüsel anne davranışı
Yenidoğan doğuştan anne sütüne beslenme davranışı
Annenin hormonal durumu veya ten rengi

• Rahat pozisyon
• Yüzüstü yenidoğan pozisyonu
• Yerçekimi 
• Annenin rahatı
• Anne-bebek etkileşimi 
• Annenin bebeğine odaklanması

Biyolojik beslenme yaklaşımın mekanizması ise, annenin pozisyonunun yarı-yatar pozisyonda 15-64O, sırtüstü veya 
yan yatma 0-14O olması istenmektedir. Anne bu pozisyona geçtiğinde içgüdüsü ile rahatlamakta, gülümsemekte 
ve yenidoğana odaklanmaktadır. Bu pozisyon yenidoğana geniş bir alan açmakta, yenidoğanın vücut hareketlerini 
desteklemekte ve emme refleksini uyaran yirmi yenidoğan refleksi aktifleştirmektedir. Dolayısıyla yenidoğan hem 
reflekslerinin yardımı hem de içgüdüsel olarak nasıl memeye ulaşacağını ve emeceğini öğrenmektedir.7,32-39

Şekil 1: Biyolojik beslenmede anne pozisyonu33

Emzirme sırasında annenin pozisyonu, yenidoğanla göz temasını sürdürebilecek kadar dik ve sırtını desteklemeye 
gerek duyulmayacak kadar rahat olması gerekmektedir. Hastane yataklarının çoğu ayarlanabilir olduğundan, 
annelerin en rahat pozisyonu bulması kolaydır. Annelerin evde en rahat pozisyonu bulabilmesi zor olduğu için 
televizyon izlerken kullandıkları pozisyonları hayal etmeleri önerilmektedir. 

Yenidoğanın pozisyonu ise annenin vücut tipine ve durumuna göre yenidoğan tarafından ayarlaması 
gerekmektedir. Annenin karnında yüzüstü pozisyonda yatan yenidoğan için annenin göğsü çember olarak 
kabul edilmektedir. Yenidoğanın vücudunun anne yüzünü kapattığı pozisyon dışında herhangi bir 360 derece ile 
yatırılması gerekmektedir. Bu yatış, annenin göğsünün altında, göğüslerinin çaprazına, göğüslerinin karşısında, 
hatta omzunun üzerine dikey olabilmektedir.33,40
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Şekil 2: Biyolojik beslenmede anne pozisyonu40

Biyolojik Beslenme Sırasında Yenidoğan Refl eksleri

Yenidoğan refl eksleri, spontan davranışlar, endojen veya çevresel uyaranlar sonucu oluşan reaksiyonlara 
denilmektedir. Yenidoğanın sırtüstü, yüzüstü ve arterior pozisyonda beslenme esnasında ya da belirli davranışları 
sergilediği zamanlarda ortaya çıkan doğuştan kazanılan bir beceridir. Günümüzde yenidoğanın nörolojik sağlığını 
değerlendirmek için elliden fazla yenidoğan refl eksi kullanılmaktadır.33 Biyolojik emzirme esnasında endojen, 
motor, ritmik ve anti-yerçekimi refl eksleri gözlenmiştir. Endojen refl eksler, genellikle hava ile salgılanması 
uyarılmaktadır. Doğum sonrası ilk ayda emzirmeden önce baş sallama ve parmak fl eksiyonu ya da ekstansiyonu 
olduğunda güçlü meme isteği gözlenmiştir.33

Motor refl eksler, anne yarı yatar pozisyonda iken yenidoğan vücudunun üzerine yüzüstü yatırıldığında, 
yenidoğanın ayak refl ekslerini kullanarak kendisini yukarı doğru ittiği gözlenmiştir. Bu esnada annenin içgüdüsel 
olarak yenidoğanın vücudunu okşaması ile diğer yenidoğan refl eksleri aktifl eşmektedir. Ayrıca, emzirme 
esnasında annelerin serbest olan elleri ile yenidoğanın ayaklarını okşadığında babinski refl eksi ile dudak ve 
dil refl eksleri aynı anda gözlenmiştir. Anneler dik oturduğunda annelerin elleri hem bebeği hem de memeyi 
desteklediği için ayak ile ağız arasındaki bu ilişki daha önce fark edilmemiştir. Hatta anne ile yenidoğan arasında 
boşluk kalmadığı için yenidoğan ayak refl ekslerini desteklediği belirtilmektedir (Colson, 2008). Yenidoğanın, anne 
göğsüne yatırıldığında memeye masaj yapmak için koordine, spontan, el hareketleri sergiledikleri gözlenmiştir. 
Yenidoğanın bu el hareketlerinin nedeni emzirme başlamak için bir hazırlık olduğu bildirilmiştir. Hatta bu el 
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hareketleri sayesinde maternal oksitosin düzeyinde arttığı, anne bebek bağlanmasını sağladığı, süt transferini 
aktifleştirdiği ve doğum sonu uterus kasılmalarını olumlu yönde etkilediği saptanmıştır.39

Ritmik refleksler, emme ve yutma refleksleri ritmik olarak meydana gelmektedir. Bu refleksler çeneye verilen kısa 
ve belirgin bir vuruş ile çeneyi kaldıran kasların hızlı bir şekilde kasılması ile ortaya çıkmaktadır. Biyolojik beslenme 
esnasında yerçekimin etkisiyle meme ile yenidoğan çenesi arasındaki mesafe kısalmaktadır. Böylece yenidoğan 
ritmik olarak emmeyi teşvik etmekte ve başarılı süt transferini gösteren ritmik kulak/çene hareketlerini serbest 
bırakmaktadır.33

Anti-yerçekimi refleksi, biyolojik beslenme esnasında annenin vücudu ile bebeğin göğsü arasındaki boşluk 
ortadan kalkmakta, yenidoğan için mevcut olan hareket alanını artmaktadır. Ayrıca yenidoğan yerçekimi sayesinde 
dünyanın merkezine doğru çekilmekte ve vücudunun sabitlenmektedir. Sadece yenidoğanın baş düzeltme ve 
kaldırma hareketlerinde anti-yerçekim refleksi gözlenmektedir.33

Biyolojik Beslenme Sırasında Anne Pozisyonu ile Yenidoğan Refleksi Arasındaki İlişki

Suzanne Colson (2010), emzirme esnasında frontal pozisyon ve dorsal pozisyonun ile yenidoğan refleksleri 
arasında ilişki olduğunu savunmaktadır. Bu yüzden frontal ve dorsal pozisyonları açıklamaktadır.34

Frontal pozisyonda, anne yarı yatar pozisyonda yatırılmaktadır, fakat her annenin yarı yatar pozisyon derecesi 
aynı değildir. Yenidoğan ise, annenin vücudunun üzerine yukarıdan aşağıya doğru boylamasına ya da eğik bir 
şekilde yüzüstü yatırılmaktadır. Yani, bebek doğal bir vücut eğimiyle yukarı doğru eğimli yatırılmaktadır. Yukarı 
doğru eğim ise, anne vücut hatlarından kaynaklanmaktadır. Bu pozisyonda, annelerin yenidoğanın pozisyonunu 
sabitlemek, yenidoğanı meme seviyesinde tutmak için sırt, boyun ya da başından tutmasına gereksinim 
duyulmamaktadır. Çünkü yerçekimi yenidoğanın annenin vücudu üzerinde durmasına yardımcı olmaktadır. Hatta 
yerçekimi sayesinde yenidoğanın refleksleri daha yumuşak ve koordineli sürmekte, emzirmeye yardımcı olmakta 
ve süt transferinin sürdürülmesini sağlamaktadır.33,34,39 Frontal pozisyonda bir anne; “bebeğim” ağaçkakan gibi 
kafasına hafifçe vurarak!” memeyi bulmaya ve emmeye çaba gösterdiğini ifade etmektedir. Yerçekimi bebeğin 
çenesini ve dilini öne doğru getirmektedir. Bebek hafif uykuda olsa bile yerçekimine karşı refleksler sayesinde 
yenidoğanın ağız açıklığı oluşmaktadır. Bu yüzden emzirmenin içgüdüsel olarak doğuştan edinildiğini, hem anne 
hem de bebek tarafından öğrenilmediği savunulmaktadır.33

Dorsal pozisyonda, annelerin emzirme esnasında dik oturduğu, yan yattığı, hafifçe öne doğru eğildiği gözlemiştir. 
Yenidoğanın dik pozisyonda bedenlerinin önünde ve dik açılarla bir yastığın üzerine yerleştirildiğini, anne ile 
bebeğin birbirine yakın olmasına rağmen anne ve yenidoğanın vücutları arasında boşluk ya da açı oluşmaktadır. 
Bu pozisyonlarda yenidoğanın kalçası, bacakları ve ayakları havayla temas etmektedir. Hatta annelerin yenidoğanı 
göğüs hizasında tutmak için yastık kullanması ya da sırtına baskı uygulaması gerekmektedir. Anne bu esnada 
yenidoğanı besleyebilmek için yenidoğanın sırtını, hatta başını ve boynunu daha sıkı kavramaktadır. Bu beslenme 
pozisyonunda yenidoğan aşırı kol ve bacak hareketleri, ağlama ile beslenmeyi reddetmektedir.34,39 Dik oturur 
pozisyonda emzirme ile ilgili yapılan bir çalışmada, hem anne hem de bebek kendini rahat hissetmemekte ve 
sınırlı sayıda ilkel yenidoğan refleks gözlenmektedir.35 Dik pozisyonda emzirme esnasında anneler yenidoğanda 
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baş kaldırma, baş dikleştirme, baş sallama hareketleri gözlemiştir. Bu hareketler esnasında anneler emzirmekte 
güçlük çekmektedir. Emzirme aksaması ile birlikte yenidoğanın el, ağız, kol ve bacaklarında döngüsel olarak 
çarpma, sallanma,  yumruklama, tekme atma hareketleri gözlenmiştir. Literatürde bu hareketler “meme dövüşü”, 
“meme boksu” olarak ifade edilmektedir. Bu hareketleri gözleyen anneler, yenidoğanın elini emmeyi tercih 
ettiğini, memeyle mücadele ettiğini, emmeyi sevmediğini düşünmesine neden olmaktadır. Annelerin yenidoğanı 
emzirmeye yönelik cesareti azalmakta ve endişe duymaktadır.33 Basit olan bu yaklaşım belirli bir pozisyon veya 
belirli bir prosedür gerektirmemektedir.7,36  

Biyolojik Beslenmenin Faydaları

Biyolojik beslenmenin hem anne hem de yenidoğan üzerinde faydaları bulunmaktadır.33,39 Bunlar:
§	Anne ile bebek arasında göz temasını arttırmaktadır.

§	Hızlı ve kolaydır.

§	 Yenidoğanın emzirme davranışlarını destekleyen samimi, karşılıklı, duygusal bir ortam sağlamaktadır.

§	 Emzirme süresini azaltırken, etkinliğini arttırmaktadır.

§	 Yenidoğanın reflekslerine yardımcı olur.

§	Uzun süre meme arama çalışmasından kaynaklanan yenidoğan stresini azaltır. 

§	 Yerçekiminin etkisi ile birlikte anne ile bebek arasında ten temasının daha kuvvetli olduğu ve anne bebek 
bağlanmasına katkı sağladığı bildirilmektedir.

§	Oksitosin salınımını arttırmaktadır.

§	Anne dostu hastane prosedürlerini desteklemektedir.

§	 Ebelere zaman tasarrufu sağlamakta ve emzirme esnasında reflekslerini kontrol etme fırsatı vermektedir.

Yenidoğanlarda üç uyku ve üç uyanıklık dönemi gözlenmekte ve aralarında hızlı ve sürekli değişimler normal 
kabul edilmektedir.41 Ayrıca, annelere bebeğini sadece uyanık olduğu zamanlarda beslenmesi öğretilmektedir. 
Biyolojik beslenme ile ilgili yapılan gözlemlerde, uyuyan bir bebeğin beslenmeyeceği ve aç bir bebeğin 
uyumayacağı yönündeki görüşler çürütülmektedir. Colson, yenidoğanın hem uyku hem de uyanık olduğu 
zamanlarda beslendiğini gözlemmiş ve bu gözlem anneler tarafından doğrulanmıştır. Hatta yenidoğanların anne 
sütü ile beslenmesinin büyük bir kısmının yenidoğan uyurken gerçekleştiğini öne sürmektedir.32,34,37

Biyolojik Beslenmenin Riskli Olduğu Durumlar

Biyolojik beslenme yenidoğanda, yarık damak gibi anomaliler, hipotoni ya da tortikollis gibi kas sorunları, 
nörodavranışsal problemler, operatif doğum, resüsitasyon ihtiyacı, hiperbilirubinemi, prematüre, intrauterin ilaç 
maruziyeti ve annenin yenidoğan yoğun bakıma yatışı olduğu zamanlarda riskli kabul edilmektedir. Annede 
ise, meme anormallik (düz veya içe dönük meme ucu, meme hipoplazisi gibi), meme/meme ucu patolojisi, 
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meme ameliyatı öyküsü, 3 veya daha fazla doğum öyküsü, intrapartum müdahaleler veya komplikasyonlardan 
kaynaklanan problemler, olumsuz emzirme deneyimi olduğunda riskli kabul edilmektedir.39

Konu İle İlgili Yapılan Çalışmalar

Puapornpong ve ark (2017)’nın sezaryen doğum sonrası annelerin rahat veya yan yatarak emzirme pozisyonlarını 
karşılaştırmak amacıyla yaptığı çalışmada, doğumdan altı hafta sonra rahat ve yan yatarak emzirme pozisyonları 
arasında olumlu yönde istatistiksel farklılık saptanmamıştır.38 Yan yatarak emziren annelerin rahat emzirmeye 
göre pozisyonu daha kolay bulduğu, emzirmeden daha fazla memnun olduğu tespit edilmiştir. 

Milinco ve ark (2020)’nın biyolojik beslenmenin normal hastane uygulamalarına göre etkinliğini ve meme 
sorunlarının sıklığını değerlendirdiği çalışmada, emzirmeye başlama ve sürdürme sırasında meme ucunda ağrı, 
çatlak gibi meme sorunlarının görülme sıklığını yarı yarıya azalttığı saptanmıştır.7 

Wang ve ark (2020)’nın biyolojik beslenmenin emzirme üzerindeki etkisini değerlendirmek için yaptığı meta-
analiz çalışmasında, biyolojik beslenmenin geleneksel emzirme pozisyonlarına kıyasla emzirme pozisyonu 
açısından uygun olduğu, meme başı travması ve meme başı ağrı insidansını azaltmada etkili bir yöntem olduğu 
bildirilmiştir.6

Puapornpong ve ark (2017)’nın sezaryen doğum yapan annelerde biyolojik beslenme ile yan yatarak emzirmenin 
emzirme üzerine etkisini incelediği randomize kontrollü çalışmada, yan yatarak emziren annelerde emzirme 
memnuniyeti ve emzirme esnasında rahatlık puanı daha yüksek saptanmıştır.38

Rosin (2019)’in vaka örneğinde, ilk gebeliğinde geleneksel emzirme tekniğini kullanan annenin anne sütünün 
yetersizliği nedeniyle mama takviyesi başlanmakta, annede başarısızlık algısı oluşturmaktadır. Yirmi yıl sonra 
gerçekleşen ikinci gebeliğinde yine süt yetersizliği yaşayan anne biyolojik beslenmeye danışmanlığı sonrasında 
emzirme süresi ve anne sütü miktarında artma meydana gelmekte ve annenin emzirmeye yönelik olumsuz algıları 
ortadan kalkmaktadır.37

Colson ve ark (2008)’nın beslenme esnasında gözlenen yenidoğan reflekslerini tanımlamak, karşılaştırmak ve 
biyolojik beslenme ile ilişkisini incelemek amacıyla yaptığı çalışmada, yenidoğanın emzirme esnasında yirmi 
refleksin aktifleştiği, biyolojik beslenme esnasında reflekslerin tamamının ortaya çıktığı, geleneksel yöntemle 
emzirme sırasında sınırlı refleksin ortaya çıktığı ve yenidoğanın emzirmeyi öğrenmediği, tam tersine doğuştan 
bildiği saptanmıştır.33

Sonuç
Biyolojik beslenme ile ilgili güncel durumu ortaya koymak amacı ile yapılan bu çalışmada özellikle, biyolojik 
beslenmenin özellikle emzirme davranışlarını desteklediği, oksitosin salınımını arttırdığı, emzirme süresini 
azaltırken, etkinliğini arttırdığı, yenidoğanın reflekslerine yardımcı olduğu, anne ile bebek arasında ten teması 
desteklediği ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda; ebelerin biyolojik beslenme ile ilgili bilgi sahibi olması 
ve öğrenilen bilgiye uygun ebelik bakımı vermesi önerilir.
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Özet 

Emzirmenin sürdürülmesinde annenin fizyolojik sağlığının yanı sıra sosyal ve psikolojik faktörler de önemli 
rol oynamaktadır. Annenin emzirmeye olan bakış açısı, özgüveni, öz-yeterliliği ve motivasyonu gibi faktörler 
emzirmenin sürdürülmesi ile ilişkili etkenlerdir.  Emzirmeyi bırakmanın en yaygın nedenleri arasında ise anne 
sütünün yetersizliği algısı, bebeğin sağlık sorunu veya prematüre olması nedeniyle hastanede uzun süre yatması, 
annenin işe/okula dönmesi, meme ucu sorunları ve emzirme sırasında rahatsızlık/yorgunluk hissetme durumları 
gelmektedir. Yapılan araştırmalarda bu nedenlerin psikolojik faktörler ile ilişkili olduğu görülmektedir. Depresyona 
eğilimli annelerde kaygı düzeyinin daha yüksek olduğu ve buna bağlı süt miktarlarını yetersiz algılama oranının 
diğer annelere göre fazla olduğu bildirilmektedir. Özellikle postpartum 4. ve 8. haftalarda depresif belirtileri 
ortaya çıkan annelerin emzirmeyi erken bıraktıkları ve emzirmeye yönelik öz yeterliliklerinin daha az olduğu 
saptanmıştır. Doğum sonrası depresyon ile emzirme ilişkisinin incelendiği bir sistematik derlemede, doğum sonu 
depresyonun emzirme süresini kısalttığı ve emzirmenin sonlandırılmasına ilişkin güçlü kanıtların bulunduğu 
bildirilmiştir. Son yıllardaki çalışmalar bu ilişkinin çift yönlü olabileceğini, emzirme sorunlarının da doğum sonrası 
depresyon riskini arttırabileceğini saptamıştır. Yine çok uluslu meta-analiz çalışmasında emzirmenin bırakılması, 
daha yüksek depresif semptom oranları ve doğum sonrası depresyon oranları ile ilişkilendirilmiştir. Bir diğer 
etken olan anksiyetenin yaşayan annelerde emzirme güçlüklerinin arttığı, emzirme motivasyonunun azaldığı ve 
emzirme süresinin kısaldığı görülmektedir. Anneler postpartum erken dönemlerden itibaren yalnızca emzirme 
başarısı değil, emzirmenin sürdürülmesini etkileyebilecek psikolojik faktörler açısından değerlendirilmelidir. 
Ayrıca depresyon gelişimini takip etmek amaçlı annelerin kendilerini daha iyi ifade etmeleri, aile bireylerinin 
doğum sonu dönemde yaşanabilecek duygusal durumlar konusunda bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.

Anahtar kelimeler: Emzirme, emzirmeyi bırakma, depresyon, psikoloji

Abstract 

In addition to the physiological health of the mother, social and psychological factors also play an important 
role in the maintenance of breastfeeding. Factors such as attitude towards breastfeeding, self-confidence, self-
efficacy and motivation are related to the continuation of breastfeeding. Among the most common reasons for 
stopping breastfeeding are the perception of insufficiency of breast milk, long hospitalization of premature baby, 
mother’s return to work/school, nipple problems and discomfort/fatigue during breastfeeding. Studies show that 
these reasons are related to psychological factors. It has been reported that the anxiety level is higher in mothers 
who are prone to depression and the rate of insufficient perception of the amount of milk related to this is higher 
than the other mothers. It was found that mothers who had depressive symptoms especially in the postpartum 
4th and 8th weeks stopped breastfeeding early and had less self-efficacy for breastfeeding. In a systematic 
review examining the relationship between postpartum depression and breastfeeding, it was reported that 
postpartum depression shortened the duration of breastfeeding and there was strong evidence for termination 
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of breastfeeding.Recent studies have found that this relationship may be bilateral, and breastfeeding problems 
may increase the risk of postpartum depression. In a multinational meta-analysis study, cessation of breastfeeding 
was associated with higher rates of depressive symptoms and postpartum depression.As another factor, it is 
observed that breastfeeding difficulties increase, breastfeeding motivation decreases and breastfeeding period is 
shortened in mothers experiencing anxiety.Mothers should be evaluated starting from early postpartum periods 
in terms of not only breastfeeding success but also psychological factors that may affect the continuation of 
breastfeeding. In addition, in order to follow the development of depression, it should be ensured that mothers 
express themselves better, and their family members are informed about the emotional situations that may be 
experienced in the postpartum period.

Keywords: Breastfeeding, stopping breastfeeding, depression, psychology

EMZİRME VE EMZİRMEYİ BIRAKMA

Anne sütü, doğumdan sonra ilk altı ay süresince bebeğin fizyolojik ve psikososyal gereksinimlerini optimal 
düzeyde karşılayan; biyoyararlılığı yüksek, enfeksiyonlara karşı koruyucu nitelikte, her annenin kendi bebeğine 
özel olarak içeriği değişen özgün, dinamik eşsiz bir içeriktir. 1 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) 
ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yaşamın ilk altı ayında bebeklerin sadece anne sütü ile beslenmesi 
gerektiği, altıncı aydan sonra ek gıdalara başlanarak anne sütü ile beslenmeye en az iki yıl süresince devam 
edilmesi önerilmektedir. 2 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2018 verilerine göre ilk 6 ay tek başına anne 
sütü verme oranı %41 iken iki yaşına kadar çocukların %34’ü anne sütü alabilmekte ve ortanca emzirme süresi 
16.7 aydır.3 

Emzirme anne ile bebek arasında fiziksel temas, psikososyal paylaşım sağlayan, anne ve bebeğe de yakın ve uzun 
vadede yararları kanıtlanmış, iki yönlü, etkileşimli, özel bir süreçtir.1 Emzirme, aile ve toplumun sağlıklı geleceği ve 
sağladığı ekonomik yararlar açılarından da önemlidir. 4,5. Ancak emzirmenin başlama ve sürdürülmesinde anneler 
çeşitli problemler yaşamakta ve emzirmeyi kolayca sonlandırabilmektedir.6 Literatürde emzirmeyi sonlandırmanın 
en yaygın nedenleri, anne sütünün yetersizliği düşüncesi, bebeğin yeterli emmemesi, bebeğin hastanede uzun 
süre yatması, annenin işe/okula dönmesi ve annenin meme ucu sorunları ve emzirme sırasında rahatsızlık/
yorgunluk hissetme durumları olarak bildirilmektedir.7-17 Annelerin emzirmeyi bırakma nedenleri genel olarak; 
sosyo- demografik, biyolojik ve psikolojik olmak üzere kategorize edilebilir.18 Bu derleme çalışması ile emzirmeyi 
sürdürmek kadar önemli bir süreç olan emzirmeyi bırakmada etkili faktörlerden psikolojik faktörlerin etkisi 
literatür doğrultusunda incelenmiştir. 

Emzirmeyi Bırakmayı Etkileyen Faktörler

Annenin emzirme durumunu etkileyen sosyal faktörler; eşi ve yakınları tarafından desteklenmesi, çalışma yaşamı, 
çalışma saatleri gibi etkenlerdir. Irk, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi ve sosyo-ekonomik düzey emzirmeyi 
devam ettirmeyi etkileyen sosyo-demografik faktörlerdir.18 Hunter ve Cattelona (2014), 146 emziren kadınla 
yaptıkları çalışmalarında, kadınların %54.1’i eşinden emzirme ile ilgili yardım ve destek almadığını belirtmiştir. 
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Eşlerinden emzirme ile ilgili destek alan kadınların hastaneden taburcu olduktan sonra bebeklerini daha uzun süre 
emzirdiği saptanmıştır.19 Etiyopya’da çalışan 313 annenin emzirmeyi bırakma prevalansı % 75.7 olarak bulunmuş, 
bırakma nedenleri; kısa süreli annelik izni, tam zamanlı çalışma, özel sektörde çalışma, esnek çalışma süresinin 
olmaması, anne sütünü pompalayamama, laktasyon molasının olmaması ve çocuğundan uzakta çalışma olarak 
belirlenmiştir.7 Diğer taraftan ülkemizde bir çalışmada, emzirmeyi erken bırakma durumunun, kadınların aile 
büyükleri ve yakın akrabalar tarafından %54,6 oranında kötü karşılandığı tespit edilmiştir.9 

Annede emzirmeyi bırakmanın en önemli biyolojik faktörlerinden biri yetersiz süt algısıdır.18 Yetersiz süt, annede 
algısal ya da gerçek olarak, bebeğine sütünün yetmediği, bebeğin aç olduğu için ağladığı ya da kilo alamadığı 
düşüncesi olarak tarif edilmektedir.20 Bir diğer sebep ise, annenin emzirme yönetiminde ve emzirmeye olan 
güveninde var olan sebeplerdir. Gelişmiş ülkelerde emzirmeyi bırakma nedenlerinin incelendiği derleme 
çalışmasında, emzirmeyi erken bırakmanın en yaygın iki nedeni, yetersiz süt salgısı (%50’den fazla) ve annede 
meme veya meme başı ağrısı (%2.2% -30.4) olarak tespit edilmiştir.8 Ülkemizde emzirme sorunlarının incelendiği 
bir sistematik bir derlemede en sık yaşanan sorunların, emzirme sorunu yaşama (%24,5), anne sütü yetersizliği/
süt yetersizliği endişesi/bebeğin doymadığını düşünme/bebeğin yetersiz kilo alımı (%15,7), annenin emzirme 
tekniğini bilememesi/bilgi ve deneyim yetersizliği/eğitim ve yardım gereksinimi (%17,8) olduğu görülmüştür.11 

İsrail’de kadınların % 42›sinin «yetersiz süt» nedeniyle emzirmeyi bıraktığı belirlenmiştir. 16 

Psikolojik Faktörler

Emzirmenin sürdürülmesinde sadece fizyolojik değil; sosyal ve psikolojik faktörler de rol oynamaktadır. Annenin 
bebeğine sağlıklı bir şekilde bakabilmesi ve uzun dönem emzirebilmesi için öncelikle kendi beden ve ruh sağlığının 
yerinde olması gerekir. Annenin emzirmeye olan bakış açısı, özgüveni, öz-yeterliliği ve motivasyonu gibi faktörler 
annenin emzirme süresini etkileyen psikolojik etkenler olduğu bildirilmektedir.18 Emzirme motivasyonu, annelerin 
yaş, eğitim düzeyi, sigara kullanımı, emzirme desteği alma durumu, depresyon riski, emzirme öz-yeterlilik algısı ve 
maternal bağlanma gibi faktörlerden etkilenmektedir.21 

Emzirmeye ilişkin annede, pasif davranışın, emzirmenin erken kesilmesine, emzirme memnuniyetinin düşük 
olmasına, aktif davranışın ise emzirme süresinin ve memnuniyetinin artmasına neden olabileceği bildirilmiştir.22 

Vieira ve arkadaşlarının (2018), 83 kadınla emzirme öz yeterliliği ve depresyon belirtileri ile kadınların emzirmeyi 
bırakma durumlarını değerlendirmek yaptıkları cohort bir çalışmada;  tek başına emzirme için, emzirme öz 
yeterliliğinin koruyucu bir faktör olduğu,  doğum sonrası depresyonun ise bir risk faktörü olduğu belirlemiştir.23 
Bölükbaşı (2016), doğum sonu ilk 6 ay içinde depresyon açısından riskli annelerde, emzirme özyeterliliği ve 
emzirme başarılarının düşük olduğu tespit edilmiştir.24 Yine Bosnjak ve ark. 190 annenin doğum sonrası 1. ve 
6. ayda emzirme öz-yeterliliğini değerlendirmişlerdir. Emzirme öz-yeterliliği düşük olan annelerin bebeklerini 
kısmen emzirdiklerini ya da hiç emzirmediklerini, emzirme öz-yeterliliği yüksek olan annelerin ise bebeklerini tek 
başına anne sütü ile emzirdiklerini bulmuşlardır.25 

Gebelikte emzirme inancı ve psikolojik sorunların emzirmeye başlama ve emzirmeyi sonlandırma ile ilişkisinin 
incelendiği çalışmada, doğum öncesi emzirmeye ilişkin inançlar, gebelikte yaşanan sağlık sorunları, genel 
anksiyete ve depresif semptomların emzirmeye başlama ve sürdürülmesi ile ilişkili bulunmuştur.26 Emzirme 
sürecini etkileyen önemli psikolojik faktörlerden birisi de doğum sonu depresyondur. Depresyona eğilimli 
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annelerde kaygı düzeyinin daha yüksek olduğu ve buna bağlı süt miktarlarını yetersiz algılama oranının diğer 
annelere göre fazla olduğu bildirilmektedir.27 Ayrıca doğum sonrası depresyon ile emzirme ilişkisinin incelendiği 
sistematik derlemede, doğum sonu depresyonun emzirme süresini kısalttığı ve emzirmenin sonlandırılmasına 
ilişkin güçlü kanıtların bulunduğu bildirilmiştir. 28 Özellikle postpartum 4. ve 8. haftalarda depresif belirtileri 
ortaya çıkan annelerin emzirmeyi erken bıraktıkları ve emzirmeye yönelik öz yeterliliklerinin daha az olduğu 
saptanmıştır.  Sistematik derlemeye göre konuyla ilgili ilk çalışmalarda emzirme ve depresyon arasındaki ilişki 
tek yönlü olarak ele alınmış, bu bağlamda depresyonun emzirme sürecini kısaltmaya ve emzirmenin erken 
bırakılmasına neden olduğu saptanmıştır. Sistematik derlemeye dâhil edilen son yıllara ait çalışmalar, emzirme 
ve depresyon arasındaki bu ilişkinin çift yönlü olabileceğini, emzirme sorunlarının da doğum sonrası depresyon 
riskini arttırabileceğini saptamıştır.27,28 Taveras ve arkadaşlarının yaptığı randomize kontrollü çalışmada, doğum 
sonrası yüksek depresif semptomlara sahip olmanın doğum sonrası 12 haftadan önce emzirmenin kesilmesi 
ile ilişkili olduğu bulunmuştur.29 Dennis ve McQueen, 667 anne ile yaptıkları çalışmada doğum sonrası erken 
dönemdeki depresif semptomların, doğum sonrası 8 haftada emzirmenin bırakılması ile ilişkili olduğunu tespit 
etmişlerdir.30 

Literatüre baktığımızda birçok çalışmada annenin anksiyete yaşaması ile emzirme güçlüklerinin arttığı, emzirme 
niyetinin düştüğü ve emzirme süresinin kısaldığı görülmektedir.30 Adedinsewo ve arkadaşlarının Kanada’ da 
255 annede anksiyetenin emzirme üzerine etkisini araştırdıkları çalışmada doğum sonrası erken dönemdeki 
anksiyetenin, emzirmeme ve emzirme süresinin azalması ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.31 Hamilelikten doğum 
sonrası 12 aya kadar anne anksiyetesi ile doğum sonuçlarını değerlendiren sistematik derlemede; tüm çalışmalar 
düşük veya çok düşük kalitede olmasına rağmen anne kaygısı ile emzirme sonuçları arasındaki ilişkide tutarlılık 
olduğu saptanmıştır.32 Hindistan’da 0-6 ay bebeği olan 85 anne ile yapılan çalışmada anksiyete ve depresyon 
puanı yüksek olan annelerin yenidoğanı beslemeye ilişkin tutumlarının düşük olduğu belirlenmiştir.33 

Emzirme desteğine ilişkin bir Cochrane derlemesinde, kadınlara emzirme desteği sunulduğunda, emzirmenin 
süresi ve devamlılığının arttığı belirtilmektedir.34 Emzirme Destek Programının (EDP) etkinliğinin araştırıldığı yarı 
deneysel bir çalışmada, müdahale grubundaki annelerin kontrol grubundakilere kıyasla, emzirmeyi bırakma riski 
% 66 oranında azalmıştır. 35 Dagla et al. (2021), ebe öncülüğünde emzirme eğitiminin, doğum sonu ilk 6 ayda 
sadece emzirme şansını arttırdığı ve emzirme süresini uzattığını bildirmiştir.36 

Sonuç 

Anne çevresindeki bireylerin etkisiyle bilgi karmaşası yaşayabilmekte ve bu durum daha fazla stres altında 
olmasına sebep olmaktadır. Kadının yaşadığı stres ve anksiyete, bebeğini başarılı bir şekilde emzirmesine engel 
olabilmektedir. Emzirme sorunlarının çözümünde emzirme danışmanlığı hizmetleri kritik öneme sahiptir. 
Anneler postpartum erken dönemlerden itibaren yalnızca emzirme başarısı değil, emzirmenin sürdürülmesini 
etkileyebilecek psikolojik faktörler açısından değerlendirilmelidir. Ayrıca depresyon gelişimini takip etmek amaçlı 
annelerin kendilerini daha iyi ifade etmeleri, aile bireylerinin doğum sonu dönemde yaşanabilecek duygusal 
durumlar konusunda bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. 
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ÖZET

Giriş:  Emzirme,  yenidoğanın  büyümesi ve gelişmesi için en ideal besin kaynağı olan anne sütünün bebeğe 
geçişini ve anne ile bebek arasında güvenli bağlanmanın gerçekleşmesini sağlayan mükemmel bir eylemdir. 

Amaç:  Bu derleme,  tandem emzirme konusunda  anneleri,  toplumu ve sağlık personellerini bilgilendirmek 
ve farkındalık oluşturmak amacıyla yazılmıştır.

Anne sütü ve emzirmenin yenidoğan ve anne açısından beslenmenin yanı sıra immünolojik, büyüme ve gelişim, 
psikolojik, sosyal ve ekonomik bakımdan yararları vardır. Emzirmek bebek için olduğu kadar anne, aile ve toplum 
sağlığı bakımından da önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım 
Fonu; doğumdan sonra 30 dakika içerisinde emzirmenin başlatılmasını, ilk altı ay bebeğe yalnızca anne sütü 
verilmesini ve daha sonrasında uygun ek gıdaların eklenmesi ile emzirmenin iki yıl ve üzerinde devam ettirilmesi 
tavsiye edilmektedir. Tandem emzirme; annenin pospartum dönemde yeni doğan bebeğiyle beraber ve emzirme 
döneminde olan iki yaşın altındaki bir diğer bebeğini de emzirmeyi devam ettirmesi durumu olarak ifade 
edilmektedir. Bu 24 aylık dönemde hem kadınların hem de sağlık çalışanlarının, bebeğin bir kardeşi varsa birlikte 
emzirilmesinin mümkün olup olmadığı konusunda farklı görüş ve önerileri vardır.  

Sonuç:  Laktasyon  dönemindeki annenin gebe kalması durumunda emzirmeyi sürdürmesinin anne, fetüs 
ve yenidoğan bakımından negatif sonuçlarının olmadığı, annenin yeterli ve dengeli beslenmesinin karşılanarak 
emzirmesinin devam ettirebileceği ve bu dönem boyunca annenin, fetüsün ve diğer bebeğin yakından takip 
edilmesi gerektiği saptanmıştır.  Ayrıca doğum sonrası annenin iki bebeğini de tandem emzirme yapmasının 
zararlı olmadığı, fakat bu konuda çok sayıda çalışma olmadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Emzirme, Gebelikte emzirme, Tandem emzirme
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ABSTRACT

Introduction: Breastfeeding is an excellent action that ensures the passage of breast milk, which is the most ideal 
food source for the growth and development of the newborn, to the baby, and a safe bonding between mother 
and baby.

Objective: This review has been written to inform and raise awareness of mothers, society and health personnel 
about tandem breastfeeding.

Breastmilk and breastfeeding have immunological, growth and development, psychological, social and economic 
benefits for the newborn and mother as well as nutrition. Breastfeeding is important for the mother, family and 
community health as well as for the baby. World Health Organization and United Nations International Children’s 
Emergency Fund; It is recommended to start breastfeeding within 30 minutes after birth, to give only breast milk 
to the baby for the first six months, and to continue breastfeeding for two years or more by adding appropriate 
additional foods afterwards. Tandem breastfeeding; It is defined as the mother’s continuing breastfeeding with 
her newborn baby in the postpartum period and another baby under the age of two who is in the breastfeeding 
period. In this 24-month period, both women and healthcare professionals have different opinions and 
suggestions about whether it is possible to breastfeed the baby if the baby has a sibling. 

Conclusion: If the mother during the breastfeeding period becomes pregnant, continuing breastfeeding will not 
have negative consequences for the mother, fetus and newborn, and that the mother’s adequate and balanced 
nutrition may continue to breastfeed, and the mother, fetus and other baby should be closely monitored during 
this period. In addition, it was determined that breastfeeding two babies of a mother consecutively after birth is 
not harmful, but many studies have not been conducted on this subject.

Keywords: Breastfeeding, Breastfeeding During Pregnancy, Tandem Breastfeeding
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GİRİŞ

Anne sütü, yenidoğanda en uygun büyüme ve gelişme için gerekli tüm enerji ve besinleri içeren, biyolojik yararı 
yüksek oranda olan, sindirimi kolay ve bebeğin ihtiyaçlarına göre farklılık gösteren doğal bir besindir. Makro ve 
mikro bileşenleri ile sağlık üzerindeki çeşitli immünolojik, metabolik ve fizyolojik etkileriyle bebeğin büyümesini 
destekler. 1 

Emzirme, yenidoğanın büyümesi ve gelişmesi için en ideal besin kaynağı olan anne sütünün bebeğe geçişini ve 
anne ile bebek arasında güvenli bağlanmanın gerçekleşmesini sağlayan mükemmel bir eylemdir. Anne olmanın 
verdiği muhteşem bir deneyimle kadınlara yaşamları boyunca unutamayacağı deneyimler arasında yer almakta 
olup emzirmenin sürdürülmesi anne ve bebek sağlığı bakımından çok önemlidir. 2 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF); doğumdan sonra 30 dakika içerisinde 
emzirmenin başlatılmasını, ilk altı ay bebeğe yalnızca anne sütü verilmesini ve daha sonrasında uygun ek gıdaların 
eklenmesi ile emzirmenin iki yıl ve üzerinde devam ettirilmesi tavsiye edilmektedir. 3

Emzirme süreci anne ve bebeğe ait birçok faktörden etkilenmektedir. Bebeklerin sadece anne sütü ile 
beslenememesinin sosyoekonomik, kültürel, obstetrik, demografik, pediatrik faktörlerle ilişkili olduğu ve bu 
faktörlerin toplumdan topluma farklılık gösterdiği bulunmuştur.4 Bu faktörler arasında annenin yaşı, eğitim 
düzeyi, medeni durumu, sosyo-ekonomik durumu,  mesleği sigara kullanımı, emzirme ve anne sütü ile ilgili bilgi 
eksikliği, emzirme isteği, emzirme deneyimi, doğum şekli, emzirmeye başlama zamanı, emzik/biberon tercihi, ek 
besine başlama durumu, yetersiz süt salınımı algısı, istenilmeyen bir gebeliğin olması, iş hayatına geri dönmesi, 
bebeğin memeyi kavramasını engelleyen bir durumunun olması, kültürel inanış farklılıkları, hastanede mama 
verilmesi ve meme kaynaklı problemler yer almaktadır.5–8was 28.3%. Non-exclusive breastfeeding was more likely 
to be practiced by mothers who were not married at the moment [AOR (95% CI

Emzirmenin değerlendirildiği bir raporda, bebeklerin tavsiye edilen süre dahilinde emzirilmesinin, beş yaş 
altındaki çocuklarda senede 823.000 ölümü ve annelerde ise meme kanseri kaynaklı senede 20.000 ölümü 
önleyebileceği belirtilmektedir.9  Emzirmenin, çocuklarda başarıyı ve zekâ puanını (IQ) yükselttiği, dolayısıyla 
erişkinlik döneminde ekonomiye katkı sağladığı ve yoksulluğu azalttığı bilinmektedir.9,10 

Anne sütünün ve emzirmenin faydalarının bilinmesine karşın, DSÖ ve UNICEF’in 2018’de yayınladığı raporda, 
sadece anne sütü (SAS) alan altı ayın altındaki bebeklerin oranının %41 olduğu, dünyada yalnızca 23 ülkede SAS 
alan bebeklerin oranlarının %60’ın üzerinde olduğu ve iki yaşına kadar emzirtilen bebeklerin oranının ise %45 
olduğu belirtilmektedir.11 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2018 verilerine göre, ülkemizde emzirmenin 
yaygın olduğu fakat bebeklerin sadece anne sütü alma süresi ve toplamda emzirilme sürelerinin istenilen seviyede 
olmadığı anlaşılmakta olup;  ilk altı ayda sadece anne sütü alan bebeklerin oranı %41 olup, ortanca emzirilme 
süresi ise 1,8 ay olup; ortanca emzirme süresi 16,7 ay olduğu belirtilmiştir. 12

Ülkemizde ise laktasyon döneminde hamile kalan ve hamileliğinin 20. haftasına kadar kadınlar ile emzirmeyi 
bıraktırdıktan sonra hamile kalan kadınların hamilelik ve sağlık durumlarının incelendiği bir araştırmada, 
hamileliğinde emzirmeyen kadınlarda hiç düşük görülmediği, emziren kadınlarda ise %7.7’sinde düşük olduğu 
fakat gruplar arasında abortus bakımından istatistiksel bağlamda bir farklılığın olmadığı saptanmıştır.13 Gebelik 
sırasında emzirmenin düşük doğum ağırlığı riskini artırıp artırmadığını saptamak için uygun bir tasarıma ve yeterli 
istatistiksel güce sahip çalışmalar hala eksiktir.14 Genel olarak kontraksiyonların ya da kanamanın varlığında, 
annenin spontan abortus öyküsü ya da annede emzirmeden kaynaklı fazla kilo kaybı olduğunda emzirmenin 
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kesilmesi tavsiye edilmektedir. 15

Laktasyon döneminde hamile kalan veya 2 yıldan az aralıklarla hamilelik yaşayan bazı annelerin gebelikleri 
boyunca emzirmeye devam ettikleri, hatta doğumdan sonra yeni doğan bebeklerini diğer bebeği ile birlikte 
emzirdikleri de bilinmektedir. 16,17 Bu durum literatürde tandem emzirme olarak tanımlanmakta ve annenin farklı 
yaşlardaki iki bebeğini beraber emzirmesi olarak ifade edilmektedir. 17 Fakat hem hamilelikte hem de doğumdan 
sonra tandem emzirmenin anne ve bebek sağlığına etkisi merak konusudur.

Bu derleme tandem emzirme konusunda anneleri, toplumu ve sağlık personelini bilgilendirmek ve bilinçlendirmek 
amacıyla yazılmıştır.

Tandem Emzirme

Annenin pospartum dönemde yeni doğan bebeğiyle beraber ve emzirme döneminde olan iki yaşın altındaki bir 
diğer bebeğini de emzirmeyi devam ettirmesi durumu tandem emzirme olarak ifade edilmektedir.17–19 Bu 24 aylık 
dönemde hem kadınların hem de sağlık çalışanlarının, bebeğin bir kardeşi varsa bebeğin birlikte emzirilmesinin 
mümkün olup olmadığı konusunda farklı görüş ve önerileri vardır. 

Tandem Emzirmenin Faydaları ve Sakıncaları

Tandem emzirmede daha çok merak edilen konular anne sütünün içeriğinin değişip değişmediği, yeni doğan 
bebeğin büyüme ve gelişiminin etkilenip etkilenmeyeceği ve büyük olan bebeğin sağlığıdır.2 Yapılan bir çalışmada, 
çalışmanın örneklemine alınan kadınlardan birinin tandem emzirme uyguladığı ilk haftalarda büyük çocuğunun 
kilosunun arttığını ve görünümünün değiştiğini ifade ettiğini bildirmiş olup başka bir kadın ise tandem emzirme 
sürecinde büyük çocuğunun sağlığında bir değişiklik olmadığını yalnızca ilk haftalarda dışkısının sarımsı olduğunu 
ifade etmiştir. Bu değişikliğin sebebi kolostrumun içeriği ile ilgili olarak açıklanmıştır.17 Ardışık emzirmenin anne 
sütünün makro besin içeriği üzerindeki etkisini inceleyen bir çalışmada, gebelik sırasında üretilen anne sütü, 
doğumdan sonra üretilen anne sütünden farklı makro besin içeriğine sahip olduğu, tandem emziren annelerin 
kolostrum ve olgun sütü, karbonhidrat içeriği haricinde, iki kez emzirmeyen anneler tarafından üretilen insan 
sütüne benzediği saptanmıştır.18

Tandem emzirmeyi benimseyen kadınların kardeş kıskançlığına engel olacağı düşüncesiyle emzirmeyi sürdürme 
kararı aldığı bildirilmektedir. Ayrıca hamilelikte emzirmeyi sürdüren kadınlarda tandem emzirme süreci boyunca 
doğum sonrası dönemde sık görülen meme başı çatlakları gibi problemlerin görülme oranı az saptanmıştır.20,21 
Bonyata ve Flower’ın (2018) çalışmalarında tandem emzirme uygulayan kadınların doğum öncesinde ilk 
hamileliğindeki gibi sütünün gelip gelmeyeceği veya yetip yetmeyeceği konusunda endişelenmeleri de tandem 
emzirmenin olumlu yönlerinden sayılabilir.22 Yapılan başka bir çalışmada ise,  tandem emzirme uygulayan kadınlar 
devamlı gergin ve sarkık olan memelerinden rahatsız olmadıklarını, ancak uzun süre emzirmeden dolayı ara sıra 
yorgun hissettirdiğini belirtmişlerdir.23

Annelerin emzirmenin tetiklediği olumlu olmayan davranışlar ile tandem emzirmeyi yapıp yapmadıkları üzerine 
gerçekleştirilen bir çalışmada; emzirirken hamile olmanın, gebelikte emzirmenin devam ettirilmesi ve doğum 
sonrasında iki bebeğinde beraber emzirmenin,  ajitasyona ve emzirme isteksizliğine sebep olmanın anneler 
üzerindeki etkileri incelenmiş olup laktasyon döneminde hamile kalan ve emzirmeye devam eden anneler ile 
tandem emzirme uygulayan annelerin olumsuz bir duygusal farklılık yaşamadıkları ifade edilmiştir. 24

Bazı çocukların, annelerinin ikinci gebeliği sırasında meydana gelen süt değişikliklerinden, özellikle tat ve dokudan 
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hoşnut olmadığı da gözlemlenmiş olup bu değişiklikler, sonraki hamilelik süresince hormonal değişikliklere 
bağlanabilir. Östrojen meme salgı dokusunu etkilemeye başladığında, anne sütündeki laktoz sodyum arttıkça 
azalacaktır. Bu dalgalanmalar anne sütünün tadını değiştirmektedir. 25 Olgu sunum çalışmasına dahil edilen bir 
annenin, tandem emzirme uyguladığı ve emzirdiği büyük çocuğunun; anne sütünün tuzlu bir tadının olduğunu 
ifade ettiği ve dışkısının sarı ve yumuşak olduğunu söylediği ancak buna karşın annenin emzirmeyi sürdürdüğü 
ve başka sağlık sorunu olmadığı saptanmıştır. 17

Annelerin uzun süreli emzirme tecrübelerinin incelendiği bir araştırmada, tandem emzirmenin bebeklerin 
psikolojik travmalardan koruduğu belirtilmiştir. 26 İspanya›da emziren kadınlarda enfeksiyöz mastitin olası 
risk faktörlerinin araştırıldığı bir vaka kontrol çalışmasında, annelerin postpartum dönemde tandem emzirme 
yapmasının mastit gibi meme sorunlarını engellediği saptanmış olup yazarlar tandem emzirmen yapmanın 
mastit için koruyucu bir faktör olarak kabul görülebileceğini belirtmişlerdir. 27

Devecioğlu ve arkadaşlarının (2014) yapmış oldukları olgu çalışmasında emzirirken hamile kalan iki kadının, 
gebelik süreleri ve tandem emzirme durumları incelenmiş olup olgulardan biri; üniversite mezunu sağlık 
çalışanı olduğu, doğum sonrası bebeğini emzirmeyi sürdürmeyi istediği, fakat gebeliği sebebiyle sütünün 
yetmeyeceği doğrultusunda endişesinin olduğunu ve bu konuda sağlık personelinin anneye hamileliğinde 
emzirmeyi sürdürebileceğine yönelik verdiği danışmanlık, psikolojik destek ve beslenme konusundaki önerileri 
doğrultusunda endişelerinin azalıp emzirmeye devam ettiği ve hamileliğinde emzirmeden dolayı anne ve bebekte 
bir sağlık problemi olmadığı saptanmıştır. Postpartum sonrasında kardeş kıskançlığını engellemek için annenin 
iki bebeğini de beraber emzirdiği belirlenmiştir. İnfertilite tedavisi gören ikinci olguda ise, 15 aylık bebeğini 
emzirdiği dönemde hamile olduğunu öğrenmiş ve doktorun emzirmeyi bırakması önerisine karşın, bir şikayeti 
olmayan demir ve vitamin desteği alan anne emzirmeye devam etmiştir. Ayrıca anneye yönelik beslenme önerileri 
ile beraber, gebelik ve doğum somu dönemde anne, fetüsün ve bebeğin yakından izlendiği bildirilmiştir.28

Tandem emzirmenin yenidoğan, büyük bebek ve anne bakımından neticelerini inceleyen az sayıda çalışma 
bulunmakta olup, yapılan çalışmalara göre anneler; tandem emzirmenin, büyük çocuğun tavsiye edilen süre 
boyunca beslenmesini ve gereksinimlerini karşılama, kardeş kıskançlığı önleme gibi yararları olduğunu düşünerek 
beraber emzirmektedirler.

Sonuç

Literatür incelendiğinde, emzirirken yeni bir gebeliğin varlığında emzirmenin anne, fetüs ve diğer bebek için zararlı 
olduğunu veya her üçü içinde güvenli olduğunu tam anlamıyla kanıtlayamamaktadır. Bu sebeple hamileyken 
emzirme konusundaki tercihler kişiye özgü olmalıdır. Hamilelik döneminde emzirmeye devam eden annenin bu 
dönemde kilo kaybı, erken doğum tehdidi, anemi gibi durumların olmaması halinde emzirmeyi sürdürebileceği 
ve postpartum dönemde iki bebeğini de emzirebileceği konusunda bilgilendirilmesi ve desteklenmesi önemlidir. 
Ancak sağlık personeli anneye hamileliğinde yeterli ve dengeli beslenme konusunda bilgilendirmeli ve annenin, 
fetüsün, diğer bebeğin sağlığını yakından takip etmelidir. Annelere etkili emzirme eğitimi verilerek, gebelikte 
emzirme ve tandem emzirmenin etkileri konusunda farkındalık oluşturulduğunda gebelik döneminde emzirmeye 
ve postpartum dönemde tandem emzirmeye olan ilginin artacağı düşünülmektedir.
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COVİD 19’LU SAĞLIK ÇALIŞANI BİR GEBENİN KLİNİK ÖZELLİKLERİ: OLGU 
SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ  

Arş.Gör.Hatice Gül Öztaş1, Dr. Öğr.Üyesi Ayse Bülez2, Uzm. Dr.Huri Nigar Şahbaz Kurşun3

 Kahramanmaraş Sütçü İmam Universitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü
Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıklıları Hastanesi 

Arka plan / amaç: Yeni Koronavirus SARS-CoV-2 (COVİD-19), tüm dünyayı etkileyen küresel bir sağlık sorunudur. 
Hastalık toplumun tüm kesimlerini olduğu gibi gebeleri ve yenidoğanları da etkilemektedir. COVİD-19 olan 
gebeler olası komplikasyonlar açısından dikkatle takip edilmeli ve bu konuda psikolojik olarak desteklenmelidirler. 
Bu yazının amacı, birinci basamak aile sağlığı merkezinde çalışan, hafif grip semptomları olan, meslektaşının PCR 
testi pozitif çıkan ve COVİD-19 olduğunu öğrenen hamile bir ebenin deneyimlerini ve klinik özelliklerini bir vaka 
raporu olarak paylaşmaktır.

Bulgular: Aktif yakınması olmayan, vital bulguları stabil olan ve obstetrik patolojisi olmayan hastaya izolasyon 
önerileri yapıldı. Rutin gebelik takiplerine haftalık olarak devam edildi. Hastanın testi 14. günde negatifti. Gebe 
olgu sezaryan doğumla 3540 gram ağırlığındaki canlı bir kız çocuğu doğurdu. Yenidoğan muayenesinde herhangi 
bir konjenital anomali saptanmadı, ancak 1. dakika APGAR skoru 7-8 idi. Akciğerlerdeki yetersizlikler nedeniyle 
yenidoğan bakımına ihtiyaç vardı. Yenidoğan, tedavi sırasında anne sütüyle beslendi.

Sonuç: Bu çalışmada,  sağlık personelinin hastalığını ilk öğrendiğinde anksiyete ve kaygı gibi olumsuz duygular 
yaşadığı, hastanede tedavi gördüğü, yaşam bulgularının normal sınırlarda olduğu, tedavi sürecinde nadiren 
öksürük ve halsizlik semptomlarının olduğu belirlenmiştir. Gebelikte COVİD-19 geçiren kadınların bebeklerini 
emzirebilecekleri saptanmıştır.

Anahtar kelimeler:  COVİD 19, gebelik, ebe, sağlık çalışanı, anne sütü.

1.Giriş
SARS-CoV-2 (COVİD 19) Aralık 2019’da bu yana, tüm dünyada hızla yayılım gösteren yeni bir beta-
korona virus enfeksiyonudur1. Koranavirüs, insanlarda ilk olarak solunum yolunu tutan bir patojendir2. 
Ciddi salgın ve ölümlere neden olan üç önemli koronavirüs çeşidi vardır; ‘’Severe Acute Respiratory 
Syndrome’’(SARS) , ‘’Middle East Respiratory Syndrome-Coronavirüs” (MERS) ve en sonuncusu COVİD 
19 dur3. COVİD-19, Aralık 2019’da Çin’in 11 milyon nüfusa sahip Wuhan şehrinde ortaya çıktı4. Hastalığın 
ilk tespitinden itibaren tüm dünyada hızla yayıldı5. Dünya Sağlık Örgütü 12 Şubat 2020’de hastalığı 
COVİD-19 olarak tanımlamıştır6. Hastalık diğer tip koronavirüs hastalıkları SARS ve MERS’e göre daha 
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hızlı yayılmakta ancak mortalite oranı daha düşüktür7. Bulaşma genellikle enfekte kişilerin öksürük, 
hapşırma gibi damlacık yoluyla, sekrasyonlarıyla ve/veya bu kişilere yakın temasla olmaktadır7,8. Virüsle 
temas ettikten 2 ila 14 gün içinde semptomlar görünebilir6. COVİD-19 hastalığında en yaygın görülen 
semptomlar ateş, öksürük, nefes darlığı, yorgunluk gibi gribal belirtilerdir2.  Hastalığın tanısı; PCR 
(alt ve üst solunum yollarında sürüntüde virüse ait RNA tespit edilmesi), bilgisayarlı tomagrafi, X ray 
görüntüleme ve laboratuar bulgularıyla tanı konulmaktadır3. 

Gebelikte bağışıklık sistemi kısmi olarak baskılanır, bu durum gebeleri viral enfeksiyonlara açık hale 
getirir8. Gebe olmayan kadınlarla gebelerde aynı klinik tablo görülmektedir9. Ancak viral enfeksiyonlara 
bağlı gebelerde morbidite ve mortalite oranı yüksek olması, gebelerin toplumda riskli grupta yer almasına 
neden olmaktadır10,11. Gebeliğe bağlı immünosupresif durumun gelişmesi ve gebelikte meydana gelen 
fizyolojik değişikliler; artan oksijen tüketimi, diyaframın elevasyonu, solunum yolu mukozasındaki ödem 
kadını hipoksiye karşı toleranssız hale getirir. Bu durum gebelerin solunum patojenlerine ve pnömoniye 
duyarlılığını artırır10. Ayrıca COVİD-19, gebelerde genellikle enflamasyon, trombosit aktivasyonu ve staz 
gibi trombotik bir hastalığı ya da hiperkougülopatiye neden olabilir7,9. Özellikle 28. gebelik haftasından 
sonra gebeler daha fazla etkilenmekte ve üçüncü trimesterde  COVİD-19 görülme sıklığı artmaktadır12. 
COVİD-19 pnömonisinin başlangıcındaki yaygın semptomlar arasında ateş ve öksürük bulunurken, daha 
az yaygın semptomlar halsizlik, boğaz ağrısı, ishal ve nefes darlığıdır.  Bu bulguların gebelikteki fizyolojik 
değişikliklerle karıştırılması riski artırmaktadır8. 

Sağlık çalışanları pandemi de en fazla etkilenen meslek grubudur13. Uluslararası Af Örgütü’nün (Amnesty 
International), eylül ayında yayınladığı raporda yaklaşık yedi binden fazla sağlık çalışanın COVİD-19 
nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklandı14. Sağlık profesyonelleri; vardiyalı çalışma, stres ve hayati riskle 
yüz yüze kalan bir meslek grubudur. Bu durum sağlık çalışanın anne baba gibi farklı rol sorumluluklarıyla 
birleşince fizyolojik ve psikolojik sağlığını olumsuz etkilemektedir 15.  Sağlık çalışanın gebe olması da 
kaygı ve endişe düzeyini artırmaktadır.

 Pandemi gebelerin beden sağlığının yanı sıra ruh sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Gebelikte COVİD 
19’un utero plesantal geçişi hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır16. Bu belirsizlik gebelerde ankisiyete 
ve stresin artmasına neden olmaktadır7. Bu duruma sağlık çalışanın; tükenme, ağır iş yükü ve koruyucu 
ekipmanların yetersizliği gibi sorunlara, enfeksiyonu kapma, doğmamış bebeğine ve başkalarına 
bulaştırma korkusu eklendiğinde sağlık çalışanının psikolojisini olumsuz etkilemektedir17. Sağlık çalışanı 
gebelerin bu süreçte daha fazla sosyal desteğe ihtiyacı olduğu saptanmıştır.
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COVİD-19 tanılı sağlık çalışanı olan gebelerin erken dönemde tespit edilip, antenatal ve perinatal bakım 
sürecinin yönetimi oldukça önemlidir. Bu süreçte gebelerin sıkı takip edilmesi, COVİD-19’ un klinik 
bulgularının gözlemlenmesi ve tespit edilen bulgulara yönelik tedavinin en kısa zamanda uygulanmalıdır. 
Sağlık çalışanı olan gebelerin hizmet sunumu sırasında daha kapsamlı ve geniş tedbirler alınmalı. Hizmet 
sundukları kesimi, kendilerini, ailelerini daha fazla korunmaya ve hizmet sunumu sırasında pandemiyle 
mücadeleyi kolaylaştıracak daha güncel bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Pandemi konusunda hala 
bilinmezlikler olması, daha fazla COVİD-19 konusunda  kanıta dayalı güncel bilgi ve verilere  ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
Bu nedenle birinci basamak aile sağlığı merkezinde çalışan gebe, çalışma arkadaşında COVİD-19 
pozitif çıkması ve kendinde hafif gribal semptomlar, tat kaybı olması üzerine test yaptıran ve COVİD-19 
testi pozitif olan bir ebenin hastalık deneyiminin olgu sunumu olarak paylaşılması amaçlanmıştır. Bu 
çalışmadan elde edilen bilgiler konu ile ilgili ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlayabilir.

2.Olgu sunumu 
G.T 33 yaşında aile sağlığı merkezinde çalışan bir ebedir. Hastanın gravida 3, parite 2, yaşayan 1, 26 hafta 
4 günlük gebeliği bulunmaktadır. Son adet tarihi:03.02.2020 tahmini doğum tarihi: 10.11.2020. Sekiz 
yıllık evliliği olan hastanın gebeliği planlıdır. Daha önceki iki doğumunu sezaryenle yapmış ilk çocuğu 
2015 doğumlu, ikini çocuğu 2018’li ancak kalp rahatsızlığı nedeniyle 42 gün sonra hayatını kaybetmiş. 
Olgumuz bu durumu metanetle karşılamış. Hastanın herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. 
Sağlık çalışanı gebe olgumuz meslekte yedinci yılı ve aile sağlığı merkezinde iki yıldır çalışmaktadır. Hasta ve eşi 
sigara kullanmamaktadır. Aile sağlığı merkezinde pandemi sürecinde sürekli maske taktıklarını ve gerekli koruyucu 
tedbirleri aldıklarını ifade etti. 4 Ağustos 2020 tarihinde gribal belirtiler, halsizliğin ortaya çıktığı ve bir gün önce 
iş arkadaşının COVİD-19 testinin pozitif çıkması üzerine Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir hastanesine başvurdu. 
Olgunun şikâyetleri üzerine yapılan PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) testi pozitif çıktı. Gözlem ve takip amaçlı 
hastanede tedavisine devam edilmek istendi. Hasta önce Kahramanmaraş Tıp Fakültesine (3. basamak bir sağlık 
kuruluşuna) başvuruyor burada yer olmadığı için 5 Ağustos’da Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Kadın Doğum 
ve Çocuk Hastanesi’ne (aynı ilde 2. Basamak sağlık merkezine) başvuruyor.  Olgunun tanıtıcı bilgileri, belirtileri ve 
yaşam bulguları Tablo1’de verilmiştir.

Tablo 1.  Vakanın tanıtıcı özellikleri, belirtileri ve yaşamsal belirtisi
Değişkenler Veri

Yaş 33

Gravida 3

Parite 2

Yaşayan çocuk sayısı 1
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Gebelik haftası 26 hafta 4 günlük

Kronik hastalık durumu Yok

Teşhis tarihi 4.08.2020

Tedavi tarihi 5.08.2020

Semptomlar

Öksürük Hafif

Balgam Yok

Burun akıntısı Yok

Kas ağrısı Hafif

Halsizlik Hafif

Nefes darlığı Yok

Koku kaybı Yok

Tat kaybı Yok

Diğer Yok

Vital Bulgular

Ateş 36.1 C

Nabız 84 atm/dk

Solunum sayısı 28

Kan basıncı 100/70 mm/Hg

Fetal bulgular

FKA 140

* Bulgular, tanı gününde yapılan ölçümlerdir.

Sağlık çalışanı gebe olgu kaygı, endişe gibi çok karışık duygular yaşadığını, her gün aile sağlığı merkezinde gebe, 
bebek, çocuk ve hastayla temas halinde olduğunu aynı zamanda eşinin de sağlık çalışanı olması stres ve kaygı 
düzeyini artırdığını belirtti. Bu süreçte fetüse ve evdeki 5 yaşındaki çocuğuna bulaştırma korkusu yaşadığını ifade 
etti. Tüm bu belirsizlikler annenin endişelerini artırmaktadır. 

Olgu  pandemi nedeniyle ailesinden de sınırlı sosyal destek aldığını ifade etti. Olgunun obstetrik 
değerlendirmesinde; USG’e ile tekil gebelik izlendi. Biyometrisi   BPD 27+0 W, AC 27+1, FL: 27+0 olarak  ölçüldü. 
AFİ yeterli plasenta anterior duvarda izlendi. Plasenta düzenli, dekole alan izlenmedi. Fetal gros hareket izlendi. 
Serviks 35 mm olarak ölçüldü. ÇKS 140 atım/dk olarak izlendi. Gebelik haftası NST ile uyumlu olmadığı için NST 
çekilemediğinden hastane kaldığı sürede günlük FKA doppler ile bakıldı.

Olgumuzun laboratuvar tetkiklerinin sonuçları tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Laboratuvar İncelemesi

Kan Değerleri Değerler

Hgb 11,3gr/dl

Hct % 32,3

WBC 9,37x 100/ml

PLT 396.000/ml

d-dimer 198

BT Çekilmedi ( fetüse yan  etkileri dikkate 
alınarak, aktif solunum sıkıntısı ve satü-
rasyon düşüklüğü olmadığı için çekilme-
di)

Olgu, obstetrisyen tarafından enfeksiyon uzmanına konsülte edildi. Hastanın genel durumu ve 
laboratuvar sonuçlarının iyi olması üzerine sadece hastaya 1x1 Claxane 0.4 başlandı. Hasta taburcu 
olduktan sonrada 14 gün Claxane devam edildi. Olgu, De cavit ve ferrosanal kullanmaya devam etti. 
Hastanın bakımıyla doğrudan ilgilenen ebe ve hemşireler, n95 maskeleri de dahil olmak üzere tam 
kişisel koruyucu ekipman giydi. Gözlem amaçlı yatışında iki gün sonra komplikasyon izlenmeyen hasta 
izolasyon önerileriyle taburcu edildi. 5. gün PCR testi tekrarlanan hastanın testinde pozitiflik devam 
etti. Aktif şikayeti olmayan, vital bulguları stabil olan, obstetrik patoloji gözlenmeyen hastaya izalasyon 
önerilerinde bulunuldu. Haftalık takiplerine rutin gebelik izlemleri devam etti. Gebe olgunun testi 14. 
günde negatif çıktı ve 24 Ağustos’da tekrar göreve başladı.
Gebe olgu 30 Ekim 2020 tarihinde doğum yaptı. Sezaryen doğumla 3540 gram ağırlığında canlı bir kız 
çocuk dünyaya getirdi. Yenidoğan muayenesinde doğumsal anomali tespit edilmedi, ancak 1. dakika 
APGAR skoru 7-8 ve akciğerlerindeki yetersizlik nedeniyle yenidoğan bakım ihtiyacına gereksinim 
duyuldu. Tedavi sırasında anne sütünü sağarak bebeğini beslendi. Bebek 10 gün yenidoğan yoğun 
bakım ünitesinde tedavi aldı. Olgu ‘‘Bebeğim yoğun bakımdayken her gün heyecanla bebeğime bir 
şeyler olur mu korkusu yaşadım, COVİD-19 den dolayı mı hasta oldu diye hep düşündüm ve kendi mi 
zaman zaman suçlu hissetim. Bebeğini sütüyle beslemenin kendini iyi hissettirdiğini.’’ ifade etti.

3.Tartışma
Türkiye de COVİD-19 ile enfekte olan sağlık çalışanı sayısı Eylül 2020 itibariyle 29.865 olarak açıklanmıştır. 
12 Eylül 2020 tarihi itibarı ile Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı 85’e 
ulaşmıştır14. Bu çalışmada, bir aile sağlığı merkezinde çalışan COVİD-19  testi pozitif olan gebe bir ebenin 
hastalık deneyimi olgu sunumu olarak paylaşılmıştır. Bu çalışmada, COVİD-19 tanısı alan bir sağlık 
çalışanı gebenin yaşadıkları hakkında önemli bilgilere ulaşılmıştır. Bu bilgiler ışığında birinci basamakta 
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kadınlarla, gebelerle, çocuklarla en çok temas halinde olan ebelerin karşılaşabilecekleri sağlık risklerinin 
ortaya çıkarılması, sağlık çalışanlarının ve aynı zamanda COVİD-19 geçiren gebelerin sağlığının 
geliştirilmesinde yararlanılabilir olması bakımından değerlidir. 

Çin Ulusal Sağlık Enstitüsü COVİD-19 pandemisi klinik seyrine göre dört şekilde sınıflandırmıştır. 
Bunlardan ilk asemptomatik (pozitif test, semptom yok), ikincisi hafif (solunum güçlüğü, nefes darlığı, 
anormal göğüs görüntülemesi olmaksızın herhangi bir belirti ve semptom), üçüncüsü orta ( klinik 
değerlendirme veya respiratuvar hastalık ve oksijen satürasyon %93 den fazladır)  dörtüncüsü şiddetli( 
dakikada 30 un üzeri solunum sıklığı,  oksijen satürasyonu %93 veya altı, akciğer infiltrasyonun %50 
den büyük) olarak sınıflandırılmıştır18. Sağlık çalışanı gebe olgusunun, iş arkadaşının COVİD-19 testinin 
pozitif olması üzerine hasta test yaptırıyor ve sonucu pozitif çıkıyor, gribal belirtiler, halsizlik dışında 
herhangi bir semptomu yoktur, hasta asemptomatiktir. Li, 2020 çalışmasında Covid-19’lu gebelerin 
semptomsuz ya da hafif semptomlu olduğunu bulmuştur, bu çalışmayı destekler niteliktedir. COVİD-19 
tanısında ayrıntılı anemnez ve semptom değerlendirmesi önemlidir. Dünya sağlık örgütü, üst ve alt 
solunum yollarında sürüntüyle yani PCR testiyle tanıya gidilmesini önermektedir6. Bu olgu çalışmasın da 
yine tanı PCR testi ile konulmuştur. PCR testi nazal ve/veya faringeal sürüntü örneklerinin virüse ait RNA 
tespit edilmesiyle pozitiflik tanısı konulur7. Hastalığın çoğu kez semptomsuz seyretmesi sağlık çalışanı 
ve ailesi açısında oldukça riskli bir durumdur. Bu sonuçlar doğrultusunda sağlık çalışanın güvenliğini 
korumak için sık aralıklarla sağlık taramaları yapılmasının önemli olduğunu göstermektedir.

COVİD-19 tedavisi standart semptomlar ve pnömoniye yöneliktir, tedavide antiviral tedavi ajanlarından 
remdesivir, lopinavirritonavir (LPV/r) ve klorokin gebelerde kullanılabilir3. Ancak bu olguda asemptomatik 
olduğu için bu tedavi uygulanmamıştır. Hastaya 1x1 Claxane 0.4 tedavisi uygulandı. COVİD-19 gebelikte 
çok hızlı koagülopati gelişmesine neden olmaktadır. Özellikle gebeliğin üçüncü trimesterde fibronojen 
seviyesi yükselmesi koagülopati riskini artırmaktadır12. Gebeler HELLP sendromuna benzer tablo çizer, 
mutlaka D-dimer, protrombin ve trombosit sayısı açısından değerlendirilmelidir. Sağlık çalışanı olan 
olgu D-dimer: 198 normal değerlerde.  Aynı zamanda APTT ve fibronojen seviyesi de COVİD-19 tanısı 
koymaya yardımcı olabilir. Bu değerlerdeki anormalliklerin erken evrede tespit edilmesiyle yapılacak 
müdahaleler gebenin durumunun ciddileşmesine engel olacaktır20.

Bir çok kadın fizyolojik ve psikolojik değişikliğin yaşadığı gebelik sürecini olumlu şekilde yaşarken, 
nadirde olsa ankısiye ve stres yaşayan gebeler de bulunmaktadır. Gebelere iyimser bir yaklaşım ve sosyal 
destek sağlandığı zaman, stres ve anksiyete seviyeleri daha düşük olduğu belirlenmiştir21.  Literatürde 
COVİD-19’lu gebelerin kaygı ve stres düzeyinin yüksek olduğu bildirilmiştir Bunun en önemli sebebi 
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vertikal geçişle fetüse zarar verme korkusudur7,10. Gebelikte kaygı düzeyini diğer artıran sebepler ise 
rutin izlemlerin aksaması, doğum şekli ve doğum sırasında refakatçi desteğinin olmaması annenin kaygı 
düzeyini artırmaktadır20. Gebelikte yaşanan anksiyete ve stes fetal ve neonetal sonuçlarını da olumsuz 
etkilemektedir Sağlık çalışanı gebe birinci basamak bir aile sağlığı merkezinde ebe olarak çalışması, 
sürekli hasta ve temaslı kişilerle karşılaşma riskinin olması kaygı ve endişesi düzeyini artırmaktadır. Aynı 
zamanda hastanedeki tedavisi sonrası göreve çok kısa sürede başlaması onun stres düzeyini artırdığını 
belirtti, sadece kendisi değil aynı zamanda bebeği için kaygı yaşayan gebelerin daha fazla psikosoyal 
desteğe ihtiyaç duymaktadır. 

Litaretür bilgilerine göre materno-plesantal geçiş hakkında kesin kanıtlar yoktur11,16,23 . Hangi trimesterde 
fetüste nasıl bir etki bıraktığına dair elimizde yeterli bilgi bulunmamaktadır7. Chen’in üçüncü trimester 
döneminde olan 9 gebeyle yaptığı çalışmasında bu gebelerin; göbek kordonu, plesanta ve amniyotik 
mayi de patojen aranmış virüse rastlamamıştır. Zeng ve ark. çalışmasında benzer şekilde PCR testi 
pozitif olan altı annenin asemptomatik bebeğinin testi de negatif çıkmıştır23. Ancak Alzamora ve ark. 
yaptığı çalışmada PCR pozitif annenin 33 haftalık, sezaryen doğumla, 2970 gram, 6-8 apgar, bebek anne 
sedasyonu fazla olduğundan entübe edilmiş bebeğinin nazofaringeal sürüntüsü COVİD-19 testi pozitif 
olarak saptanmış. Yenidoğan yoğun bakım takibine almıştır ve anne sütü verilmemiştir. Bebekte IgG 
ve IgM negatif. 16. saat ve 48. saat nazofaringeal sürüntü pozitif bulunmuştur24. Carossa ve ark. yaptığı 
çalışmada  37 haftalık, vajinal doğum, 3120 gram, 9–10 apgar, asemptomatik bebeğin nazofaringeal 
sürüntü pozitif. 37. saatteki nazofaringeal sürüntü negatif, plasental sürüntü negatif, kord kanında SARS-
CoV-2 IgG pozitif IgM negatiftir25. Olgu ikinci  trimester de COVİD-19 geçirdi, 38. haftada, CIS ile doğumu 
gerçekleştirildi. Yeni doğan; 3540 gram, apgarı 1 dk 7-8 arasında, solunum güçlüğü ve akciğer yetersizliği 
nedeni ile doğum yapılan merkezin yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatışı yapılıyor. Yenidoğan yoğun 
bakım sürecinde hijyen kurallarına uygun olarak anne sütü sağılarak besleniyor. Yenidoğan 10 gün sonra 
sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

4.Sonuç ve öneriler 
Bu çalışmada aile sağlığı merkezinde çalışan bir ebenin gebeliği sırasında hafif gribal belirtiler ve iş 
arkadaşının COVİD-19 geçirmesi üzerine test yaptırdığı, bunun sonucunda testi pozitif çıktığı belirlenmiştir. 
COVİD-19 tanısı alması olumsuz duygular yaşamasına ve gebeliği konusundaki belirsizliklerinde endişe 
ve kaygı düzeyini artırdığı saptanmıştır. Gebe miadın da sezaryen doğumla 3540 gram ağırlığında canlı 
bir kız çocuk dünyaya getirdi. Yenidoğan muayenesinde doğumsal anomali tespit edilmedi, ancak 
akciğerlerindeki yetersizlik nedeniyle yenidoğan bakım ihtiyacına gereksinim duyuldu. Yenidoğan 
yoğun bakım sürecinde anne sütü sağarak beslendi. 10 gün yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi 
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edildikten tam bir sağlıklı haliyle taburcu edildi
Sağlık çalışanı gebelerin erken izolasyonu, erken teşhis ve tedavi, bulaşı önlemede ve kontrol etmede 
oldukça önemlidir. Sağlık profesyonelleri kişisel koruyucu ekiplerin doğru kullanımı konusunda 
eğitilmelidir. Sağlık çalışanı gebelere daha hassas davranılmalı sık aralıklarla PCR testi yapılmalıdır. 
Gebelerin kaygı ve endişelerine yönelik bireysel bakım planları hazırlanmalı ve psikososyal destek 
sağlanmalıdır. COVİD-19 geçiren gebelere emzirme konusunda eğitim ve destek verilmelidir. Birinci 
basamakta görev yapan ebeler, hemşireler ve sağlık çalışanları daha dikkatli olmalı maske kullanımı, 
hijyen kurallarına uyulması, kişisel koruyucu ekipman yeterli miktarda kullanmalıdır. Yönetim bazında; 
karantina önlemleri hızla alınmalı, şüpheli ve doğrulanmış vaka tespit ve takiplerinin yapılması için plan 
hazırlanmalı mümkünse takibinde teletıp tekniği uygun şekilde yapılmalıdır. Sağlık çalışanlarının bir 
takım yasal düzenlemelerle çalışma şartları ve özlük haklarında iyileştirilmeler yapılmalıdır. Bu konu ile 
ilgili literatür de daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır ve bilgi birikimini geliştirebilecek kapsamlı 
araştırmaların yapılması önerilebilir.
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