ZEYNEP KAMÝL TIP BÜLTENÝ

KLÝNÝK ARAÞTIRMA

CÝLT: 39 YIL : 2008 SAYI: 2

Bebeðin Aldýðý Anne Sütü Miktarýnýn Deðerlendirilmesi
Ýçin Bir Araç: Ýmdat
Feride Yiðit1, Hediye Arslan2
1

Marmara Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu, Ýstanbul
Maltepe Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu, Ýstanbul
Yazýþma Adresi : M.Ü.Hemþirelik Yüksekokulu Haydarpaþa Kampüsü Kadýköy 34668 Ýstanbul, Türkiye
Tel: 0536 584 89 66 e-mail: fyigit@marmara.edu.tr
2

ÖZET:

SUMMARY:

Amaç: Süt yetersizliði dünyada kadýnlarýn çoðu
tarafýndan emzirmeyi erken sonlandýrmanýn en
önemli nedenlerinden biri olarak ifade edilmektedir.
Çalýþma bebeðin aldýðý anne sütü miktarýný
deðerlendirebilecek bir araç geliþtirmek amacýyla
prospektif olarak planlanmýþtýr.

Imdat: A Tool For Assessing The Level Of
Maternal Milk Intake

Gereç ve Yöntem: Eylül 2002 ve Mayýs 2004
tarihleri arasýnda Ýstanbul ilinde bir devlet
hastanesinin kadýn doðum servisinde doðum yapan
ve doðum sonu 2 saatlik süre içinde bebeðini
emzirmeye baþlamayan toplam 110 anne ve bebeði,
araþtýrma grubuna alýnmýþtýr. Anneler doðumdan
2, 4 ve 6 ay sonra telefonla aranarak izlenmiþtir.
Veriler, bilgisayarda SPSS for Windows, 11.0
programý kullanýlarak analiz edilmiþtir.
Bulgular: Bebeklerin ÝMDAT puan ortalamalarý
6 ay boyunca incelendiðinde aylýk ortalamalarýn
yaklaþýk 9 puan olduðu ve bebeklerin yeterli
miktarda anne sütü aldýklarý belirlenmiþtir.
Sonuç: ÝMDAT bebeðin aldýðý anne sütü miktarýný
deðerlendirmek için 6 ay boyunca kullanýlabilir.
Anahtar Kelimeler: Emzirme, hemþirelik bakýmý,
süt yetersizliði

Objective: Insufficient maternal milk supply is one
of the most common reasons mentioned by women
throughout the world for early discontinuation of
breastfeeding. This study was planned prospectively
in order to develop a tool for assessing how much
maternal milk is taken by the baby.
Material and Method: The scope of this study
covers 110 mothers and their babies who were
born in the maternity department of a state hospital
in Istanbul between September 2002 and May 2004
and werent suckled by their mothers in two hours
after birth. These mothers were controlled with an
interview over the phone in 2nd, 4th and 6th months
after the labor. The data gathered constructed the
input for IMDAT method and results are analyzed
with SPSS for Windows, 11.0 program.
Result: IMDAT points average approximately 9
points for 6 months, which suggests that maternal
milk intake was sufficient for the group of babies
studied.
Conclusion: IMDAT can be used as a tool for
assessing whether the maternal milk intake was
sufficient or not for the 6 months period following
birth.
Key words: Breastfeeding, nursing care, insufficient
milk.

GÝRÝÞ VE AMAÇ
Anne sütünün, bebek beslenmesi ve
saðlýðýndaki yeri üzerinde ulusal ve uluslararasý
düzeyde önemle durulmasýna, iyi beslenmenin
tüm çocuklar için bir hak olduðu ülkelerce
kabul edilmiþ ve çeþitli bildirgelerle ilan edilmiþ
olmasýna karþýn günümüzde dünya çapýnda
yaklaþýk sadece süt çocuklarýnýn %39nun

yaþamýnýn ilk 6 aylýk döneminde anne sütü ile
beslendiði tahmin edilmektedir (1).Hiç
kuþkusuz bu oran 6 aylýk bebeklerin emzirilme
oranlarýnýn % 50 olmasýný benimseyen 2010
yýlýndaki saðlýk hedeflerinin altýndadýr (2-5).
Ülkemizde 2002 verilerine göre 6 ay boyunca
sadece anne sütüyle beslenme oranýnýn %7
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olarak dünya ortalamasýnýn da çok altýnda
olduðu saptanmýþtýr (6).Çocukluk Dönemi
Beslenme Yetersizliklerini Önleme Merkezi
4-6 ay tek baþýna, bir yaþýna kadar ek besinlerle
birlikte anne sütüyle beslenme yoluyla, yýlda
1.3 milyon bebeðin ölümünün önlenebileceðini
bildirmektedir (7). Birleþmiþ Milletler
Çocuklara Yardým Fonunun (UNICEF) 2002
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3. Annenin fiziksel durumu: Annenin oral
kontraseptif ve diüretik kullanmasý, tekrar
hamile kalmasý, aðýr beslenme bozukluðunun
olmasý, sigara alkol kullanmasý, plasenta
retansiyonu (çok nadir) ve meme geliþiminde
bozukluk (çok nadir) bulunmasýdýr.
4. Bebeðin durumu: Bebekte hastalýk ve
anormalliklerin olmasý, emme yeteneðinin
geliþmemesidýr (11).
Emzirmenin korunmasý, özendirilmesi
ve desteklenmesinde, saðlýk personeli anne
ve bebek ile en çok karþýlaþan, sorun
olduðunda baþvurulan ilk bireyler olduðundan,
bu bireyler arasýnda yer alan hemþirelere
önemli sorumluluk düþmektedir (16).
Ülkemiz 1998 TNSA verilerine göre 0-1 aylýk
bebeklerin %49.3ü anne sütü ile birlikte hazýr
mama veya diðer sývýlarla da beslenmektedir
(8). Ek gýdalara baþlama ile ilgili çalýþmalarýn
hemen hepsinde en yaygýn baþlama nedeni
süt miktarýnýn yetersizliðinin algýlanmasýdýr.
1995 yýlýnda yapýlan bir çalýþmada 2-6 haftalýk
bebeði olan annelerin %64ü sütüm
yetmiyor/bebeðim aç görünüyor diye
emzirmeyi sonlandýrmýþlardýr (17). Bu
düþüncelerden yola çýkarak bebeðin aldýðý
anne sütü miktarýnýn deðerlendirilebilmesi
için bir araç geliþtirmek amacýyla bu çalýþma
analitik, prospektif olarak planlanmýþtýr.
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Vaka seçim kriterleri;
·
Okur-yazar olan
·
Kendinde ve bebeðinde herhangi bir
saðlýk sorunu olmayan,
·
Bebeðinin ilk 5 dakika apgar skoru 8
ve üzerinde olan,
·
Bebeðinin doðum aðýrlýðý 2500-4000
gr arasýnda olan,
·
Çalýþmaya katýlmayý kabul eden
anneler Eylül 2002- Mayýs 2004 tarihleri
arasýnda doðum yapmýþ ve vaka seçim
kriterlerine uyan, araþtýrmaya katýlmayý kabul
eden, anne ve bebeklerinden oluþan toplam
110 vaka araþtýrma kapsamýna alýnmýþtýr.
Araþtýrmacý tarafýnda literatür bilgisi
doðrultusunda bebeðin aldýðý anne sütü
miktarýný deðerlendirebilmek amacýyla bir
form geliþtirilmiþtir (Tablo 1).
Tablo 1: ÝMDAT- Bebeðin Aldýðý Anne Sütü Miktarýný
Puanlama Sistemi

GEREÇ VE YÖNTEM
Hipotez 1. Anneler bebeklerinin aldýðý anne
sütünü deðerlendirebilirler.
Hipotez 2.ÝMDAT bebeðin aldýðý anne sütü
miktarýný deðerlendirmek için güvenle
kullanýlabilir.
Hipotez 3.Emzirme tekniðini öðrenen anneler
6 ay boyunca bebeklerini sadece anne sütüyle
beslemenin önemini kavrarlar. Çalýþma
Ýstanbul ilinde bir devlet hastanesinin Kadýn
Doðum servisinde gerçekleþtirilmiþtir.
Araþtýrmanýn planlandýðý dönemde Bebek
Dostu Hastane plaketi bulunan hastanelerden
biri olmasý nedeniyle vakalarýn bu hastaneden
alýnmasý planlanmýþtýr. Araþtýrmanýn evrenini
doðum yapmýþ (vaginal veya sectio) anneler
oluþturmuþtur.

Formu oluþturan bölüm isimleri özellikle
bebeðin yardým istemesini çaðrýþtýrsýn diye
ÝMDAT kelimesini oluþturacak þekilde
kýsaltýlmýþtýr. Ýdrar miktarý, memelerin
durumu, dýþký miktarý, aðýrlýk ve tatmin olmak
üzere 5 bölümden oluþmuþtur ve her bölümün
özellikleri 3 grupta toplanarak 0,1,2 puan
üzerinden deðerlendirilmiþ, 10 tam puan
anne sütünün en iyi alýndýðý, 7 ve altý ise
yetersiz alýndýðý puanlar olarak kabul
edilmiþtir. Geliþtirilen form uzman görüþüne
sunulduktan sonra uygulanmýþtýr.
Çalýþmada elde edilen veriler Ýstanbul
Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Ýstatistik
Bilim Dalý Uzmanlarý tarafýndan bilgisayarda
SPSS (Statistical Package for Social Sciences)
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for Windows 11.0 programý kullanýlarak
deðerlendirilmiþtir. Araþtýrma verilerini
deðerlendirirken yüzdelik ve aritmatik
ortalama kullanýlmýþtýr.
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Tablo 4: Annelerin Gebelik, Doðum Sayýlarýna,
Doðum Þekline ve Bebeðin Cinsiyetine Göre
Daðýlýmlarý

BULGULAR
Annelerin yaþ ortalamalarýnýn 21.73±
3.94 yýl, babalarýn ise 25.0 ± 3.68 yýl olduðu
belirlenmiþtir (Tablo 2).
Tablo 2: Anne ve Babalarýn Yaþ Ortalamalarýnýn
Daðýlýmý

Tablo3de annelerin ve babalarýn eðitim
durumlarýný incelediðimizde; annelerin büyük
çoðunluðunun (%37.5) ilkolkul mezunu
olduðu bunu %28.2 ile lise ve %25.4 ile
ortaokul mezunlarýnýn izlediði, babalarýn ise
büyük çoðunluðunun (%39.1) lise mezunu
olduðu, bunu %27.3 ile ilkokul ve %19.1 ile
üniversite mezunlarýnýn izlediði gözlenmiþtir.
Ailelerin sosyo-ekonomik durumlarý tablo
3te yer almýþtýr. Tabloyu incelediðimizde,
annelerin %84.5inin çalýþmadýðý, babalarýn
ise sadece %1.8inin çalýþmadýðýný ifade
ettikleri tespit edilmiþtir.
Tablo 3: Ailelerin Tanýtýcý Özelliklerinin Daðýlýmý

Tablo 4 incelediðinde annelerin büyük
çoðunluðunun (%90.0) ilk gebeliklerinin,
hemen hemen hepsinin (%98.2) ilk
doðumlarýnýn olduðu ve çoðunluðunun
(%58.2) doðum þeklinin NSD+ Epi. (Normal
Spontan Doðum+Epizyotomi) olduðu tespit
edilmiþtir. Bebeklerinin cinsiyetlerinin hemen
hemen eþit ( %48.2 sinin kýz, %51.8inin
erkek) olduðu gözlenmiþtir. Annelerin
emzirmeden önce bebeklerine ek besin verme
durumlarýný sorguladýðýmýzda, %43.6sýnýn
hiçbirþey vermediði, %41.8inin sekerli su
verdiði ve %14.5inin mama verdiðini ifade
ettikleri tanýmlanmýþtýr (Tablo 5).

Tablo 5: Annelerin Emzirmeden Önce Ek Besin
Verme Durumlarýnýn Daðýlýmlarý

Annelerin bebeklerini günde kaç kez
emzirdikleri incelendiðinde,
annelerin%66.4ünün, günde 5-8 kez, %
59,1inin 2-4 saat arasýnda emzirdiði ve %
62.7sinin emme süresinin 5-20 dakika arasý
olduðu saptanmýþtýr (Tablo 6).
Tablo 6: Annelerin Günlük Emzirme Durumlarýnýn
Daðýlýmlarý

Tablo 7de bebeklerin günlük idrar ve dýþký
miktarlarýnýn daðýlýmlarý yer almýþtýr.
Bebeklerin yarýsýna yakýný (%51.8) idrarlý
bez sayýlarýnýn 3-5 hazýr bez, dýþkýlý bez
sayýlarýnýn ise 1-3 bez (%69.1 ) olduðu
gözlemlenmiþtir.Bebeklerin aðýrlýk
ortalamalarýnýn; doðumda 3198 gr., iki ay
sonrasýnda 4790 gr., dört ay sonrasýnda 6025
gr. ve altý ay sonrasýnda ise 7260 gr. olduðu
belirlenmiþtir. Boy uzunlýklarýnýn ortalamalarý
incelendiðinde; doðumda 50 cm, iki ay
-80-
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sonrasýnda 55 cm., dört ay sonrasýnda 60 cm.
ve altý ay sonrasýnda da 66 cm. olduðu
saptanmýþtýr (Tablo 8).
Tablo 7: Annelerin Bebeklerinin Günlük Ýdrar ve
Dýþký Miktarlarýnýn Daðýlýmlarý

Tablo 8: Bebeklerin Aðýrlýklarýnýn ve Boy
Uzunluklarýnýn Ortalamalarý (n=110)

Bebeklerin ÝMDAT puan ortalamalarý 6 ay
boyunca incelendiðinde aylýk ortalamalarýn
yaklaþýk 9 puan olduðu ve bebeklerin yeterli
miktarda anne sütü aldýklarý hesaplanmýþtýr
(Tablo 9).
Tablo 9: Bebeklerin ÝMDAT puan Ortalamalarý

TARTIÞMA
Emzirme süre ve insidanslarý ile ilgili
çalýþmalarda, anne yaþý, eðitim seviyesi,
sosyo-ekonomik durum gibi sosyo demografik
deðiþkenler ile güçlü ve pozitif bir iliþki
gösterilmektedir (3, 18).2003 yýlý TNSA
verilerine göre, ilk doðum yaþý yaklaþýk 22
olarak belirlenmiþtir, anne yaþ ortamalarýmýz
(21.73± 3.94) Türkiye genelini yansýtan bu
veriyle benzerlik göstermektedir (19).
Bilgiç ve Güler (20) Sivas ilinde emziren
annelerde yaptýklarý bir çalýþmada annelerin
20-24 yaþ grubunda olduðunu ifade
etmiþlerdir.
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Froozani ve ark (21) Ýranda emzirme ile ilgili
yaptýklarý bir çalýþmada annelerin yaþ
ortalamasýný 23±5.5 yýl olarak belirlemiþtir.
Ýnce ve Tümerdem (22) Ýstanbulda yaptýklarý
çalýþmada annelerin %42.8inin 19-24 yaþ
grubunda olduðunu belirlemiþlerdir. Bu
çalýþmalar da bizim bulgumuzla paralellik
göstermektedir. Arslan ve ark. (23) Ýstanbulda
evlenmek üzere olan çiftlerle ilgili yaptýklarý
bir çalýþmada evllilik yaþ ortalamasýný
kadýnlarda 22.37±3.0, erkeklerde 25.73±2.7
olarak belirlemiþlerdir. Örneklem grubu
babalarýn yaþ ortalamasý bu çalýþma ile
benzerlik göstermektedir.2003 yýlý TNSA
verilerinde Ýstanbul ilinde kadýnlarýn büyük
çoðunluðu (%55.3) ilkokul mezunu olduðu
görülmektedir (19). Varol (7), Bilgiç ve Güler
(20), Ýnce ve Tümerdem (22), emzirme ile
ilgili çalýþmalarýnda annelerin çoðunluðunun
ilkokul mezunu olduklarýný belirlemiþlerdir.
Bu bulgularda bizim çalýþmamýzla paralellik
göstermektedir. Emzirme ile ilgili
çalýþmalarda genellikle annenin eðitim düzeyi
sorgulanmýþ, babanýn eðitim düzeyi
sorgulanmamýþ olduðu için bu konu ile ilgili
çok fazla veriye rastlanamamýþtýr. Ancak
emzirmeye destek olmak açýsýndan babalarýn
eðitim düzeylerinin de belirlenmesinde yarar
olduðu düþüncesindeyiz. Çalýþmamýzda
babalarýn çoðunluðunun lise mezunu olmasý
sevindircidir. Çünkü yapýlan çalýþmalarda
eðitim düzeyi artýkça emzirmenin olumlu
yönde arttýðýný gösteren bulgulara
rastlanmaktadýr (10,24,25).
Anne ile bebek saðlýklý olsalar da kadýnýn
çalýþmasý emzirme davranýþýný etkilemektedir
(26). Çalýþma durumunun emzirmeyi olumsuz
yönde etkilediðini gösteren bir çok çalýþma
vardýr (27-29). Örneklem grubu annelerimizin
büyük çoðunluðunun çalýþmamasý emzirmeyi
sürdürme açýsýndan çok önemlidir. Çalýþan
anneler de ücretsiz izin aldýklarý veya kendi
iþlerinde çalýþtýklarý için 6 aylýk sürede
çalýþmayacaklarýný bildirmiþlerdir.
Gebelik sayýsý, doðumun þekli ve doðum
deneyimi süt salýnýmýný etkileyen önemli bir
biyolojik etkendir (30). Bunlara annenin
deneyimsizliði de eklenince süt inme
refleksinin yetersizliðinin çoðunlukla
primiparlarda geliþmesi son derece doðaldýr.
Örneklem grubu annelerimizin tamamýna
yakýnýnýn ilk doðumlarýnýn olmasý bunun bir
-81-
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sonucu olabilir.Demirhan (10) erkek bebek
oranýný %52.1, kýz oranýný %47.9 olarak,
Çakmak (24) erkek oranýný %52, kýz oranýný
48, Ýnce ve Tümerdem (22) ise %51.5inin
erkek, %48.5inin de kýz olarak çalýþmamýz
oranlarýna çok benzer bulmuþlardýr.
Yenidoðana þekerli su, inek sütü, mama
verilmemesi bebeðin ilk aþýsý olarak
tanýmlanan kolostrumu yeterince alabilmesi
için çok önemlidir (10,19).TNSA 2003 yýlý
verilerine göre, Ýstanbul ilinde anne sütünden
önce baþka gýda alan bebeklerin oraný
%35.4tür (19). Bodur ve Çetin (31) Konyada
annelerin emzirme ve ek gýda tercihlerini
belirlemek için yaptýklarý çalýþmalarýnda
annelerin erken yada geç %43.3 oranýnda ek
gýdalara baþladýðýný saptamýþlardýr.
Erdoðan (32) Ýstanbulda yaptýðý çalýþmasýnda
annelerin %50.2 oranýnda emzirmeden önce
þekerli su verdiklerini ifade ettiklerini
belirlemiþtir. Fikree ve ark (33),
çalýþmalarýnda annelerin %41.7si bebeðine
kolostrum, %24.7 oranýnda bal, %17 oranýnda
ghutti (mideyi temizlediði ve bebeðin aðrýsýný
azalttýðýna inanýlan yerel bir içecek), %3.3
oranýnda su ve %3.1 oranýnda da inek sütü
verdiklerini ve sütlerinin kirli olduðunu
düþündükleri için bebeklerine vermediklerini
ifade ettiklerini saptamýþlardýr. Oðuzöncül
ve Bostancý (4), çalýþmalarýnda annelerin
%48.5inin doðumdan sonra bebeklerini anne
sütü dýþýnda baþka bir besinle beslediðini
göstermiþlerdir.Bizim oranýmýzýn bu
oranlardan yüksekliði örneklem grubu
annelerimizin süt inme reflekslerinin yetersiz
olmasýna baðlý olabilir. Anneler süt inme
refleksleri yetersiz olduðundan bebeklerinin
aç kalmasýný önlemek için ek besinler vermiþ
olabilirler. Ancak daha sonra annelerimizin
hiç biri bebeklerine ek besin vermemiþtir.
Yenidoðan ortalama her göðüsten 10-15
dakika olmak üzere günde 8-12 kez
emzirilmelidir. Aðlamak açlýðýn geç belirtisi
olduðu için emzirmeden 4 saat geçtiði halde
uyanmýyorsa veya aðlamýyorsa mutlaka
emzirilmelidir (2). Literatürde büyümenin
deðerlendirilmesinde sýklýkla vücut aðýrlýðý
ve boy uzunluðu gibi antropometrik
ölçümlerin kullanýldýðý ve ilk iki yaþta
büyümeyi etkileyen en önemli faktörün
beslenme olduðu bildirilmektedir (7,19).
Beþer (34) Trabzonda emzirme ile ilgili
gerçekleþtirdiði çalýþmasýnda, ilk 4 ay sadece
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anne sütü ile beslenen bebeklerin boy
uzunluðu ve kilo artýþýnýn, anne sütü ile
beslenmeyen bebeklerden istatistiksel olarak
anlamlý bir farkla daha çok olduðunu
belirlemiþtir.Erdemir ve Atalay (30)
çalýþmalarýnda emzirilen çocuklarda düþük
kilo ve boy oranlarýnýn emzirilmeyenlere göre
daha az olduðunu bildirmiþtirler. Fomon (35)
mama ile beslenen çocuklar ile emzirilen
çocuklarýn büyümelerini deðerlendirdiði
çalýþmasýnda 8-42 günler arasýnda kilo alýmý
ve boy uzamasýnýn her iki grupta benzer
olduðu, 42-112 günler arasýnda mama ile
beslenen grubun büyüme hýzýnýn daha fazla
olduðunu, 1 yaþýna kadar büyümelerinin
benzer olduðunu gözlemlemiþtir. Literatürde
bebeklerin büyüme temposunun deðiþken
olduðu, 2-3 haftalýk, 6-8 haftalýk, 3 aylýk ve
6 aylýk iken büyümede hýzlanma tablosunun
görüldüðü, bu zamanlarda bebeklerin daha
sýk emzirilerek, süt miktarýnýn arttýrýlmasýnýn
yararlý olacaðý belirtilmektedir (7,11).
Varol (7) Ýstanbulda gerçekleþtirdiði
çalýþmasýnda, tek baþýna anne sütüyle beslenen
bebeklerin kontrol grubuna göre istatistiksel
olarak anlamlý bir þekilde daha uzun
olduklarýný, anne sütüyle beslenme eðitimi
ve takibinin fiziksel büyümeyi arttýrdýðýný
belirlemiþtir.
Birçok çalýþmada emzirmeyi erken
sonlardýrmanýn nedenleri arasýnda ilk sýrayý
süt yetersizliði almaktadýr. Anneler emzirme
problemlerine hazýrlýksýz olduklarýnda
bebeklerini daha kolay sütten kesmektedirler.
Hemþirelerin emzirme konusunda en büyük
sorumluluklarýndan biri de annelere
problemlerle baþa çýkma yollarýný ve bebeðin
yeterli anne sütü aldýðýný gösteren belirtileri
annelere öðretmesidir (14, 16)
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