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CPAP : Continuous positive airway pressure
ÇDDA : Çok düşük doğum ağırlıklı
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DHA  : Dokozahekzaenoikasit
EYA  : Esansiyel yağ asitleri
ESPGHAN : The European Society of Pediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition 
GAS : Güçlendirilmiş anne sütü
GİS  : Gastrointestinal sistem
GÖR : Gastroözofageal reflü
GÖRH : Gastroözofageal reflü hastalığı
H2RA : Histamin 2 (H2) reseptör antagonistleri 
İGF  : İnsülin benzeri büyüme faktörü 
KKH  : Konjenital kalp hastalığı 
İUBG : İntrauterin büyüme geriliği
LCPUFA : Çok uzun zincirli çoklu doğmamış yağ asitleri
LCT  : Uzun zincirli trigliseridler 
MCT : Orta zincirli trigliserid
MEB : Minimal enteral beslenme
MII   : Multipl intraluminal impedans 
NASPGHAN : North American Society of Pediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition
NEK : Nekrotizan enterokolit
NGS : Nazogastrik sonda
PBİK : Parenteral beslenme ilişkili kolestaz 
PDA : Patent duktus arteriozus
PDF : Postdischarge formula
PICC : Periferik yerleştirilen santral kateter
PPI  : Proton pompa inhibitörleri 
PRL : Prolaktin
OGS : Orogastrik sonda
SGA : Gebelik haftasına göre küçük bebek
TPB : Total parenteral beslenme
TSF  : Taburculuk sonrası formül
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Bu rehberde anlatılan birçok konu “TND Prematüre ve 

Hasta Term Bebeğin Beslenmesi Rehberi” okunurken de 

yararlanılabilecek bilgileri içermektedir.

Normal yenidoğanlar için en uygun beslenme şeklinin 

kendi annesi tarafından emzirilmesi olduğuna dair kanıtlar 

kuşkuya yer bırakmayacak kadar güçlüdür. Bu bebekler 

için en uygun beslenme şeklinden en az tercih edilecek 

beslenme şekline doğru bir sıralama yapılırsa, ilk sırada 

kendi annesi tarafından emzirilme vardır; bunu kendi 

annesinin sağılmış sütünün yapay bir yöntemle verilmesi 

(kaşık, bardak, biberon), donör anne sütü ve en son olarak 

da formüllerin kullanımı izler. 

Dünya Sağlık Örgütü bebeklerin doğumdan itibaren ilk 

6 ay boyunca, su ve başka sıvı ve katı besinler almadan, 

sadece anne sütü almalarını, 6. aydan sonra ek besinlerle 

beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar sürdürülmesini 

önermektedir. Ülkemizde TNSA-2013 sonuçlarına göre 0-1 

ayda bebeklerin %58’inin sadece anne sütü ile beslendiği, 

4-5 aylık bebeklerde bu oranın %10’a kadar gerilediği 

bildirilmektedir. Sezaryen doğum, bebeğin iyi emmemesi, 

sütün gelmemesi, bebeğin çok ağlaması gibi çoğunlukla 

geçersiz veya düzeltilebilir nedenler, bebeklere formula 

desteğinin kolayca verilebilmesine sebep olmaktadır. Erken 

taburculuk da, emzirmenin tam yeterli hale gelmeden 

taburculuğa ve annenin evdeki yakınlarının da önerisi 

ile kolayca erken ek gıdaya başlamasına yol açmaktadır. 

Bu nedenlerle ilk günlerdeki emzirme danışmanlığı 

özellikle önemlidir. Doğum sonrasında emzirmenin uygun 

başlaması, sürdürülmesi ve anne sütünün desteklenmesi 

konusunda lider konumunda olan çocuk hekimlerinin 

eğitimlerinin başarılı emzirmede 11 adım esaslarına 

dayanan “Bebek Dostu Hastane” uygulamasına göre 

güncellenmesi şarttır.

Başarılı emzirmede 11 öneri 

1. Emzirmeye ilişkin yazılı bir politika hazırlanmalı ve bu 

düzenli aralıklarla tüm sağlık personelinin bilgisine 

sunulmalıdır.

2. Tüm sağlık personeli bu politika doğrultusunda 

eğitilmelidir

3. Hamile kadınlar, emzirmenin yararları ve yöntemleri 

konusunda bilgilendirilmelidir.

4. Doğumdan sonraki ilk bir saat bebeklerin anneleri 

ile ten teması kurması sağlanarak emzirilmeye 

başlamaları konusunda yardımcı olunmalıdır.

5. Annelere, emzirmenin nasıl olacağı ve bebeklerinden 

ayrı kaldıkları durumlarda sütün salgılanmasını nasıl 

sürdürebilecekleri gösterilmelidir.

6. Tıbben gerekli görülmedikçe yenidoğanlara anne 

sütünden başka yiyecek, içecek önerilmemelidir. İlk 6 

ay sadece anne sütü verilmesi devamında ise uygun 

tamamlayıcı beslenme ile beraber emzirmenin 2 yaş 

ve ötesine kadar sürdürülmesi konusunda aileler 

bilgilendirilmelidir.

7. Anne ile bebeğin 24 saat beraber kalmalarını sağlayacak 

bir uygulama benimsenmelidir. 

8. Bebeğin her isteyişte emzirilmesi teşvik edilmelidir.

SAĞLIKLI TERM 
BEBEĞİN BESLENMESİ
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9. Emzirilen bebeklere yalancı meme veya emzik 

türünden herhangi bir şey verilmemelidir.

10. Anneler, taburcu olduktan sonra da emzirmeye 

devam edebilmeleri, karşılaşabilecekleri sorunları 

çözebilmeleri açısından başvurabilecekleri sağlık 

kuruluşları ve bölgelerinde varsa anne destek grupları 

hakkında bilgilendirilmelidirler.

11. Kurumun tüm birimlerinde bebek formüllerinin 

pazarlanması ile ilgili uluslararası yasa benimsenmiş 

ve uygulanıyor olmalıdır. 
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1.a. Besin içeriği:

a.  Makrobesinler: Olgun term anne sütünün protein, yağ, 

laktoz ve enerji içeriğinin yaklaşık miktarları aşağıda 

belirtilmiştir: 

Anne sütü protein bileşiminde whey:kazein oranının (70:30) 

whey proteinleri lehine yüksek olması hem sindirimi 

kolaylaştırır, hem de whey fraksiyonunda bulunan anti-

infektif maddeler bebeği infeksiyonlara karşı korur. Anne 

sütü inek sütünden daha düşük düzeyde protein taşımasına 

karşın, whey proteini ve alfa laktalbuminden zengin protein 

içeriği nedeniyle bebeklerde yeterli triptofan düzeyini 

ve uygun aminoasit birikimini sağlayarak ideal protein 

yapısını oluşturur. Formüllerde de düşük protein ve yüksek 

biyoyararlanımı sağlayacak benzer içerik sağlanması 

hedeflenir.

Anne sütü yağları bebeğin ana enerji kaynağını oluşturur. 

Gerek doymamış yağ asitlerinin yüksek oranı gerekse süt 

lipazı, sindirimin kolay ve hızlı olmasını sağlar. Anne sütünde 

yüksek miktarlarda bulunan uzun zincirli yağ asitleri beyin 

ve göz gelişimi için önemlidir. Yine yüksek miktarlarda 

bulunan kolesterolün lipolitik enzim sistemlerinin 

gelişimini uyararak ileri yaşlarda ateroskleroz için risk 

oluşturan lipidlerin birikimini önlediği düşünülmektedir. 

Anne sütünün ana karbonhidrat kaynağı olan laktoz, 

kalsiyum emilimini kolaylaştırır, beyin büyümesi için gerekli 

enerjiyi sağlar ve barsakta zararlı mikroorganizmaların 

çoğalmasını engeller.

Anne sütünün bileşiminde doğum sonrası ilk bir ay içinde 

önemli değişiklikler olmaktadır. Anneler arasında farklılık 

olabildiği gibi bebeğin gebelik haftasına, postnatal yaşına 

ve emzirmenin başından sonuna doğru da değişkenlik 

gösterir: (Bakınız Ekler-1 Tablo I- Term ve preterm anne 

sütünün enerji ve makrobesin miktarları)

i.  Term süt/preterm süt: Preterm doğum yapan anne 

sütünün protein, yağ ve sodyum içeriği ilk haftalarda 

term anne sütünden daha yüksektir. İlerleyen 

haftalarda aradaki fark ortadan kalkar (Bakınız Ekler 

I-Tablo 1 - Term ve preterm anne sütünün enerji ve 

makrobesin miktarları)

ii.  Kolostrum/Geçiş sütü/Olgun süt:

Kolostrum - Doğum sonrası ilk 5 günde salgılanan ve miktarı, 

görünümü, içeriği farklı olan süttür. Sarımsı renktedir ve 

az miktarda salgılanır. Salgısal IgA, laktoferrin, lökositler, 

epidermal büyüme faktörü gibi immunolojik bileşiklerden 

ve sodyum, klor, magnezyum gibi minerallerden zengindir. 

Laktoz içeriğinin düşük olması, asıl işlevinin besinsel değil 

immunolojik ve trofik olduğunu göstermektedir. Ayrıca 

laksatif özelliği ile mekonyum çıkışını kolaylaştırır.

Geçiş sütü - Doğum sonrası 5 gün ile 2 hafta arasında 

salgılanan ve kolostrumun bazı özelliklerini taşıyan süttür. 

Miktarı daha fazladır ve protein içeriği azalırken, laktoz, 

yağ ve kalori içeriği artar.

1. ANNE SÜTÜNÜN İÇERİĞİ VE 
YARARLARI

Protein  0.9-1.2 g/dl

Yağ  3.2-3.6 g/dl

Laktoz  6.7-7.8 g/dl

Enerji  65-70 Kcal/dl
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Olgun süt - Doğum sonrası 2 haftadan sonra üretilen 

süttür ve yaklaşık içeriği yukarıda belirtilmiştir. Anne 

sütü postnatal 4-6. haftada tamamen matür süt özelliğini 

kazanır. 

iii. Önsüt/Sonsüt: Emzirmenin başlangıcında karbon-

hidrattan zengin, sonunda ise yağdan zengin bir süt 

üretilmektedir. Emzirme sürecinde bu değişimin ne 

zaman olduğunu kestirmek güçtür; ancak önemli 

olan, bebeğin tüm gereksinimlerini sağlayabilmesi 

için memeyi boşaltması ve kendiliğinden memeden 

ayrılmasıdır. Bu durumda yağdan zengin sonsütü aldığı 

söylenebilir.

b. Mikrobesinler: Anne sütünün mikrobesin içeriği 

annenin beslenmesi ve depolarına göre değişkenlik 

göstermektedir (A, B1, B2, B6, B12, D vitaminleri ve 

iyot gibi). Anne diyeti her zaman optimal olmadığından, 

anneye laktasyon süresince multivitamin desteği 

verilmesi önerilmektedir. Anne beslenmesinden 

bağımsız olarak sütteki K vitamini miktarı çok düşük 

olduğundan her yenidoğana 1 mg K vitamininin i.m. 

yapılması gereklidir. Ayrıca, özellikle güneş ışığının 

yeterince alınamadığı durumlarda daha fazla olmak 

üzere, D vitamini de anne sütünde düşüktür; bu nedenle 

erken dönemde desteklenmesi önerilmektedir. Anne 

sütünün demir içeriği düşük olmakla beraber emilimi 

çok yüksek olduğundan tek başına anne sütüyle 

beslenen ve göbek kordonu erken bağlanmamış 

olan bebeklerde ilk 6-8 ayda demir eksikliği anemisi 

enderdir.

c.  Su içeriği ve tat: Anne sütünün su içeriği yüksektir ve 

en sıcak havada dahi bebek istedikçe emzirildiği sürece 

ek su vermek gerekmez. Anne sütünün tadı annenin 

yediklerine göre değişmektedir. Bu tat değişiklikleri, 

bebeğin aile yiyeceklerinin tadına alışmasını ve altıncı 

aydan sonra ek besinlere geçişi kolaylaştırır.

1.b. Biyoaktif içerik:

Anne sütünün biyoaktif içeriği çeşitli büyüme faktörleri 

ve immunolojik faktörlerden oluşur ve değişik kaynakları 

vardır. Bazıları meme epitelinde sentezlenir ve salgılanırken, 

bazıları süt içindeki hücreler tarafından, diğerleri ise anne 

serumundan reseptör-aracılı transport ile meme epitelini 

geçerek süte taşınır. Ayrıca meme epitelinden salgılanan 

süt yağ globülü de birçok membrana-bağlı protein ve 

lipidi süte taşımaktadır. Bu faktörlerin çoğu sinerjistik 

olarak etki ettiğinden, anne sütüyle beslenme, tek tek veya 

kombine olarak verilmelerinden çok daha etkilidir. Anne 

sütündeki başlıca biyoaktif faktörler aşağıda sıralanmıştır:

a. Büyüme faktörleri

i.  Epidermal büyüme faktörü (EGF) - Barsak olgunlaşması 

ve barsak mukozasının iyileşmesinde kritik önemi 

vardır. Kolostrumdaki düzeyi anne serumundan 2000 

kat daha yüksektir.

ii.  Nöronal büyüme faktörleri - Enteral sinir sisteminin 

büyüme ve gelişmesi için gereklidir.

iii. İnsülin benzeri büyüme faktörü (IGF)-1, IGF-II, IGF 

bağlayıcı protein ve IGF spesifik proteazlar - Doku 

büyümesi için önemli olan bu faktörler anne sütünde 

gösterilmiştir.

iv.  Vasküler endotelyal büyüme faktörü - Vasküler 

sistemin düzenlenmesinde rol alır.

iv. Eritropoietin - Barsak gelişimi, anjiogenez ve 

nörogenezde rolü olup, aneminin önlenmesinde 

etkilidir.

v. Kalsitonin ve somatostatin - Büyümeyi düzenleyen 

hormonlardır; kalsitonin ve öncüsü prokalsitonin sütte 

yüksek miktarlarda bulunur.

vi. Adiponektin ve diğer hormonlar - Metabolizma ve vücut 

bileşiminin düzenlenmesinde rol alırlar.

b. İmmünolojik faktörler

i. Hücreler - Anne sütündeki makrofajlar, T-hücreleri, 

kök hücreler ve lenfositler gibi çeşitli hücreler 

patojenlere karşı güçlü bir koruma sağlarken bebeğin 

kendi bağışıklık sisteminin gelişmesini de uyarırlar. 

Kök hücrelerin işlevleri tam olarak açıklanmamıştır.

ii. Sitokin ve kemokinler - Anne sütündeki sitokinler 

barsak bariyerini geçerek hücrelerle “haberleşir” ve 

bağışıklıkla ilgili aktiviteleri etkiler. Sütteki sitokinler 

ya inflamasyonu kolaylaştıran/infeksiyona karşı 

koruyan ya da inflamasyonu azaltanlar olarak iki grupta 

sınıflandırılabilir.

iii. İnfeksiyondan korunma - İmmunglobulinler (sIgA, Ig 

G, Ig M) ve “defansinler” olarak bilinen moleküller 

(laktoferrin, laktadherin, safra tuzu-uyaran lipaz, 

lizozim, serbest yağ asitleri, a laktalbumin, musinler 

ve nükleotidler) infeksiyonlara karşı önemli koruma 

sağlamaktadır.
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iv. Oligosakkaridler - Yararlı organizmaların çoğalmasını 

sağlayan prebiyotik maddelerdir. Anne sütü 

oligosakkaridleri ve onların protein konjugatları 

patojenler için solubl “aldatıcı” reseptör gibi görev 

yapıp patojenin barsak duvarına tutunmasını 

engellerler. Ayrıca prebiyotik etkileri ile barsak 

florasını oluştururlar. Anne sütünün steril olduğuna 

uzun yıllar inanılmış, ancak günümüzde çok sayıda 

mikroorganizma ve özellikle bifidobakterileri içerdiği 

de bilinmektedir. Anne sütü içerdiği probiyotik 

bakteriler ve prebiyotik etkili oligosakkaridler ile, 

ilk günlerden itibaren barsak florasını bebeğin 

lehine bifidobakteri ve laktobasillerden oluşacak 

şekilde geliştirmektedir. Bu doğal flora barsak 

epitel bütünlüğünün korunmasında, permeabilitenin 

azaltılmasında, patojenlerin uzaklaştırılmasındaki 

etkileri yanında, sIgA aktivitesinin oluşması için 

humoral bağışıklık yanıtını desteklemektedir. Daha az 

inflamasyon, daha az atopi, daha az otoimmun hastalık 

oluşacak şekilde bebeğin bağışıklık sistemini yaşam 

boyu kalıcı olacak şekilde düzenler. Bu şekilde anne 

sütü yaşamın başlangıcında bağışıklık sistemini kalıcı 

olarak etkiler.

Anne sütünün biyoaktif içeriğinin bilinmesinin klinik 

uygulamalar açısından anlamı ve hedefi; gerek birey 

gerekse toplum eğitiminde, anne sütünün “sadece 

besin” olmadığının, içerdiği çeşitli biyolojik faktörlerin 

bebek sağlığı ve sağkalımında çok önemli bir role sahip 

olduğunun vurgulanmasıdır. Son yıllarda anne sütü ve 

emzirmenin hem anne hem de bebek sağlığı için uzun 

dönem yararları da bildirilmektedir. Bu konuda en 

ilginç olan, HAMLET (Human alpha lactalbumin made 

lethal to tumor cells) olarak kısaltılan ve apopitozisle 

antikanserojenik etki gösteren proteinin eşsiz özelliğidir. 

Bu kanser karşıtı özellik, emzirilmiş bebeklerde lösemi, 

lenfoma gibi malignansilerin daha az görülmesi ile de 

desteklenmektedir. Ayrıca emziren annelerde de meme ve 

over kanserleri daha az görülmektedir. 

1.c. Anne sütü ve nörokognitif gelişme

Anne sütü ile beslenmenin pretermlerde daha belirgin 

olmakla birlikte doza bağımlı olarak nörokognitif gelişme 

üzerine de olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Bu konuda 

etkin faktörlerin çok uzun zincirli yağ asitleri (LC-PUFA) 

olduğu ileri sürülse de, anne sütü LCPUFA düzeyi ile IQ 

ilişkili bulunmamıştır. Anne sütü alan bebeklerde LCPUFA 

düzeylerini etkileyebilen “fatty acid desaturase” (FADS) 

gen varyantları ile IQ ilişkisi saptanmamıştır. Formüllere 

LCPUFA eklenmesi ile de IQ kazanımı sağlanmamıştır. 

Ancak görme keskinliği üzerine olumlu etkisi olduğu 

bildirilmektedir. Bu durumda anne sütünün bebeğe 

nörokognitif olumlu etkilerini açıklayacak şekilde anne 

sütünde bulunan kolin, gangliozid, yağ globülü gibi yeni 

moleküllerin üzerinde yapılacak yeni çalışmalar önem 

kazanmıştır.
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2.a. Laktasyonun evreleri

Annelere emzirme danışmanlığı verebilmek için, normal 

laktasyon sürecinin iyi bilinmesi gerekir. Laktasyonun 

evreleri aşağıda özetlenmiştir:

a. Mammogenez: Meme dokusunun büyümesidir; meme 

boyutu ve ağırlığı artar.

b. Laktogenez: Meme bezinin süt salgılama işlevini 

geliştirmesidir. İki evresi vardır:

Evre 1- Gebeliğin sonlarına doğru sekretuvar 

hücrelerden alveoler hücreler farklılaşır.

Evre 2- Doğumdan sonraki 2-3 günden 8. güne kadar 

olan süredir. Alveol hücresindeki sıkı bağlantılar 

kapanır, süt salgısı artar, memeler dolgun ve sıcaktır. 

Endokrin kontrol, otokrin kontrole dönüşür (isteğe 

bağlı üretim).

c. Galaktopoez: Doğum sonrası 9. günden involüsyona 

kadar geçen süredir. Süt salgısı ve otokrin sistem 

kontrolü devam eder.

d. İnvolüsyon: Son emzirmeden yaklaşık 40 gün sonra 

inhibe edici peptidlerin birikmesine bağlı olarak süt 

salgısı azalır ve durur. 

2.b. Süt yapımının kontrolü

Endokrin kontrol: Laktogenezin 2. evresinde başlayan 

süt yapımı ve salgısının devam etmesi için meme bezinin 

hormonal sinyaller alması gerekir. Laktasyon iki hormonun 

yardımıyla gerçekleşir: Prolaktin (PRL) ve oksitosin. 

Bu hormonlar farklı hücresel reseptörler üzerine etkili 

olmakla beraber, laktasyonun başarısı için ikisinin bir 

arada etki etmesi gerekir.

i. Prolaktin - Süt yapımı, meme bezi epitel hücrelerindeki 

PRL reseptörlerinin aktivasyonu ile olur. Ön hipofizden 

salgılanan PRL, memede glandüler duktal büyümeyi 

ve epitel hücrelerinin çoğalmasını uyarır; süt protein 

sentezini indükler. Süt yapımı annenin ruhsal ve fiziksel 

durumu ile yakın ilişkilidir. Stres ve yorgunluk, dopamin 

veya norepinefrin veya her ikisinin düzeylerinde artışa 

yol açarak PRL sentezinde inhibisyona, bu da süt 

yapımının azalmasına neden olabilir.

ii. Oksitosin - Süt boşalması (“letdown”) için gereken 

ve arka hipofizden salgılanan hormondur. Bebeğin 

emmeye başlamasıyla meme ucu ve areolada yoğun 

olarak bulunan duyusal reseptörlerin uyarılması 

sonucu salgılanır (boşalma refleksi). Oksitosin 

memedeki miyoepitelyal hücreleri uyararak sütün 

alveollerden süt kanallarına ve sinüslere boşalmasını 

sağlar.

Otokrin kontrol (isteğe bağlı üretim): Bir annenin süt 

üretimi günde yaklaşık 800 ml’dir; ancak bu miktar bebeğin 

isteğine bağlı olarak değişir. Süt yapımının hızı memenin 

dolu veya boş olmasıyla ilgilidir. Boş memedeki süt 

yapımı dolu memeden daha hızlıdır. Yeterince boşalmayan 

memede süte salgılanan lokal bir faktörün etkisi sonucu 

laktasyon inhibe olmaktadır. Bu mekanizma emzirmenin 

devamı için her iki memenin de etkin olarak boşaltılması 

gereğini açıklamaktadır.

2. LAKTASYON
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Sonuç olarak başarılı emzirme için gereken iki bileşen, 

süt yapan ve boşaltan bir meme ile etkin olarak emen bir 

bebektir.

2.c. Emzirme tekniği

Anne sütü yapımı, bebeğin sık aralarla ve doğru teknikle 

emzirilmesi sonucu artar. Ayrıca doğru teknikle emzirme 

meme başı çatlağı gibi sık görülen meme sorunlarının 

önlenmesi için de önemlidir. Emzirme danışmanlığı 

verirken önce emzirmenin dikkatle gözlenmesi, var 

ise tekniğin düzeltilmesi, bir zorluk varsa neyin yararlı 

olacağının anneye açıklanması ve eğer isterse yardım 

edilmesi uygundur. 

Emzirmenin gözlenmesi sırasında annenin ve bebeğin 

genel durumu ile memelerin durumuna dikkat edilmeli, 

aşağıdaki noktalar izlenmelidir:

1. Anne ve bebeğin pozisyonu

2. Bebeğin memeye yerleşmesi 

3. Emme etkinliği

Anne ve bebeğin pozisyonu: 

a.   Annenin pozisyonu - Rahat olmalı, sırtı ve eğer oturuyorsa 

ayaklarının altı desteklenmiş olmalı, bebeğin üzerine 

eğilmemeli, gerekirse memesini eliyle desteklemeli (Şekil 

1):

- Parmakları meme altında göğüs duvarına düz olarak 

yaslanmalı

-  İşaret parmağı memeyi alttan desteklemeli

- Başparmak memenin üst kısmında olmalı (C-şeklinde 

tutuş)

- Parmaklar areoladan uzakta olmalı, memeye baskı 

yapmamalı

Şekil 1: Memenin tutuluşu

b. Bebeğin pozisyonu 

- Tutuş şekilleri farklı 

olabilse de, bebeğin 

rahat emebilmesi için, 

pozisyon verirken 

aşağıdaki 4 temel 

özellik olmalıdır:

 

- DÜZ TUT - Kulağı, omuzu ve kalçası düz bir hat 

oluşturmalıdır; böylece boynun sağa-sola veya öne-

arkaya bükülmemiş olması sağlanır.

-  YAKIN TUT -  Annenin gövdesine yakın tutulmalıdır; 

böylece meme bebeğe değil, bebek memeye 

yaklaştırılmış olur.

- DESTEKLE - Başından, omuzlarından ve poposundan 

desteklenmelidir.

- YÜZ YÜZE BAK - Yüzü memeye bakarken burnu meme 

başına yönlendirilmelidir.

Şekil 2: Memede farklı tutuş şekilleri

c. Farklı tutuş şekilleri:

Yan yatarak 

Özellikle sezaryen doğumlarda 

yararlıdır

Bebeğin burnunun annenin 

meme ucuyla aynı hizada 

olmasına dikkat edilmelidir

Memeyle aynı taraftaki kol ile

Bebeğin altta kalan kolu anneye 

“sarılmalı”, anneyle arasında 

kalmamalıdır

Karşı taraftaki kol ile

Genellikle küçük/hasta 

bebeklerde yaralıdır

Bebeğin başını tutarken hareket 

etmesini engelleyecek kadar 

bastırılmamalıdır

Kol altından (“futbol topu 

tutuşu”)

İkizlerde veya memenin tüm 

bölgelerinin boşaltılması 

için yararlıdır. Sezaryen ile 

doğumlarda yararlı olabilir.

Bebeğin memeye yerleşmesi (Şekil 3):

Memeye iyi yerleşmiş bir bebekte gözlenmesi gereken 
belirtiler (a):

-  Çenesi memeye dayanmış

-  Ağız geniş açık

-  Alt dudak dışa doğru dönük

-  Areola ağzın üst kısmında alt kısmına göre daha 

fazla görünüyor
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Memeye iyi yerleşmemiş bir bebekte gözlenebilecek 

belirtiler (b):

- Çene memeden ayrık

- Ağız küçük olarak açık

- Alt dudak içe dönük veya ileri uzanmış

- Areola ağzın alt kısmında daha fazla veya alt ve üst 

kısmında eşit olarak görünüyor 

Şekil 3: Bebeğin memeye yerleştirilmesi

Etkin emme: 

Etkin olarak emen bir bebekte gözlenmesi gereken 

belirtiler:

- Yavaş bir tempoda ve derin emme hareketleri yapar, 

yutma sesi duyulur.

- Yanaklar dolgundur ve içeri doğru çekilmez.

- Bebek emme sırasında sakindir.

- Emmeyi kendi kendine bırakır ve tatmin olmuş 

görünür.

- Anne memelerinde ağrı hissetmez.

Etkin olarak ememeyen bebekte gözlenebilecek belirtiler:

- Hızlı ve yüzeysel emme hareketleri yapar, şapırdatma 

sesi duyulur.

- Emme sırasında yanakları içe çöker.

- Memeyle “kavga eder”, sıkça memeden ayrılır.

- Çok sık (günde 12 kereden sık) ve uzun süre (40 

dakikadan uzun) emer, ancak memeden ayrılmak 

istemez, tatmin olmamış görünür.

-Annenin memeleri ağrılıdır.

Bu belirtilerden sadece birinin gözlenmesi dahi 

emzirmede bir zorluk olabileceğine işaret eder.

İsteğe bağlı emzirme ve bebekte açlık belirtileri:

İsteğe bağlı emzirme, beslenme sıklığı ve süresini bebeğin 

gereksinimleri ve açlık belirtileri tarafından belirlenmesi 

olarak tanımlanır. Ancak doğum sonrası bazı bebekler 

emmeye isteksiz ve uykulu olabildiğinden, ilk günlerde 

günde 10-12 kez emzirmenin sağlanması, süt yapımının 

başlaması ve idamesi için gereklidir. 

İsteğe bağlı emzirme ilkesini uygulayabilmek için anne 

ve bebeğin 24 saat aynı odada kalması (rooming-in) ve 

annenin bebeğindeki “erken açlık belirtilerini” tanımayı 

bilmesi gerekir.

Açlık belirtileri:

- Göz kapakları kapalıyken göz hareketleri artar veya 

gözlerini açar.

- Ağzını açar, dilini çıkarır, başını sağa-sola çevirerek 

memeyi arar.

- Huysuzlanmaya, mırıldanmaya başlar.

- Yumruğunu, parmaklarını ya da ağzına dokunan örtü, 

battaniye gibi cisimleri emer.

- Ağlama GEÇ BİR BELİRTİDİR!

- Bazı bebekler ise çok sakindir ve erken açlık 

belirtileri fark edilmezse tekrar uyumaya başlar; 

bu da beslenme yetersizliğine yol açabilir. Anneler 

bebeklerinin beslenme özelliklerini tanımayı 

öğrenmelidir.

Doğum sonrası ilk 1 hafta için genel kural: UYANIK BEBEK, 

AÇ BEBEKTİR!

Tokluk belirtileri:

- Emzirmenin başında çoğu bebeğin vücudu gergindir; 

doydukça gevşer.

- Bebeklerin çoğu doyduklarında memeden ayrılır; 

bazıları ise uyuyana kadar, kısa kısa emmeye devam 

eder.

- Bebeğin son sütü alabilmesi ve süt yapımının artması 

a b

a b
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için, bir meme tamamen boşaldıktan sonra diğer 

meme sunulmalıdır (bu süre 5-30 dakika arasında 

değişebilir).

2.d. Emzirme sırasında sorun yaratabilecek risk 

faktörleri ve sık görülen sorunlar

Emzirmede sorun yaratabilecek maternal, neonatal ve 

çevresel risk faktörleri:

Maternal risk faktörleri:

Öykü/Sosyal faktörler

•  İlk gebelik

•  Anne yaşı (adolesan/ileri yaş)

•  Emzik, biberon, mama verme niyeti

•  İşe erken dönme zorunluluğu/isteği

•  Önceden emzirme sorunları yaşamış olmak

•  Sütünün yetersiz olduğu düşüncesi

•  İlaç kullanımı ve bununla ilgili yanlış bilgilendirme

•  Ciddi hastalıklar, perinatal komplikasyonlar

•  Psikososyal sorunlar (depresyon, aile desteğinden 

yoksun olmak)

Anatomik/fizyolojik faktörler

•  Düz/içe dönük meme ucu

•  Geçirilmiş meme cerrahisi, meme apsesi

•  Obezite

•  Aşırı/düzelmeyen meme ucu çatlağı

•  Evre 2 laktogenezin başlamamış olması

•  Elle süt sağamama, yapay meme ucu kullanımı

Neonatal risk faktörleri:

Tıbbi/anatomik/fizyolojik 

• Düşük doğum tartısı/prematürite/çoğul gebelik

• Memeye yerleşme/etkin emmede sorun

• Oral anatomik sorunlar (yarık damak/dudak, 

mikrognati, makroglossi, kısa frenulum)

• Hastalıklar (solunum güçlüğü, sarılık, sepsis)- 

Nörolojik sorunlar

• Aşırı uykulu bebek

• Patolojik tartı kaybı

Çevresel risk faktörleri:

• Anneden ayrılma

• Mama/emzik verilmesi

• Taburculuk sırasında etkin emmenin sağlanmamış 

olması

• Erken taburculuk (<48 saat)

2.e. Emzirme sırasında en sık rastlanan sorunlar ve 

çözüm önerileri

Emmeyi reddetme: 

a. Nedenleri: 

Bebek isteksizdir, emmez veya zayıf emer ya da istekli 

olduğu halde memeye yerleşemez, kısa sürede memeden 

ayrılır, kızgındır ve ağlayarak emmeyi reddeder. Bunun 

çeşitli nedenleri olabilir:

- Bebeğin aç olmaması

- Üşümüş, hasta veya preterm bebek

- Memeye yerleşmede sorunlar (annenin tutuşu, 

memeyi veya bebeği sallaması, memede tıkanıklık 

sonucu gerginleşme)

- Süt fazlalığı (aşırı süt akışı sonucu bebek boğulur 

gibi olabilir) veya azlığı (süt akışı olmayınca bebek 

“kızabilir” ve emmeyi bırakır) 

- Burun tıkanıklığı

- Emzik/biberona alışmış olmak

- Annenin kokusundaki değişiklik

b. Yaklaşım:

Yukarıda sıralanan nedenlerden hangisi etkense onun 

ortadan kaldırılması gerekir.

Huzursuz ve “kızgın” bir bebek ise:

Bebek aç değilken, sakin bir ortamda anneyle ten-tene 

temas sağlanmalıdır. 

Ağlarken bebeği emmeye zorlamamalı, bebek isteyerek 

memeden emene kadar süt sağılarak fincanla verilmelidir. 

Uykulu bir bebek ise:

Üzerindeki örtüler açılmalı, kalın giysiler çıkarılmalı, 

daha dik pozisyonda tutulmalı, nazikçe gövdesine masaj 

yapılarak bebekle konuşmalı, yarım saat bekleyip tekrar 

denenmelidir. (Yanağına veya ayak tabanına vurarak CANI 

ACITILMAMALIDIR!)
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Meme başı çatlağı:

Emzirme sırasında karşılaşılan meme sorunları arasında 
en sık görülendir. Normalde emzirme AĞRILI DEĞİLDİR! 
Sadece bazı anneler ilk günlerde emzirme sonrası meme 
uçlarında bir miktar hassasiyet hissedebilir; ancak bu 
kısa sürede ortadan kalkar. Eğer ağrı çok fazlaysa veya 
meme başında görülebilir bir zedelenme varsa müdahale 
edilmelidir.

a. Nedenleri:

Meme başı çatlağının nedenleri genellikle basittir 
ve önlenebilir. En sık neden bebeğin memeye iyi 
yerleşememesidir. Bunun dışında bebeği memeden 
“çekerek” ayırmaya çalışmak, meme pompasının aşırı 
basınç uygulaması, kandida infeksiyonu ve dil bağı da 
neden olabilir.

b. Yaklaşım:

- Anneye bu durumun düzeleceği ve daha sonra da 
önlenebileceği konusunda güven verilir. 

- Nedeni tedavi edilir. Bebeği memeye doğru yerleştirmek 
ve pozisyon vermek genellikle yeterli olur. Kandida 
infeksiyonu var ise bebeğe oral, anneye ise lokal antifungal 
tedavi verilir. Nedenin dil bağı olduğu kesinleşirse 
frenotomi yapılabilir.

Yetersiz süt:

Annelerin emzirmeyi kesmelerinin veya ek besin 
başlamalarının en sık nedeni anne sütünün yetmediğini 
düşünmeleridir. Özellikle ilk günlerde az miktardaki 
kolostrum annelerin endişesini artırabilir. Bu miktarların 
ilk günlerdeki bebeğin mide kapasitesine uygun, sıvı 
gereksinimini karşılamak için yeterli olduğu, doğum 
sonrası bir miktar tartı kaybının normal olduğu basitçe 
anneye anlatılmalıdır. 

a. Mide kapasitesi- Yenidoğan bebeğin mide kapasitesi 
doğduğunda küçüktür, günler içinde artar. Annenin 
gözünde canlandırabilmesi için bazı benzetmeler veya 
maketlerden yararlanmak yararlı olur. Yenidoğan bebeğin 
mide kapasitesi yaklaşık olarak, ilk gün 5-7 ml (kiraz/
cam bilye), üçüncü gün 22-27 ml (ceviz), birinci hafta 45-
60 ml (kayısı/pinpon topu), birinci ay 80-150 ml (büyük bir 
yumurta) olarak kabul edilir.

b. Fizyolojik tartı kaybı- Uterus dışı ortama uyum sağlama 
döneminde hücre dışı sıvı kaybına bağlı belli miktarda 
tartı kaybı fizyolojiktir. Sadece anne sütü alan sağlıklı 
bebeklerde maksimum sıvı kaybı doğum sonrası 2-3. 
günde ve doğum tartısının %7-10’u kadar olur. Tartı kaybı 

5-6.günde %7’den fazla ise yakın takip edilmelidir. Anne 
sütü ile optimal olarak beslenen bebeklerin çoğunluğu 
yaklaşık 10-14 günde doğum tartısına tekrar ulaşır.

c. Hipoglisemi- Erken ve sadece anne sütüyle beslenme, 
sağlıklı term bebeklerin tüm besin ve metabolik 
gereksinimlerini karşıladığından semptomatik hipoglisemi 
gelişmez. Sağlıklı term bebeklerde, doğum sonrası ilk 
2-3 saatte sıklıkla görülen geçici hipoglisemi tedavi 
gerektirmeden kendi kendine düzelir. Ayrıca yenidoğan 
beyninin glukoza alternatif olarak keton cisimlerini 
kullanabilme kapasitesi beyin fonksiyonlarını korumaktadır. 
Bu nedenle sağlıklı, term bebeklerde doğum sonrası ilk 
saatlerde rutin kan şekeri ölçümü gerekmez. Kan şekeri 
izlemi sadece hipoglisemi riski olan prematüre, SGA, IUBG, 
LGA, diyabetik anne bebekleri, polisitemi ve hipoglisemi 
semptomları olan bebeklerde yapılmalıdır.

d. Yetersiz süt- Bir çok anne, bebekleri yeterince süt 
aldığı halde sütlerinin yetersiz olduğu endişesini taşır. Bu 
nedenle bebeğin gerçekten yeterli anne sütü alamadığını 
gösteren belirtiler iyi bilinmelidir. Bu “güvenilir belirtiler” 
şunlardır: 

i. Yetersiz tartı alımı- Doğum sonrası ilk 2 hafta sonunda 
doğum tartısına ulaşamama, <14 gün bebekte >%10 kilo 
kaybı, veya <20 g/gün kilo alımı, ilk 1 ay içinde 500 gramdan 
az tartı alımı, büyüme eğrisinde yaşa göre ağırlığın iki 
persantil aşağı düşmesi veya ortalamanın iki standart 
deviasyon altında olmasıdır.

ii. Yetersiz idrar yapma- İlk 2 günden sonra, günde 6 
kereden az, koyu renkli (pembe ürat kristali) konsantre 
idrar çıkışıdır.

(Ayrıca dışkının miktarı ve doğum sonrası değişiklikleri de 
dikkate alınmalıdır. Normalde yenidoğan bebekler günde 
3-8 kere kaka yaparlar. Bu sayının azalması veya 5. gün 
hala mekonyum çıkarıyor olması, sarı renge dönmemesi, 
anne sütünün yetersiz alındığını düşündürebilir.)

Emzirme öncesi ve sonrası elektronik hassas terazi 
ile bebeğin tartılması –test tartısı- bebeğin memeden 
sağdığı süt miktarını ölçmek için kullanışlı bir yöntemdir. 
Emzirme sonrası annenin memesini sağmak da rezidüel 
süt miktarını değerlendirmek için yararlıdır. 

Bebeğin yeterli süt alamamasının nedenleri:

i. Yapım azlığı:

- Sık görülen nedenler:

Emzirme ile ilgili faktörler (emzirmeye geç başlama, 
sık emzirmeme, kısa emzirme, memeye kötü yerleşme, 
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emzik/biberon/ek besin/formula verme gibi faktörlere 
bağlı olarak bebeğin memeyi boşaltamaması sonucu süt 
yapımı azalır)

Psikolojik faktörler (güven azlığı, yorgunluk, endişe, 
tükenmişlik sonucu anne bebeği ile yeterince 
ilgilenemeyebilir)

- Ender görülen nedenler:

Annenin kullandığı ilaçlar (diüretikler, kontraseptifler), 
sigara, alkol, geçirilmiş meme cerrahisi, plasenta kalıntısı, 
ağır malnütrisyon

ii. Alım azlığı: Annenin yeterli sütü olduğu halde bebeğin 
memeyi yeterince boşaltamamasının nedenleri:

- Memeye yerleşememe

- Emzirmenin kısa, seyrek veya acele ile yapılması

- Son sütü almadan memeden ayrılma

- Hastalık veya prematürite nedeniyle etkin emememe

Süt yapımını ve alımını artırmak için önce nedenin 
belirlenmesi, sonra da uygun bir çözüm üretilmesi gerekir. 
En sık görülen nedenler annenin psikolojik durumu ve 
emzirme tekniği ile ilgili faktörler olduğundan, iletişim 
becerilerinin kullanılarak annenin rahatlaması ve 
gevşemesinin sağlanması, teknik destek ile sütün sık ve 
tam olarak boşaltılması, varsa altta yatan tıbbi sorunların 
tedavi edilmesi, çoğu durumda beslenme desteğine gerek 

kalmadan sorunu çözecektir. Ancak bazı durumlarda, 
süt miktarı artana kadar geçici olarak beslenme desteği 
sağlamak gerekebilir. 

Galaktogoglar

Anne sütü miktarını artırmak için kullanılan farmakolojik 
ajanlar, yiyecekler ve bitkisel ürünlerdir. Bu ürünler sağlık 
çalışanlarının %48’i tarafından önerilmekte, annelerin 
%15’i tarafından da kullanılmaktadır. Gerek bitkisel 
ajanların, gerekse ilaçların (Domperidon gibi) kullanımını 
önermek için yeterli randomize kontrollü çalışma yoktur. 
İlaçların profilaktik olarak kullanımı önerilmemektedir. 
Anne sütü miktarı ile ilgili yaşanan sorunlarda önceliğin 
emzirme tekniğini düzeltmeye yönelik olması gerektiği 
vurgulanmaktadır. “Academy of Breastfeeding Medicine” 
galaktogogların rutin kullanımını önermemekte, 
kullanıldığında onam alınarak kullanılması gerektiğini 
bildirmektedir. Sonuç olarak, galaktogoglarla ilgili yeterli 
veri olmadığından kesin öneri yapılamamaktadır.

2.f. Emziren annenin beslenmesi

• Maternal enerji alımı ve yağ yüzdesi süt volümünü 
etkiler. 

• Emziren annenin kalori gereksinimi: 2000-2500 kcal/ 
gün’dür. 

Aşağıda emziren anne için örnek beslenme şeması 
sunulmuştur.

Besin Grupları Miktar

Süt, yoğurt (kalsiyum, proteinler, yağ) 2-3 su bardağı (400-600 ml)

Peynir (kalsiyum, proteinler, yağ) 2 kibrit kutusu kadar (60 g)

Et, tavuk, balık (proteinler, vitaminler) 3-4 porsiyon

Yumurta, kuru baklagiller (proteinler, karbonhidrat) 1 porsiyon

Taze sebze ve meyveler (vitamin ve lifler) 5-7 porsiyon

Ekmek (karbonhidrat, vitaminler) 4-6 dilim

Pirinç, bulgur, makarna vb. (karbonhidrat) En fazla 2-3 porsiyon

Tablo 1. Emziren anne için beslenme önerisi
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2.g. Emzirilen sağlıklı term bebeğe beslenme desteği 

gereken durumlar ve yönetimi

Beslenme desteği 

Beslenme desteği (“supplementary feeding”) – Bebeği 

emzirme dışında bir yöntem ile (anne sütünün sağılarak 

verilmesi) veya kendi annesinin sütü dışında bir süt ile 

(donör süt/formül) beslemedir. Hekim, vereceği besin 

desteğinin olumlu etkilerinin, olası olumsuz etkilerinden 

daha fazla olup olmadığına karar vermelidir.

Sık görülen bazı klinik durumlarda emzirme danışmanlığı 

gerekir, ancak beslenme desteği GEREKMEZ. Bu klinik 

durumlar şunlardır:

i. Uykulu bebek: Doğum sonrası ilk 24-48 saatte çok 

uyuyan, günde 8-12 kereden az beslenen, tartı kaybı 

%7’nin altında olan ve hastalık belirtisi olmayan 

bebekler 

ii. Sarılık: İlk 72 saatten sonra, iyi beslenen, yeterli kaka 

yapan, tartı kaybı %7’nin altında ve bilirubin düzeyi 18 

mg/dl altında olan sağlıklı, term, AGA bebekler

iii. Huzursuz bebek: Özellikle geceleri huzursuz olan veya 

uzun süre emmek isteyen bebekler

iv. Yorgun veya uykulu anne 

Sağlıklı emzirilen term bebeğe beslenme desteği (sağılmış 

süt, formül mama) endikasyonları şunlardır:

Bebekle ilgili endikasyonlar 

• Sık emzirmeye rağmen düzelmeyen asemptomatik 
hipoglisemi

• Semptomatik hipoglisemi (ilk 4 saatte kan şekeri <25 
mg/dl, 4 saatten sonra <35 mg/dl ise intravenöz glukoz 
tedavisi verilmelidir, emzirmeye devam edilmelidir.)

• Süt alımının yetersizliğini gösteren belirti ve bulgu 
varlığında:

o Uygun emzirme danışmanlığına rağmen 
düzelmeyen, klinik ve laboratuvar olarak ağır 
dehidratasyon varsa (%10 kilo kaybı, hipernatremi, 
letarji vb)

o Beşinci gün veya sonrasında %8-10 kilo kaybı ve 
sütün gelmemesi (gecikmiş laktogenez)

o Bebeğin ilk mekonyumunu çıkarmaması veya 5. gün 
hala mekonyum yapması

o Süt gelmesine rağmen bebeğin etkin emememesi 

• Hiperbilirubinemi 

o Uygun emzirme danışmanlığına rağmen süt alımı 

yetersiz sarılıklı bebek (2-5 günde sararan, belirgin 

kilo kaybı olan, gaita ve idrar çıkımı yetersiz, bezde 

ürat kristali olan) 

o İyi beslenen/büyüyen bebekte anne sütü sarılığı 

düşünüldüğünde ayırıcı tanı testleri yapılmalı, tanı-

tedavi amaçlı anne sütü kesilmemelidir.

• Metabolik hastalık tanısı alan bebekler

Anne ile ilgili endikasyonlar 

• Sütün 72-120 saate kadar gelmemesi (gecikmiş 

laktogenez) ve bebeğin yetersiz süt alımı

• Primer glandular yetersizlik (gebelikte meme 

büyümemesi, sütün gelmemesi) 

• Plasenta retansiyonu (düzelince laktogenez oluşur)

• Sheehan’s Sendromu (postpartum aşırı kanama ve 

hipofizer etkilenmeyle laktogenez olmaması)

• Süt salgılanmasını bozan geçirilmiş meme cerrahisi 

• Annenin tedavileri nedeniyle emzirmesinin kesilmesi/

ara verilmesi gereken durumlar 

• Anne ile bebeğin ayrı kalmaları (sağılmış süt temin 

edilemiyorsa)

• Emzirme sırasında (hiçbir müdahaleye yanıt vermeyen) 

tolere edilemeyecek kadar şiddetli ağrı

Beslenme desteğinde verilecek süt seçeneği, miktarı ve 

yöntemi

i. Seçenek: Beslenme desteği için ilk seçenek annenin 

kendi sütünün sağılıp verilmesidir. Ancak doğum 

sonrası ilk günlerde ve laktogenez gecikmesinde 

yeterli süt sağmak mümkün olmayabilir. Bu durumda 

ikinci seçenek, varsa banka sütü, yoksa formüllerdir. . 

ii. Miktar: Verilecek miktar konusunda kesinlik olmamakla 

beraber sağlıklı term bebeklerde tahmini anne sütü 

alımı ve mide kapasitelerine göre aşağıdaki miktarlar 

(öğün başına) önerilebilir:

İlk 24 saat 2-10 ml

24-48 saat 5-15 ml

48-72 saat 15-30 ml

72-96 saat 30-60 ml
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iii. Yöntem: Optimal bir destek yöntemi tanımlanmamıştır, 

her yöntemin avantaj ve dezavantajları vardır. Maliyet, 

elde edebilme, kullanım ve temizlik kolaylığı, bebeğin 

anne memesini emmesine etki, bebeğe uygunluğuna 

göre seçim (Fincan, kaşık, damlalık, enjektör, emzirme 

ekleyicileri gibi özel destek aparatları ile memeden, 

parmakla besleme veya biberon) yapılabilir. Besleme 

süresinin 20-30 dakika süreceği düşünülürse de 

annenin tercihi de önemlidir. Fincan kullanımı, temizlik 

kolaylığı, emzirme süresini olumsuz etkilememesi ve 

hem term hem prematüre bebek için güvenli olması 

nedeniyle tercih edilebilir.

Biberondan emme farklı dil, çene ve damak kullanımı, 

hızlı ve kolay akışı nedeniyle anne memesinden emmeyi 

olumsuz etkileyip, memede bocalama riski taşıdığından 

kullanımından sakınılmalıdır. 

Emzirme ekleyicisi:

Bebeğe yeterli süt üretemeyen memeden emerken, ek 

besin vermeye yarar. Emzirme ekleyicilerinin yararı 

beslenme desteği sağlarken aynı zamanda emzirmeye 

devam ederek süt yapımını artırmaya yardımcı olmasıdır. 

Teknik:

• İnce nazogastrik sonda kullanılır.

• Bebeğin bir öğünde alacağı süt (sağılmış anne sütü ya 

da formül) kapta hazırlanır.

• Bebeğin ağzına giden ucun hemen yakınına, kenardan 

bir delik açılabilir (uçtaki deliğe ek olarak).

• Tüpün bir ucu-bebek meme ucuyla beraber, tüpü de 

emecek şekilde- meme ucuna yerleştirilir.

• Tüpün diğer ucu süt kabına batırılır.

• Bebek memeyi emerken anne sütü ile birlikte “bileşik 

kaplar kuralı” nedeniyle sondadan formülü/anne 

sütünü alır.

• Süt akışı bebek öğünü 30 dakikada alacak şekilde 

ayarlanır. Kabı kaldırmak sütün akışını hızlandırır, kabı 

aşağı indirmek sütün akışını yavaşlatır. Sonda ucuna 

takılmış enjektörle akıtılarak bebeğin çabası ve etkin 

emmesine göre akış kontrol edilebilir.

• Bebek sadece emzirme ekleyicisi ile değil her 

istediğinde emzirilmelidir.

Beslenme desteği gereksinimini azaltmak: 

Anne sütü ile beslenmeye yönelik çaba ve stratejiler 

destek gereksinimini azaltacaktır. Bu amaçla şu stratejiler 

izlenebilir: 

1. Doğum servislerindeki sağlık çalışanlarının hepsi 

emzirmeyi destekleme konusunda yetkin olmalıdır.

2. Hem anneler, hem de sağlık çalışanları gereksiz formül 

mama desteğinin sakıncalarını ve emzirmeye olumsuz 

etkilerini bilmelidirler

3. Doğum sonrası hemen anne ile ten tene temas etmenin 

emzirmeye olumlu etkisi bilinmektedir. Doğum ile ilk 

emzirme arası süre ne kadar fazla ise, formül mama 

kullanımı o kadar fazla ve anne sütünün azalması riski 

o kadar yüksektir.

4. Anne ile bebeğin doğum sonrası her gün 24 saat aynı 

odada kalması sağlanmalıdır. Böylece isteğe bağlı 

emzirme sayesinde süt salınımı sağlanmaktadır.

5. Anne ile bebeğin ayrıldığı durumlarda da sütün 

devamlılığını sağlamak üzere, annelerin memelerini 

sağmaları sağlanmalıdır.

Şekil 4: Emzirme ekleyicisi
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Şekil 5: Meme kalkanı

Meme kalkanı:

Anne memesine yerleşmede sorun yaşayan 

prematürelerde, emerken çabuk yorulan konjenital kalp 

ve BPD’li hastalarda meme kalkanının yararlı olduğunu 

gösteren bilimsel kanıtlar vardır (Şekil 5). Meme başı 

çatlağı varlığında yararı gösterilmediğinden kullanılması 

önerilmemektedir. Düz ve çökük memelerde denenebilir. 

Dikkat: Uzun süreli meme kalkanı kullanımının süt 

üretimini azalttığı, meme başına hasar verdiği, mastite 

yol açabildiği ve annenin memesine doğrudan yerleşmede 

güçlüğe yol açtığı bilinmektedir. Bu nedenlerle, en geç iki 

hafta içinde meme kalkanı kullanımı bırakılıp, memeden 

emzirmeye geçilmesi hedeflenmelidir. 

Teknik:

• Meme kalkanının boyu meme başı ve bebeğin ağzının 

büyüklüğüne göre seçilir. Meme kalkanı her anneye 

özel kullanılır.

• Önce anneye meme kalkanının içine elle kolostrum/süt 

sağma gösterilir.

 Bebeğin ağzını büyük bir şekilde açmasını takiben 

anneye meme kalkanını bebeğin üst damağı 

doğrultusunda ilerletmesi söylenir.

• Bebeğin dudaklarının, kalkanın areola üstüne denk 

gelen düz kısmına yapışması sağlanır.

• Bebek emmeye başlayınca annenin nazik bir şekilde 

göğsüne masaj yaparak süt akımının devamını 

sağlaması gösterilir.

• Bu esnada gözlemlenmesi gerekenler şunlardır:

o Bebeğin ritmik emme paterni

o Süt akışı

o Meme başı ağrısı veya travması

• Yeterli/etkin emmenin sağlandığı gözlemlenir.

• Meme kalkanı kullanımına ilişkin gözlemler kaydedilir.

• Bu şekildeki emzirme denemesinden sonra bebek 

güçlü bile emse, anne göğsünün sağılarak boşaltılması 

sağlanır. 

• İlerleyen süreçte her meme kalkanı kullanımından 

önce bebeğe doğrudan anne memesinden emme şansı 

tanınmalıdır.

2.h. Anne sütünün sağılması:

• Pompa ile süt sağmada emzirmeye göre prolaktinin 

daha fazla yükseldiği bildirilmekle birlikte, yüksek 

oksitosin ve prolaktin düzeyleri her zaman süt miktarı 

ile orantılı bulunmamıştır.

• Sütün sağıldığı saatin miktar ile ilişkisi vardır: geceden 

sabaha kadar gelen volümün daha fazla olduğu 

gösterilmiştir. 

• Çalışan annelerin işe gitmeden önce emzirmeleri ve iş 

yerlerinde 3 saatte bir sütlerini sağmaları önerilir. 

• Her anneye taburcu edilmeden elle süt sağma 

öğretilmelidir (Şekil 6). Özellikle prematüre doğum 

yapan veya medikal nedenlerle bebeğini emziremeyecek 

annelere (erken doğum veya sorunlu bir doğum 

öngörüldüğünde antenatal dönemden başlamak 

üzere) ilk saatten itibaren süt sağma konusunda eğitim 
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verilmelidir. Özellikle prematüre anneleri, ilk günden 

itibaren sütlerini sağarak saklamaları konusunda 

önceden bilgilendirilmelidirler. İlk iki hafta süresince 

verilen eğitim ve desteğin uzun dönemde emzirme 

süresini önemli ölçüde etkilediği bilinmektedir.

• Süt sağılmadan önce eller yıkanmalıdır. Eller 

temiz, görülür kir yok ise alkol bazlı dezenfektanlar 

kullanılabilir.

• Meme başı temiz bir bezle silinmeli veya yıkanmalıdır. 

• Süt sağma pompaları tek kullanımlık veya steril 

edilebilir olmalıdır. 

• Süt sağıldıktan sonra hemen kullanılmayacaksa, 

buzdolabında ağzı kapaklı steril edilmiş biberonlarda, 

temiz koşullarda saklanmalıdır.

Elle veya pompa ile sağma: 

En uygun sağma yöntemi, sağma işleminin doğumdan 

sonra ne zaman, ne için yapılacağı ve anne/bebek ikilisinin 

bireysel özelliklerine göre değişkenlik gösterir. Elle 

sağmanın, masaj, memelerin ısıtılması gibi basit ve ucuz 

yöntemlerin elektrikli pompalar kadar, hatta daha etkin 

olabileceği bildirilmekte ve hangi yöntemin daha üstün 

olduğunu gösterecek kanıt düzeyi yüksek çalışmalara 

halen ihtiyaç olduğu vurgulanmaktadır.

 Sonuç olarak, uygun yapılmak koşuluyla (hijyen koşullarına 

uymak, pompayı üreticinin önerileri doğrultusunda 

kullanmak gibi), elle sağma veya pompaların birbirlerine 

üstünlüğü yoktur. Sağılan ilk sütün atılmasına gerek yoktur. 

Elle süt sağma tekniği:

• Süt akışını kolaylaştırmak için anne oksitosin refleksini 

uyarır (bebeğine/fotoğrafına bakmak, memeleri 

ısıtmak, masaj gibi).

• Başparmağını areolanın dış kenarında tespih taneleri 

gibi hissedilen süt kanallarının üzerine, işaret parmağını 

da bunun tam karşısına yerleştirir (C-şeklinde).

• Önce göğüs kafesine doğru memeyi bastırır, sonra 

başparmağıyla işaret parmağını aynı anda bastırıp 

bırakarak süt kanallarına masaj yapar; meme ucunu 

sıkmamalı, parmaklarını meme derisine sürtmemelidir.

• Süt akışı yavaşlayınca parmakların yönünü değiştirerek 

sağma işlemine devam eder.

Şekil 6: Süt sağma tekniği

1. Parmaklarını
C-şeklinde
yerleştir

2. Önce
göğüs
duvarına
doğru
bastır

3. Sonra
“bas ve bırak,
”bas ve bırak”
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Süt sağma sıklığı:

• Bebek hiç ememeyecek ise, doğum sonrası ilk 6 saat 

içinde (tercihen doğumhanede ilk saatte) anne göğüsleri 

sağılmaya başlanmalıdır. Özellikle kolostrumun ilk 

gün elle sağılması önerilmektedir, zira pompa ile 

sağıldığında setlerde kalan miktar ziyan olacaktır.

• Kolostrum elde etmek için 1-2 saat arayla ve 5-10 

dakika sağmak yeterlidir.

• Süt yapımını artırmak için 24 saat içinde en az 6, 

tercihen 8-12 kez (bunların en az biri gece olmak üzere) 

sağılmalıdır. Sağma süresi: 10-15 dakika genellikle 

yeterlidir. Bir diğer öneri ise, son damladan sonra iki 

dakika daha (memelerin tam boşalması için) sağılmaya 

devam edilmesidir.

Sağılması hedeflenen anne sütü miktarı:

• İlk gün 15 ml

• 4-7. günlerde 500-600 ml/gün

• >7 gün: 1000 ml/gün

• Hedef: 150 (200) ml/kg/gün süt sağılmasıdır. 

Preterm bebek annelerinin sağabilecekleri süt miktarı 

ve yöntemler “Preterm Bebeğin Enteral Beslenmesi ve 

Emzirmeye Geçiş Sürecinin Yönetimi” bölümünde ayrıntılı 

olarak açıklanmıştır.

Süt pompaları ile süt sağma tekniği

a. Elektrikli pompalar

• Pil veya elektrikle çalışır. 

• Tek veya çift taraflı kullanılır.

• Sağma süresi 15 dakika veya süt gelmemesini takiben 

iki dakikadır. Sütün çoğu ilk 6 dakikada birikir. 

• Cihazda uygun vakum (basınç) ve vakum sıklığı 

ayarlanmalıdır.

• Piyasada bulunan süt sağma cihazlarının vakum 

(basınç) aralığı en az 30 (40) mmHg, en fazla 275/300 

mmHg arasında ayarlanabilmektedir. Vakum sıklığı 

(siklus) ise cihazların önemli kısmında 30-60 siklus/

dakika olarak ayarlanabilmektedir. Daha yüksek siklus 

değerlerine ulaşabilen cihazlar da (120 siklus/dakika) 

mevcuttur. Yüksek hızların doğal emme şeklini daha iyi 

taklit ettiği bildirilmektedir.

• Cihaz ayarları: Hedef, term bebeğin emme şeklinin 

taklit edilmesidir. Bu amaçla özel geliştirilmiş pompalar 

olduğu gibi, anne de cihaz üzerindeki vakum ve siklus 

ayarlarını ayarlayabilir:

• Süt sağmaya başlanırken yüksek hız (60 siklus/

dakika) ve düşük basınçla (30-40 mmHg) 

başlanabilir (non nutritif başlangıç fazını taklit eder). 

Süt akışı başladıktan veya iki dakika sonra siklus 

sayısı azaltılabilir (30-40 siklus/dakika) ve basınç 

artırılmaya başlanır (Daha yavaş hıza sahip bu faz, 

nutritif emmeyi taklit eder). Basınç artırılışı annenin 

kendini en rahat ettiği düzeye kadar yavaş yavaş 

artırılmalıdır (en fazla 250 mmHg). Aksi takdirde 

meme başı hasarı gelişebilir. Yüksek basınçlarla 

daha fazla süt sağılamayacağı, annenin kendini 

rahat hissettiği optimal basınçların kullanılması 

konusunda anneler bilgilendirilmelidir.

• Yatakta rahat yatarken, cilt teması sağlarken veya 

kanguru yaparken sağma daha başarılı olur. Süt 

akımı azaldığında meme başının stimülasyonu için 

siklus sayısı tekrar artırılabilir.

• Özellikle prematürelerde ve çoğul gebeliklerde 

ideali otomatik elektrikli çift pompanın kullanılarak 

iki göğsün aynı anda sağılmasıdır. Her iki göğsün 

aynı anda sağılması ile ardışık sağmaya göre aynı 

veya daha fazla süt elde edilebileceği gibi, sağma 

süresi de kısalarak annenin konforu sağlanır. 

• Pompa setleri günlük değiştirilmelidir. Sütün toplandığı 

kaplar da steril olmalıdır.

• Sağmaya başlamadan önce yapılan meme masajı, 

ılık kompres ve/veya sıcak meme ucu kalkanları süt 

miktarını artırabilir. 

• Süt pompalarına ilişkin komplikasyon nadirdir: 

meme başı hasarları ve nadiren pompa setinin 

kontaminasyonuna bağlı enfeksiyonlar bildirilmiştir.

b.  Elle çalışan süt pompaları

 Sağılan sütün kontaminasyonuna izin vermeyecek 

şekilde uygun kaplarda biriktirilebileceği, asepsi 

koşullarına uygun şekilde temizlenebilen elle çalışan 

pompa setleri bulunmaktadır. Sütün doğrudan uygun 

bir kapta biriktirilemediği eski tip elle süt sağma 

pompalarının (tirle) kullanımı önerilmemelidir.
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2.i. Sağılan sütün saklanması ve kullanılacak süt 

saklama kapları:

Saklama kabının seçimi: Cam veya polietilen, polipropilen, 

polikarbonat, veya polietersulfon şişe veya torbaların 

kullanımı ile anne sütü içindeki yağ yüzdesinin 

azaldığı, protein  ve  karbonhidrat  miktarının ise arttığı 

bildirilmektedir. Cam ve polipropilen arasında lipidlerin 

yüzeye yapışması yönünden fark bulunmamıştır. Plastik 

torbaların hasar görerek kontamine olma riskine 

karşı dikkatli olunmalıdır. Bisfenol içeren kaplar 

kullanılmamalıdır. Hastanede idrar toplamakta kullanılan 

plastik kaplar kullanılmamalıdır. Sadece gıdaların 

saklanabileceği kaplar kullanılabilir. Saklama kapları su 

ve sabunla ya da bulaşık makinesinde yıkandıktan sonra 

kurutulmalıdır. Sterilize edilmeleri gerekmez. Kimyasal 

dezenfektanlar kullanılmamalıdır. 

Anne sütünün buzdolabında tutulmasının ve 

dondurulmasının etkileri

Taze sağılmış veya buzdolabında (+ 4 derecede ) korunmuş 

sütün kullanımı, dondurulmuş süte tercih edilmelidir. 

Buzdolabında lipid kompozisyonunun ve lipaz aktivitesinin 

96 saat stabil kaldığı gösterilmiştir. Laktoferrin düzeyleri 

de 4-5 gün stabil kalmıştır. IgA, sitokinler ve büyüme 

faktörleri gibi immunolojik faktörlerin buzdolabında 48 

saatte azalmadığı bildirilmiştir. 

Sağılmış sütün dondurularak (-4 ila -20°C) en az 3 

ay saklanabileceği, bakteriyle kontamine olmadığı 

belirtilmiştir. Anne sütü 90 gün dondurulduğunda yağ, 

protein ve kalorisinin azaldığı saptanmıştır. Vitaminlerden 

E vitamininin düzeyinin değişmediği, C vitamininin ise 

1-5 ay dondurulduğunda düzeyinin azaldığını bildiren, 

kanıt düzeyi düşük çalışmalar vardır. Biyoaktif maddeler 

değişen oranlarda azalır. Laktoferrin 3 ay -20°C derecede 

dondurulduğunda anlamlı olarak azalırken, kolostrumdaki 

IgA, çeşitli sitokinler ve büyüme faktörlerinin değişmediği 

bildirilmiştir. Diğer makrobesinlerin, ozmolalite ve 

immünoreaktif proteinlerin de değişmediği gösterilmiştir. 

Dondurulmuş sütler buzluğun arka kısmında saklanmalıdır.

Anne sütünün özellikle prematüre bebeklere taze olarak 

verilmesi önerilir. Ancak bazı durumlarda dondurularak 

saklanmış veya pastörize edilmiş (donör anne sütü/

anne sütü ile CMV enfeksiyonunun prematüreye geçişini 

engellemek için) anne sütü vermek gerekebilir. 

Saklanan sütün kullanılması

• Hastanede saklanan anne sütlerinin üzerinde mutlaka 

isim ve tarih yazılı olmalıdır. Buzdolabındaki en eski 

sütten başlayarak kullanılmalıdır.

• Sağılmış anne sütü torbaya konurken soğuduğunda 

genleşeceği göz önünde bulundurulmalıdır. Süt 15-60 

ml’lik porsiyonlar halinde saklanmalıdır.

• Depolanmış anne sütünün kullanılması: Sütün konulup 

bebeğe verileceği kap/biberonlar temiz olmalıdır. Su ve 

sabunla yıkanıp kağıt havlu ile kurulanması yeterlidir. 

Sağlıklı bir bebekte sterilize edilmesi gerekmez.

• Dondurulmuş sütü çözmenin en iyi yolu bir gece 

önceden buzdolabı rafına koymaktır; çünkü bu şekilde 

çözüldüğünde daha az yağ kaybı olur. Diğer yöntemler, 

dolaptan çıkarıp ılık akan suyun altına tutmak veya ılık 

su dolu bir kabın içine oturtmaktır (benmari). Ayrıca 

*ABM Protokol Komitesi Sağlık Bakanlığı

Oda ısısı

(16-29°C)

4 saat

(temiz ortamda 6-8 saat)
3 saat

Buzdolabı rafında

(+4°C)

4 gün

(temiz ortamda 5-8 gün)
3 gün

Derin dondurucuda

(-18°C altı)

6 ay

(12 ay da kabul edilebilir)
3 ay

Tablo 2. Saklama koşulları: T.C. Sağlık Bakanlığı ve *The Academy of Breastfeeding Medicine” Protokol Komitesinin 

sağılmış sütün saklanması ile ilgili önerileri

*The Academy of Breastfeeding Medicine Protocol Committe
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çözme sırasında sütün su ile temas etmemesine dikkat 

edilmelidir.

• Benmaride ısıtılan anne sütleri kullanılmadığında tekrar 

buzdolabına konmamalıdır. Anne sütlerinin ısıtılması 

için kullanılan benmarinin günlük temizliği yapılmalı, 

anne sütünün dökülmesi gibi herhangi bir kirlenme 

olduğunda benmarinin temizliği tekrarlanmalıdır.

• Mikrodalga ile çözme, anne sütündeki antiinfektif 

özellikleri ortadan kaldırdığından önerilmez.

• Dondurulmuş süt eritilip oda ısısına geldiğinde 

bakteriyel çoğalmayı önleme özelliği azalır; bu nedenle 

anne sütü birkaç saatten uzun süre oda ısısında 

bırakılmamalı, tekrar dondurulmamalıdır. Eritilmiş 

anne sütü 24 saat buzdolabında korunabilir.

• Bebeğin daha önce içtiği ancak bitirmediği süt, 

kontaminasyon riski nedeniyle daha sonra 

verilmemelidir. 

• Anne sütü nonpatojen bakteriler içerir. Annenin 

memesinde bakteri veya mantar enfeksiyonuna bağlı 

ağrı varsa, sağdığı süt atılmaz; ancak kötü kokulu veya 

pürülan ise atılmalıdır. 

• Taze sağılmış süt, önceden sağılıp saklanan soğuk veya 

dondurulmuş süte karıştırılmamalıdır.

• Saklanmış sütün kokusu: Parçalanan trigliseridlerden 

oluşan yağ asitlerinin oksidasyonuna bağlı özel kokusu 

olur. Bebek için zararlı değildir.

Sağılmış anne sütünün NG/OG sonda ile verilmesi

Sağılmış anne sütü sonda ile bebeğe verilirken (sağılma, 

saklama ve veriliş yöntemine bağlı olarak) bazı kayıplara 

uğrar. Örneğin anne sütü içindeki yağ, enjektörün 

çeperine yapışarak ciddi enerji kaybına yol açabilir. Bunun 

engellenmesi için enjektörün dik konumda tutulması 

önerilmektedir. Anne sütünün enjektörde üç saat ışığa 

maruz kalması, anne sütündeki riboflavinin %50, A 

vitamininin %70 azalmasına yol açar. 

Pastörizasyonun etkileri: Anne sütü genellikle kullanılan 

Holder pastörizasyonda 62,5 derecede 30 dakika tutulur. 

Diğer yöntem ise anne sütünün yüksek ısıda kısa süreli 

(high-temperature short time: HTST/72 derecede 5-15 

saniye) tutulmasıdır.

Genel olarak besinler Holder pastörizasyondan etkilenir.

Vitaminlerden A, D, E, B2, B6 ve kolin, niasin ve pantotenik 

asit hafif etkilenirken, tiamin %25, Biotin %10, C vitamin 

%35 azalır. Esansiyel yağ asitleri de etkilenmez. Anne 

sütü 56 dereceye ısıtılınca tüm fonksiyonel beyaz küreler, 

bakteriler ve HIV/human-T lenfosit virüsler ölür. Tabloda 

pastörizasyonun anne sütündeki komponentlere etkisi 

verilmiştir.

Dondurmanın etkileri

Dondurma, anne sütündeki lipidleri etkiler, yağ globüllerini 

parçalar ve lipaz aktivitesi için gereken yüzeyi artırır. 

Saklama ve depolama koşullarının immünolojik faktörler 

üzerine etkisi tabloda gösterilmektedir.

Komponent 
Kalan aktivite

56°C x30 dakika 62.5°C x30 dakika

S. aureus %100 öldürülür %100 öldürülür

E. coli %100 öldürülür %100 öldürülür

Laktoferrin %72 %22

IgA %84 %51

Folik asit %72 %57

Lizozim %132 %100

Fosfataz %23 %1.4

Tablo 3. Pastörizasyonun anne sütündeki komponentlere etkisi
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Tablo 4. Saklama ve depolama koşullarının immünolojik faktörler üzerine etkisi

Faktör Saklama
0-4 derece

Depolama 
-20 derece

IgA 0-4 derece Değişmez

SIgA Değişmez Değişmez

Laktoferrin Değişmez Değişmez

Lizozim Değişmez Değişmez

C3 kompleman Değişmez Değişmez

Bifidum faktör Değişmez Değişmez
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Anne sütünün olmadığı veya yetersiz olduğu ya da bazı 

metabolik hastalıkların varlığında formüller kullanılır. 

Yenidoğan bebekler için kullanılabilecek olan formüllerin, 

güçlendiricinin ve protein eklerinin Türkiye’de bulunan 

seçenekleri ek 2’de verilmiştir. 

3.a. Formüllerin ozmolaritesi

Term ve prematüre bebeklerde kullanılan formüllerin 

önemli bir kısmının ozmolaritesi 300mOsm/kg H2O’dan 

düşüktür. 

3.b. Formül tipleri: (Bakınız Ekler-II-Formüller)

Standart formül: Normal gastrointestinal sistem 

fonksiyonları olan term bebekler için uygundur. Gebelik 

haftası >34 hafta, doğum ağırlığı >2000 gram olan 

pretermlerde de kullanılabilir.

Prematüre formülü: Gebelik haftası <34 hafta, DA <2000 g 

olan pretermlerde kullanımı uygundur. Standart formülden 

farklı olarak bu bebeklerin büyüme ve gelişmesini 

sağlayacak şekilde daha yüksek kalori, protein, mineral 

(sodyum, kalsiyum, fosfor) ve diğer (LCPUFA, karnitin, 

taurin, nukleotid gibi) destekleri içerirler.

Prematüre taburculuk sonrası formülü: Prematürelerde 

taburculuk sonrasında kullanılabilir. Standart term 

formüllere göre, enerji, protein, kalsiyum, fosfor ve diğer 

besin öğeleriyle zenginleştirilmiştir. Ancak bu katkılar 

preterm formülünden azdır.

Özel formüller

a. Proteinleri hidrolize edilmiş formüller: İnek sütü 

allerjisi olan bebekler için geliştirilmiş formüllerdir. 

İnek sütünde bulunan proteinin allerjenitesi kompleks 

moleküler yapısı, çözünürlüğü ve stabilitesi ile ilişkilidir. 

Proteinler çeşitli yöntemler ile (enzimatik, ultra-ısıtma, 

ultra-filtrasyon gibi) hidrolize edilirler.

• Anne sütü sağlanamayan ve standart formüllerdeki 

inek sütü proteinini tolere etmeyen bebekler ile barsak 

disfonksiyonunda (kısa barsak, intestinal fistül gibi) 

kullanılabilir 

• Prematürelerde kullanılması yüksek ozmotik değerleri 

nedeniyle çok uygun olmasa da anne sütü olmayan ve 

preterm formülünü tolere etmeyen prematürelerde 

“geçici” süre kullanılabilir. 

• Parsiyel hidrolize formüller allerji riski yüksek 

olan bebeklerde kullanılabilir. Ancak etkinliği 

ispatlanmamıştır. Proteinler tam olarak 

parçalanmamıştır. Proteinler moleküler ağırlığı <5000 

dalton olan daha az sayıda oligopeptit içerecek şekilde 

hidrolize edilmiştir.

• İleri derecede hidrolize protein formülleri: Bu 
formüllerde proteinler kısa peptitlere kadar 
parçalanmıştır. Allerjiden korunma ve tedavide 
önerilmektedir. Proteinler moleküler ağırlığı <3000 
dalton olan peptitlere hidrolize edilmiştir (Pepti-Junior/
Alimentum gibi) .

3. YENİDOĞANDA FORMÜLLERİN 
KULLANIMI
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• Amino-asit bazlı formüllerde, proteinler amino asitlere 
kadar parçalanmıştır (Pregomin AS ve Neocate gibi). 
Allerjenitesi çok düşüktür ve kolay absorbe olur. 

b. Laktozsuz veya laktozu azaltılmış formüller: Anne 

sütü olmayıp, formül alan bebeklerde laktoz intoleransı 

saptandığında kullanılabilir. Laktozsuz formüller 

galaktozemide ilk tercihtir. Ülkemizde bulunan preparatlar: 

Bebelac LF, Pregomin AS, HN-25. Bunun yanısıra laktozu 

çok az içeren ve glukoz polimerlerinin karbonhidrat kaynağı 

olarak sunulduğu formüller de (Pepti-Junior/Alimentum 

gibi)laktoz intoleransında denenebilir.

c. Orta zincirli trigliserid ve çok uzun zincirli yağ asitlerini 

içeren formüller: Anne sütü ve standart formüller, 

emilimleri için safra tuzlarına ihtiyaç gösteren uzun zincirli 

trigliseridleri içerirler. Safra tuzlarının metabolizmasında 

sorun olan kolestaz, kısa barsak gibi durumlarda hızla 

hidrolize olan ve oluşan yağ asitleri lipaz ve safra tuzlarına 

ihtiyaç duymadan emilebilen orta zincirli yağları içeren 

formüller tercih edilebilir (Pepti-Junior/Alimentum gibi). 

Prematüre formüllerine de yağ asidi absorbsiyonunu 

kolaylaştırmak için MCT belli oranda eklenir. Anne sütünde 

bulunan çok uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitlerinin 

(LCPUFA) de formüllere eklenmesi önerilmekte, pek 

çok formül bu yağ asitlerini içermektedir. Cochrane 

metanalizlerinde formüle LCPUFA eklenmesinin term 

ve prematüre bebeklerde nörokognitif ve vizüel kazanım 

sağladığı gösterilememiştir. Ancak 2013 yılında yapılan bir 

metaanalizde formüllere LCPUFA eklenmesinin ilk yaşta 

görme keskinliğini artırdığı bildirilmiştir.

d. Soya bazlı formüller: Konjenital laktaz eksikliği, 

galaktozemi, Ig-E ilişkili inek sütü protein alerjisinde (%8-

14’ü soyaya da allerjiktir) kullanılabilir. 

e. Metabolik hastalıklarda kullanılan formüller: Beslenme 

ve metabolizma bilim dalının önerileri doğrultusunda 

kullanılırlar.

f. Yüksek enerjili formüller: Kısıtlı sıvı ve yüksek enerji 

alması gereken bebekler için kullanılır. Örn: Infatrini, 

Similac High Energy.

3.c. Probiyotik, prebiyotik ve nukleotidlerin barsak 

florası ve immun sistem üzerine etkileri, kullanım ve 

bebek formüllerine katılma önerileri

İmmun sistem yaşamın erken dönemlerinden itibaren 

infeksiyonlarla daha iyi mücadele ederken daha az allerji 

geliştirmek üzere de programlanabilir. Gebelikteki diyetten 

başlayarak doğum şekli ve anne sütü gibi bir sinbiyotiğin 

kullanımının yanı sıra flora gelişimini destekleyecek pro-

pre-sinbiyotiklerin kullanımının, prematüre, yüksek atopi 

riski olan bebeklerde yararlı olabileceği ileri sürülmüştür. 

Anne sütünde bulunan galaktooligosakkaridlerin ve 

laboratuvarda etkinliği gösterilmiş galaktooligosakkarid/

fruktooligosakkarid karışımlarının eklenmesi ile gaita 

formu, barsak florası ve immun sistem üzerine olumlu 

etkiler olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur ve 

formüllerin bir kısmına çeşitli prebiyotikler eklenmektedir. 

Ancak uzun süreli etkiler konusunda yeterli bilgi birikimine 

ulaşılıncaya kadar formüllere rutin prebiyotik, probiyotik, 

sinbiyotik eklenmesi konusunda genel bir öneride 

bulunulamaz.

DNA ve RNA’nın yapı taşları olan nukleotidler ise anne 

sütünde nonprotein nitrojenin %2-5’ini oluşturacak 

şekilde 70 mg/L bulunurlar. Gastrointestinal gelişimde 

ve immun sistemin güçlenmesinde yararları vardır. 

Formüllere eklenmesi konusunda kesin kanıt olmasa da 

yararlı olduğunu gösteren çalışmalar nedeniyle ESPGHAN 

tarafından maksimum 5 mg/100 kcal olacak şekilde 

formüllere eklenebileceği belirtilmiştir. 

3.d. Formüllerin hazırlanması ve saklanması

Yenidoğan bebekler için kullanılabilecek olan sıvı ve toz 

formüllerin içeriği ekler bölümünde verilmiştir. Hastanede 

izlenen bebekler için kontaminasyon riski daha düşük 

olduğundan hazır sıvı formüller tercih edilmelidir. Sıvı 

formüllerin yokluğunda toz formüller kullanılır. Toz 

halindeki formüller pastörize edilmiş olsa da steril değildir. 

Bakteriler formülde olabileceği gibi, hazırlandıkları 

ortamda veya konuldukları biberonlarda da bulunabilir. Bu 

nedenle aşağıda belirtilen konulara uyulmalıdır:

• Formülü hazırlayacak olan sağlık görevlisi ellerini 
kurallara uygun şekilde yıkamalı ve hazırlama süreci 
boyunca ve sonrasında el hijyenine dikkat etmelidir. 
Alkol bazlı el dezenfektanı yeterli değildir. 

• Formül hazırlayan personel mutlaka maske ve bone 
takmalıdır.

• Formül hazırlayan personelde takı bulunmamalı, 
tırnakları kısa olmalıdır. 

• Formüller hazırlanmadan önce tezgah çamaşır suyu 
ya da klor tableti eklenmiş su ile silinmeli, silme 
işleminden sonra eller tekrar yıkanmalıdır. 

• Formül hazırlamak için kullanılan su 10 dakika 
kaynatılmalı ve daha sonra 60˚C’ye kadar soğutulmalıdır.
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• Formül paketleri açıldıktan sonra en geç üç hafta 
içerisinde tüketilmelidir. Kalan miktarlar ağzı kapalı bir 
şekilde serin ve kuru bir ortamda saklanmalıdır.

• Formüllerin hazırlanacağı biberon/kaplar yüksek 
ısıda yıkama yapan bulaşık makinalarıyla yıkanmalı, 
ardından sterilize edilmelidir. Hazırlanan formüller 
farklı bir odada ve özel bir bölümde saklanmalıdır. 

• Hazırlama, saklama ve ısıtma sırasında asepsi 
kurallarına ciddiyetle uyulmalıdır. 

• Formül hazırlığı sırasında telefon görüşmesi 
yapılmamalı, kapı açılmamalıdır. 

• Formül hazırlama işlemi dışında personel farklı bir 
temasta bulunmuşsa, eldiveni mutlaka değiştirmeli ve 
eller yıkanarak yeni eldiven giyilmelidir.

• Formül hazırlarken kullanılan bütün malzemeler 
(biberon, sürahi, doldurmak için kullanılan kepçe, 
süzgeç v.s.) mama hazırlamadan önce fırçalanmalı, 
bulaşık makinesinde yıkanmalıdır. 

• Formüller ünitede o öğünde kullanılacak miktarda 
hazırlanmalıdır ve hazırlandıktan hemen sonra 
kullanılmalıdır.

• Hazırlanmış veya sıvı formüller buzdolabında 
saklanmalıdır; kullanım öncesi “bu işe ayrılmış özel 
alanda” ısıtılmalıdır.

• Biberonların üzerine tarih ve isim yazılmalıdır.

• Formüller buzdolabına hazırlanma sırasına göre 
yerleştirilmelidir. Önce hazırlanan formül önde olmalı, 
daha sonraki arkaya yerleştirilmelidir. 

• Devamlı NG/OG tüple beslenen bebeklerde formüller 
2 saatlik hazırlanmalıdır. Kullanılan setler 24 saatte 
bir değiştirilmeli, enfeksiyon durumunda dört saatte 
bir değiştirilmelidir. Beslenme amaçlı kullanılan 
enjektörler her beslenmede değiştirilmelidir.

• Hazırlanmış sıvı formüller derin dondurucuya 
konulmamalıdır.

• Formül içerisine herhangi bir madde eklenmesi gereken 
bir durumda, klinikte asepsi ve antisepsi kurallarına 
uygun olarak yapılmalıdır.

• Hazırlanmış formül oda ısısında 3 saatten uzun 
bekletilmemelidir. Artık formül dökülmeli ve 
bekletilerek bir daha kullanılmamalıdır.

• Formüllerin önceden hazırlanması gerekiyor ise günlük 
hazırlanmalı ve +4°C’de veya altında saklanmalı ve 24 
saatten uzun bekletilmemelidir.

• Buzdolabı ısısının ≤+4°C olduğu sık sık kontrol 
edilmelidir. 

• Formüller ünite dışında hazırlanıyor ise soğutucuda 
nakledilmelidir.

• Anne sütü güçlendiricileri kullanılacak ise 50 ml’lik 
porsiyonlar halinde güçlendirme yapılmalıdır.

• Hazır sıvı formüllerin kapaklarının bombeli olması 
formüllerin bozuk olduğunu göstermektedir. Kapakları 
bombeleşmiş sıvı formüller kullanılmamalıdır.

• Aralıklı olarak formüllerde olası kontaminasyonu 
saptamak için surveyans yapılmalıdır.

3.e. Biberonların sterilizasyonu:

• Kullanılan biberon temizlenip dezenfekte edilmeden 
ve yeniden kullanıma hazır hale getirilmeden tekrar 
kullanılmamalıdır.

• Biberonların tercihen cam olması önerilmektedir.

–  Plastik biberonların aralıklarla yenilenmesi 
gerekmektedir.

• Biberonların cam ve emzik kısımları biberon 
halkasından ayrılarak biberon fırçası ile ön temizleme 
işlemi yapıldıktan sonra bulaşık makinesinde 65°C’de 
yıkanmalı ve 80°C’de kurutulmalıdır. Kuru şekilde 
çıkan biberonlar tercihen paketlenmelidir. Paketlenen 
biberon ve biberon emzikleri ve kuru şekilde çıkan 
diğer gereçler (sürahi, doldurmak için kullanılan kepçe, 
süzgeç v.s.) 120°C’de sterilizatörde steril edilmelidir. 
Hazırlanan steril biberonlar ve biberon emzikleri steril 
saklanmalı, kontaminasyonu engellenmelidir.

• Plastik biberon ve parçaları ev modeli buhar 
sterilizatörlerinde veya 10 dakika kaynatılarak sterilize 
edilmelidir.

• Hazırlanan biberonların steril tromellerde saklanması 
önerilmektedir.
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Emzirmenin başarısı ve devamlılığı için, anne ve bebek 

hastaneden çıkmadan önce yapılması gereken uygulamalar 

aşağıda sıralanmıştır:

1.  Taburcu olmadan önceki 8 saat içinde emzirmenin 

etkinliği değerlendirilmiş olmalı (pozisyon, memeye 

yerleşme, süt akışı, bebeğin tartısı ve tartı kaybı 

oranı, dışkı ve idrar çıkışı, sarılık varlığı); annenin 

sorunlarıyla ilgilenilmelidir (meme ucu ağrısı, elle 

süt sağma, sütünün yetersiz olduğu endişesi, ek besin 

verme niyeti).

2.  Emzirme sorunlarına yol açabilecek anne ve bebeğe 

ait risk faktörleri değerlendirilmiş olmalıdır.

3.  Anneye ilk 6 ay “tek başına” anne sütüyle beslenmenin 

tıbbi, psikososyal ve toplumsal gerekçeleri çok iyi 

açıklanmış olmalıdır. 

4.  Emzirme ile ilgili ticari olmayan eğitim materyalleri 

yararlıdır; ancak formül, emzik ve diğer reklam 

malzemesi içeren “taburculuk paketlerinin” dağıtımı 

engellenmelidir.

5.  Emziren anneleri olası sorunlar hakkında 

bilgilendirmek yararlıdır, ancak “aşırı bilgi yüklemesi” 

yapmamaya dikkat edilmelidir. Aşağıda sıralanan 

konularda basit, anlaşılır ve yazılı bilgilendirme 

yapılmalıdır:

a. Memede süt birikmesi (angorjman)

b. Bebeğin yeterli süt aldığının işaretleri

c. Yenidoğan sarılığı

d. Annenin ilaç kullanımı

e. Kontrol zamanı

6.  Elle veya pompayla süt sağma ve saklama eğitimi 

verilmelidir.

7.  Emzirme sorunlarında başvurulabilecek kişiler ve 

iletişim bilgileri sağlanmalıdır.

8. Doğum sonrası erken taburcu olanlar (<48 saat), 2 

gün içinde, (<72 saat ise 3-5. gün) kontrole çağrılmalı, 

yeterli idrar ve dışkı çıkışı, sarılık, doğum kilosuna 

ulaşma durumuna göre kontrollere devam edilmelidir.

9.  Eğer anne taburcu olmaya hazır, fakat bebek hazır 

değilse, emzirme sorunları çözülene kadar annenin 

de bebekle beraber hastanede kalmaya devam etmesi 

sağlanmalıdır.

10.  Anne çalışacak ise ev dışında süt sağma, saklama ve 

transferi konularında bilgilendirilmelidir.

11. Anne bebekten önce taburcu edilirse, bebeğini 

emzirebilmesi için mümkün olan en uzun süre 

bebeğiyle birlikte olması sağlanmalıdır.

4. HASTANEDEN TABURCU EDİLEN 
ANNEYE EMZİRME ÖNERİLERİ: 
“EVE GİDİŞ PROTOKOLÜ“
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Anne ve bebeğe ait, az sayıda sağlık sorununun varlığında, 

geçici bir süre veya kalıcı olarak anne sütünün verilmemesi 

gerekebilir. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF’in, yeni ortaya 

konan bilimsel verileri gözden geçirerek güncellediği bu 

tıbbi nedenler aşağıda sıralanmıştır.

5.a. Bebeğe ait nedenler

a. Özel formüller dışında anne sütü veya diğer süt 

formüllerini almaması gereken bebekler (bazı 

doğumsal metabolizma hastalıkları): 

i.  Galaktozemi-laktozsuz formül ile beslenme 

gerekir.

ii.  MSUD (Akçaağaç şurubu hastalığı)-lösin, izolösin 

ve valin içermeyen özel formüller ile beslenme 

gerekir.

iii.  Fenilketonüri-fenil alanin içermeyen özel formül 

ile beslenme gerekir (dikkatli izlenmek şartıyla bir 

miktar emzirme mümkün olabilir). 

b.  Anne sütünün en uygun beslenme şekli olmasına 

karşın geçici bir süre anne sütüne ek olarak başka 

besin desteği gerekebilecek bebekler:

i.  Doğum tartısı <1500 g olan çok düşük doğum ağırlıklı 

bebekler

ii.  Gestasyon yaşı <32 hafta olan preterm bebekler

iii.  Metabolik uyum sorunu veya artmış glukoz 

gereksinimi nedeniyle hipoglisemi riski taşıyan ve 

optimal emzirme veya anne sütüyle beslenmeye 

karşın kan şekeri düzenlenemeyen yenidoğanlar 

(preterm, SGA, intrapartum hipoksik/iskemik 

stres, hasta bebekler, diyabetik anne bebekleri 

gibi)

5.b. Anneye ait nedenler

a.  Emzirmenin kalıcı olarak kesilmesi gereken durumlar:

i. HIV infeksiyonu 

b. Geçici olarak emzirmeye ara verilmesi gereken 

durumlar:

i.  Annenin bebeğine bakamayacak kadar ağır hasta 

olması (örn. sepsis)

ii.  Herpes simpleks virus-Tip 1 (HSV-1) bebeğin 

ağzının anne memesi üzerindeki lezyonlarla 

temasını önlemek için tüm aktif lezyonlar geçene 

kadar emzirmeye ara verilir.

iii. H1N1 enfeksiyonu aktif iken emzirmeye ara 

verilebilir; ancak süt sağılarak sağlıklı başka bir 

kişi tarafından bebeğe verilebilir.

iv.   Annenin kullandığı ilaçlar*:

- Psikoterapötik ilaçlar, anti-epileptikler, opioidler 

ve bunların kombinasyonları (uykuya eğilim ve 

solunum depresyonu yapabilir; eğer daha güvenli 

bir seçenek varsa kullanılmamalıdır)

- Radyoaktif iyot-131 (daha güvenli seçenekler 

olduğundan kullanılmamalıdır, eğer kullanıldıysa, 

maddenin alımından 2 ay sonra bebek tekrar 

emzirilebilir)

5. ANNE SÜTÜNÜN GEÇİCİ VEYA 
KALICI OLARAK VERİLMEMESİNİ 
GEREKTİREN TIBBİ NEDENLER
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- Topikal iyot veya iyodoforlar (örn. povidon iyot) 

özellikle açık yara veya müköz membranlarda 

kullanıldığında, emzirilen bebekte tiroid 

baskılanması ya da elektrolit anormalliklerine yol 

açabildiğinden kullanılmamalıdır.

- Sitotoksik kemoterapi (tedavi sırasında emzirme 

kesilmelidir)

c.  Emzirmenin devam edebileceği ancak dikkat edilmesi 

gereken durumlarda anne riskler konusunda 

bilgilendirilip onam alınmalıdır.

i.  Meme apsesi- Etkilenmemiş memeden emzirilir; 

tedavi başlandıktan sonra hasta memeden de 

emzirmeye başlanabilir.

ii.  Hepatit B- Doğum sonrası profilaksi yapıldıktan 

sonra (HepB aşısı ve Hep B Ig)

iv.  Hepatit C

iv.  Mastit- Eğer emzirmek çok ağrılı ise süt sağılarak 

durumun ilerlemesi önlenmelidir.

v.  Tüberküloz- Bulaştırıcılık geçene dek (en az 2 hafta 

anti-TBC tedavi) emzirilmez, ancak bu dönemde 

anne sütü sağılarak verilebilir.

vi. Madde kullanımı- Nikotin, alkol, ekstasi, 

amfetaminler, kokain ve diğer uyarıcıların 

emzirilen bebek üzerine zararlı etkileri vardır; 

alkol, opioidler, benzodiyazepinler ve Hint keneviri 

hem bebek hem de annede sedasyon yapabilir. 

5.c. Prematüre bebekte anne sütü ve CMV 

enfeksiyonundan korunma

Bu konuda standart bir uygulama henüz mevcut değildir. 

Bazı merkezlerde anneler taranmakta, bazı merkezlerde 

ise anne sütü bebeğe verilmeden önce pastörize edilmekte 

veya dondurulmaktadır. Pek çok merkezde ise anne sütü 

CMV yönünden herhangi bir araştırma yapılmaksızın 

bebeğe verilmektedir. Sonuç olarak yaygın olarak kabul 

gören bir protokol henüz mevcut değildir. 

(*Emziren annelerin karşılaşabileceği ilaç ve kimyasallarla ilgili bir veri tabanı olan LactMed sayfasına, TOXNET® (Toxicology Data Network) 
üzerinden (http://toxnet.nlm.nih.gov) erişilebilir. Ayrıca “Drugs in pregnancy and lactation” isimli kitaptan da yararlanılabilir.)
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Tablo 1. Term ve preterm anne sütünün enerji ve makrobesin miktarları 

(Avery 2018)

l. Anne sütü:

EKLER

Enerji Kcal/dl Protein g/dl Yağ g/dl Laktoz Kcal/dl Oligosakkarit g/dl

Preterm

1. Hafta 60 (45-75) 2,2 (0,3-4,1) 2,6 (0,5-4,7) 5,7 (3,9-7,5) 2,1 (1,3-2,9)

2. Hafta 71 (49-94) 1,5 (0,8-2,3) 3,5 (1,2-5,7) 5,7 (4,1-7,3) 2,1 (1,1-3,1)

3.-4. Hafta 77 (61-92) 1,4 (0,6-2,2) 3,5 (1,6-5,5) 6,0 (5-7) 1,7 (1,1-2,3)

10-12. Hafta 66 (39-94) 1,0 (0,6-1,4) 3,7 (0,8-6,5) 6,8 (6,2-7,2) Veri yok

Term

1. Hafta 60 (44-77) 1,8 (0,4-3,2) 2,2(0,7-3,7) 5,8 (4,2-7,4) 1,9 (1,1-2,7)

2. Hafta 67 (47-86) 1,3 (0,8-1,8) 3,0 (1,2-4,8) 6,2 (5-7,3) 1,9 (1,1-2,7)

3.-4. Hafta 66 (48-85) 1,2( 0,8-1,6) 3,3, (1,6-5,1) 6,7 (5,3-8,1) 1,6 (1-2,2)

10-12. Hafta 68 (50-86) 0,9 (0,6-1,2) 3,4 (1,6-5,2) 6,7 (5,3-8,1) Veri yok
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Tablo 2.  Anne sütünün ilaçlar ve güçlendiriciler ile ozmolalitesinde meydana gelen değişiklikler

Yenidoğanda oral tolere edilebilen osmolalite: 400-480 mOsm
Kaynak: Patole (2013)

Ürün mOsm/kg H2O

Vitamin D solüsyonu 3614

Sodyum Bikarbonat 2071

Kalsiyum Karbonat 3456

Kafein 3307

Ferröz sülfat 4913

Deksametazon 16043

Sodyum klorid 1861

Sodyum fosfat 627

Kotrimoksazol 3956

Nistatin 1192

Anne sütü
Hazırlandıktan 

2 saat sonra
Hazırlandıktan 
23 saat sonra

Sağılmış Anne Sütü 290 296

Güçlendirilmiş anne sütü 416-446 423-479

Güçlendirilmiş anne sütü ve 

1 gr protein desteği
414-453 420-483

Güçlendirilmiş anne sütü ve 

1 gr protein desteği ve 

1 ml uzun zincirli yağ emülsiyonu

417-455 421-479

Güçlendirilmiş anne sütü ve 

1 gr protein desteği ve 

1 gr yağ/karbonhidrat desteği

443-489 455-516

Güçlendirilmiş anne sütü +1 gr protein+

1 gr karbonhidrat
437-490 453-509
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EKLER II. Formüller
Tablo 1. Ülkemizde bulunan term formüllerin içerikleri

Her
100 ml'de 

Birim Aptamil 
1 

 Bebelac 
1

Bebelac 
Gold 1

Hip 1 Hipp 
Combiotic 

Pre

Hipp 
Combiotic 

1

Hero 
Nutrasense 

1

SMA Humana 
1

Similac 
1

EVOLVIA 
NutriPRO 

1

ENERJİ kcal 67 65 65 69 66 69 66 67 65 65 68

PROTEİN g 1,36 1,3 1,3 1,4 1,25 1,5 1,34 1,3 1,4 1,36 1,37

Whey protein g 0,8 0,8 0,7     0,87   0,82

Kazein g 0,5 0,5 0,7     0,47   0,55

Alpha 
Lactalbumin

g        0,23   0,2

Whey/Kazein  60/40 60/40 50/50 60/40 60/40 60/40  65/35 60/40  60/40

YAĞ g 3,5 3,3 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 3,1 3,54 3,5

Doymuş Yağ Asidi g 1,5 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 1,3 1,6 1,1 1,1 1,3

Tekli Doymamış 
y.a

g 1,3 1,3 1,3 1,6 1,6 1,6 1,4 1,8 1,4 1,5 1,4

Çoklu Doymamış 
y.a

g 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,19 0,6 0,8 0,8

Linoleik Asit mg 452 446 454 70 600 600  520 567 570 569

Alfa Linolenik 
Asit

mg 83 82 84 100 70 80  42 72  49

Linoleik asit / 
Alfa Linolenik 

Asit 

 5,4 5,44 5,40 0,70 8,57 7,50 12,3 7,875 6,0 11,61

LCPUFA  VAR VAR VAR 16 mg 20 mg 16 mg  VAR   VAR

AA mg 12 6,4 6,5     12  15 15,8

DHA mg 11 6,4 6,5     7,1  9 11,2

Ekosapentaenoik 
Asit

mg 2,2 1,4 1,4        0,022

ß-palmitat %  0         23

Fosfolipid   0         0,0405

Gangliosid   0         0,9

(Devam) >>
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Her
100 ml'de 

Birim Aptamil 
1 

 Bebelac 
1

Bebelac 
Gold 1

Hip 1 Hipp 
Combiotic 

Pre

Hipp 
Combiotic 

1

Hero 
Nutrasense 

1

SMA Humana 
1

Similac 
1

EVOLVIA 
NutriPRO 

1

KARBONHİDRAT g 7,6 7,4 7,3 8,1 7,3 7,8 7,3 7,3 7,7 6,6 7,56

Laktoz g 7,1 7,1 6,9 6,9 7,1 6,4  7,3 5,6  6,82

Maltodekstrin g 0 0       1  0,7

Siyalik Asit mg  0          

Nişasta g 0 0  1,2  1,2   1,1   

Maltoz g 0 0       0,04   

Sukroz g 0 0          

PREBİYOTİK 
LİFLER

g 0,8 0,8 0,8 <0,1 0,3 GOS 0,3 GOS 0,3   0,4 GOS 0,4 FOS

MİNERALLER             

Na mg 18 17 18 20 20 20 15 16 20 18,0 20

K mg 74 68 66 75 70 83 60 65 69 75,0 73

Ca mg 56 57 45 53 50 55 44 42 60 48,0 66

P mg 31 32 32 30 27 35 26 24 34 28,0 36

Ca/P  1,8 1,8 1,4 1,8 1,9 1,6  1,75 1,8  1,83

Mg mg 5,2 5,1 5,1 4,9 5 5,5 4 4,5 5,1 5,0 5,7

Fe mg 0,53 0,53 0,52 0,7 0,5 0,7 0,4 0,64 0,6 0,5 0,7

Zn mg 0,52 0,52 0,49 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,7 0,5 0,7

Cu mcg 41 40 40 40 45 40 40 33 40 48 43

Mn mcg 7,8 7,8 7,1 7 7,5 7 4 5 7,4 13 13,5

Cl mg 48 42 39 42 45 43 40 43 45 44 45

I mcg 13 12 12 10,8 15 10 10 10 11 13 13,5

Se mcg 1,7 1,5 1,5 1,6 1,3 1,5 1,5 1,4  1,1 1,4

F mcg ≤3 ≤ 3 ≤3 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5  2,5   37

VİTAMİNLER             

A mcg-
RE

56 55 53 70 70 70 50 66 66 57 78

D3 mcg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1

E mga-
TE

1,1 1,1 1,1 0,7 0,9 0,7 0,8 0,74 0,8 1,8 2

K1 mcg 4,5 4,4 5,1 4,9 5 5 3 6,7 5,2 7 5,7

C mg 9,4 9,2 9,2 10 10 10 9 9 10,4 10 0,14

B1 mcg 52 51 49 60 60 60 52 100 68  70

B2 mcg 124 121 112 130 100 130 91 110 92  84

Pantotenik Asit mcg 345 344 323 500 500 502 330 350 348 400 0,4

Biotin mcg 1,4 1,4 1,6 1,6 1,5 1,7 1,2 2 1,8 3 2,2

Inositol mg 4 3,8 3,7 4,9 3,9 6,9 4 4,5 3,5  6,1

L-Karnitin mg 1,6 1,6 1,3 1,9  1,9 1 1   2,3

Taurin mg 5,5 5,3 5,3    4,6 4,7 4,9 3,6 4,5

Kolin mg 12 12 9,9 15 11 12,4 7,5 10 10,7 13 13,5

(Devam) >>
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Her
100 ml'de 

Birim Aptamil 
1 

 Bebelac 
1

Bebelac 
Gold 1

Hip 1 Hipp 
Combiotic 

Pre

Hipp 
Combiotic 

1

Hero 
Nutrasense 

1

SMA Humana 
1

Similac 
1

EVOLVIA 
NutriPRO 

1

NÜKLEOTİDLER mg 3,3 3,2 3,2     2,6  1,9 2,92

Sitidin 5' 
-monofosfat

mg 1,1 1,1 1,1    1,6 1,65   0,09

Üridin 5' 
-monofosfat

mg 0,8 0,77 0,77    0,7 0,5   0,88

Adenozin 5' 
-monofosfat

mg 0,69 0,67 0,67    0,5 0,4   0,41

Guanozin 5' 
-monofosfat

mg 0,24 0,23 0,23    0,3 0,2   0,27

İnozin 5' 
-monofosfat

mg 0,46 0,45 0,45    0,2 0,2   0,27

OZMOLARİTE mOs
mol/l

          270

Böbrek Solüt 
Yükü

mOs
mol/l

128 125 115     97   94

Tablo 2. Ülkemizde bulunan preterm formüllerin, güçlendirici ve protein eklerinin içerikleri

Her
100 ml'de 

Birim Protein 
Supplement 

(100 g'da) 

Eoprotin 
100ml 4,4 

g toz

Aptamil 
Prematil 

Toz 

Aptamil 
Prematil 
Sıvı 70 ml 

Aptamil 
PDF

Bebelac 
Gold 

Nenatal

Similac 
Neosure

Humana 
0

Evolvia 
Prematüre 

100 ml

ENERJİ kcal 338 15 79 81 74 79 75 77 81

PROTEİN g 82,1 1,1 2,6 2,64 2 2,6 2 2,1 2,3

Whey protein g 41,1 0,6 1,6 1,56 1,2 1,6   1,5

Kazein g 41,1 0,6 1,1 1,04 0,8 1,1   0,8

Whey/Kazein  50/50 50/50 60/40 60/40 60/40 60/40   65/35

YAĞ g 0,1  3,9 3,9 4 3,9 4,1 4 4,1

MCT g   22%  22%   0,7 (%17)

LCPUFA    VAR VAR VAR VAR  VAR ?

KARBONHİDRAT g 2,2 2,7 8,4 8,4 7,5 8,4 7,5 7,8 8,7

PREBİYOTİK 
LİFLER

g   0,8 0,8 0,8 0,8  0,5  

MİNERALLER          

Na mg 776 35 70 70 28 70 24,6 32 34

K mg 1226 23 80 82 77 80 106,0 75 94

Ca mg 524 66 100 94 87 100 78,4 100 105

P mg 516 38 56 62 47 56 46,3 60 94

Ca/P  50.4/49.6 1,7 1,8 1,5 1,8 1,7 1,66 1,8

Mg mg 46 5 8 8 7 8 6,7 8,9 7,5

Fe mg   1,6 1,6 1,2 1,6 1,3 1,3 1,1

Zn mg  0,61 1,1 1,1 0,9 1,1 0,9 1 0,6

Cu mcg  35 80 80 60 80 89,6 69 77

Mn mcg 210 8,1 10 10 7 10 7,5 15 13,5

Cl mg 66 25 85 76 55 85 56,0 60 52

(Devam) >>
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Her
100 ml'de 

Birim Protein 
Supplement 

(100 g'da) 

Eoprotin 
100ml 4,4 

g toz

Aptamil 
Prematil 

Toz 

Aptamil 
Prematil 
Sıvı 70 ml 

Aptamil 
PDF

Bebelac 
Gold 

Nenatal

Similac 
Neosure

Humana 
0

Evolvia 
Prematüre 

100 ml

I mcg  11 25 26 20 25 11,2 26 20

Se mcg 27 1,7 4,5 4,5 1,7 4,5 1,7 2,3 2

F mcg    ≤3 0   44

VİTAMİNLER          

A mcg-
RE

 232 361 361 100 361  151 98

D3 mcg  5 3 3 1,7 3  3,1 1,7

E mga-
TE

 2,6 3,5 3,5 2,1 3,5  4 2,4

K1 mcg  6,4 6 6 5,9 6 8,2 10 7,2

C mg  12 17 17 12 17 11,1 25 24,5

B1 mcg  132 140 140 90 140 131 130 80

B2 mcg  173 200 200 150 200 112 200 127

Niasin mg.  2,6 3,2 2,4 1,8 2,4 1,5 2,5 0,9

B6 mcg  111 120 120 80 120 74,6 120 95

Folik Asit mcg  30 35 35 20 35 18,7 30 44,5

B12 mcg  0,2 0,24 0,24 0,22 0,24 0,3 0,3 0,24

Pantotenik Asit mcg  757 882 882 603 882 597 1200 0,5

Biotin mcg  2,5 3,5 3,5 3 3,5 6,72 5,1 2,4

Inositol mg   24 24 22 24 26 25 7,2

L-Karnitin mg   1,8 1,8 0,9 1,8  3,2 2,7

Taurin mg   5,5 5,5 4,9 5,5  5,9 5,1

Kolin mg   17 17 13 17  20 15,9

NÜKLEOTİDLER mg   3,2 3,2 3,2 3,4  3,3 3,58

Sitidin 5' 
-monofosfat

mg   1,7 1,6 1,7   1,35

Üridin 5' 
-monofosfat

mg   0,68 0,61 0,68   1,11

Adenozin 5' 
-monofosfat

mg   0,42 0,4 0,42   0,48

Guanozin 5' 
-monofosfat

mg   0,21 0,2 0,21   0,32

İnozin 5' 
-monofosfat

mg   0,37 0,35 0,37   0,32

Böbrek Solüt 
Yükü

mOs
mol/l

 104 244 239 180 244 263 133 127
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Tablo 3. Prematüre ve taburculuk sonrası kullanılan formüllerin, standart formül, anne sütü ve güçlendirilmiş anne sütü 
ile karşılaştırılması

Anne sütü
(100 ml)

Eoprotin
(4 ölçek)

100 ml Anne 
Sütü + 4 ölçek 

Eoprotin

Prematüre 
formül

(100 ml)

PDF (TSF)
(100 ml)

Standart 
formül

(100 ml)

Enerji (Kcal) 67/70 15 80 80 74 67

Protein (gr) 1,0/1,5 1,1 2,6 2,5 2 1,3-1,4

Karbonhidrat (gr) 7 2,7 9,6 8,4 7,5 7,6

Yağ (gr) 4,1 - 4,5 3,9 4,0 3,4-3,5

Kalsiyum (mg) 34 65 91,4 120 87 35-54

Fosfor (mg) 14 38 52,2 66 47 32

Tablo 4. Orta zincirli trigliseridler (MCT)

Yağ desteği

Kalorik yoğunluğu artırmak için kullanılabilir. 

Bronkopulmoner displazili hastalarda yağ aspirasyonuna yol açabileceğinden kullanımı genellikle önerilmez.

1 ml MCT eklenmesi = 0,5 g yağ ve 4,5 Kcal kalori sağlar.

Tablo 5. Özel formüller (Parsiyel/ileri hidrolize ve aminoasit bazlı) 

Tablo 5.a: Parsiyel hidrolize protein içeren formül

Her 100 ml'de Birim Aptamil HA 

ENERJİ kkal 65

PROTEİN g 1,5

Whey protein g 1,5

Kazein g 0

Whey/Kazein  100/0

YAĞ g 3,4

Doymuş Yağ Asidi g 1,6

Tekli Doymamış y.a g 1,2

ÇokluDoymamış y.a g 0,5

Linoleik Asit mg 421

Alfa Linolenik Asit mg 78

Linoleikasit / Alfa Linolenik Asit  5,4

LCPUFA mg  

AA mg 11

DHA mg 6,4

Ekosapentaenoik Asit mg 1,4

(Devam) >>
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(Devam) >>

Her 100 ml'de Birim Aptamil HA 

KARBONHİDRAT g 7,2

Laktoz g 6,9

Maltodekstrin g - 

Nişasta g - 

Maltoz g  -

Glukoz g 0,2

Sukroz g - 

PREBİYOTİK LİFLER g 0,8

MİNERALLER   

Na mg 25

K mg 73

Ca mg 46

P mg 26

Ca/P  1,8

Mg mg 5,1

Fe mg 0,53

Zn mg 0,5

Cu mcg 40

Mn mcg 7,5

Cl mg 41

I mcg 12

Se mcg 1,5

F mcg <5,5

Molibden mcg  -

Krom mcg  -

VİTAMİNLER   

A mcg-RE 50

 IU  

D3 mcg 1,2

 IU  

E mga-TE 1

K1 mcg 4,4

C mg 9,1

B1 mcg 50

B2 mcg 100

Niasin mg 0,43

B6 mcg 40
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Her 100 ml'de Birim Aptamil HA 

FolikAsit mcg 8,4

B12 mcg 0,16

PantotenikAsit mcg 352

Biotin mcg 1,8

Inositol mg 4,1

L-Karnitin mg 1

Taurin mg 5,3

Kolin mg 10

NÜKLEOTİDLER mg 3,2

OZMOLARİTE mOsml/L - 

Böbrek Solüt Yükü mOsmol/L 135

(Devam) >>

Tablo 5.b: İleri hidrolize protein içeren formüller (Bebelac Pepti Junior/ Similac Alimentum)

Her 100 ml'de Birim
Similac

Alimentum

Bebelac Pepti Junior

12.8 gr toz

ENERJİ kcal 67,6 66

PROTEİN g 1,86 1,8

Fenilalanin mg - -

Toplam Amino Asitler g - -

Whey protein g - 1,8

Kazein g

Whey/Kazein - 100/0

YAĞ g 3,75 3,5

Doymuş Yağ Asidi g 1,5 2,1

Tekli Doymamış y.a g 1,3 0,8

Çoklu Doymamış y.a g 0,9 0.6

Linoleik Asit mg 541 476

Alfa Linolenik Asit mg 57 88

Linoleik asit / Alfa Linolenik Asit - 5,4

MCT g 1,8

LCPUFA mg VAR

AA mg 13 6,7

DHA mg 7 6,7

Ekosapentaenoik Asit mg - 1,7

KARBONHİDRAT g 6,62 6,8

ŞEKERLER g 1,5

Laktoz g ≤ 0,1
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(Devam) >>

Her 100 ml'de Birim
Similac

Alimentum

Bebelac Pepti Junior

12.8 gr toz

Maltodekstrin g 5,7

Nişasta g -

Maltoz g 0,8

Glukoz g 0,2

Sukroz g -

PREBİYOTİK LİFLER g -

MİNERALLER -

Na mg 30 18

K mg 71 65

Ca mg 71 50

P mg 44 28

Ca/P - 1,8

Mg mg 5,1 5

Fe mg 1,22 0,77

Zn mg 0,51 0,5

Cu mcg 51 40

Mn mcg 5 42

Cl mg 54 42

I mcg 10 12

Se mcg 1,35 1,3

F mcg - -

Molibden mcg - -

Krom mcg - -

VİTAMİNLER

A mcg-RE 61 52

D3 mcg 1,01 1,3

E mga-TE 0,9 1,1

K1 mcg 5,4 4,7

C mg 8,5 8,3

B1 mcg 51 49

B2 mcg 68 99

Niasin mg 0,71 0,43

B6 mcg 41 40
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Tablo 5.c: Aminoasit bazlı formül: Pregomin AS/Neocate

Her 100 ml'de Birim Aminoasit bazlı formül

ENERJİ kcal 67

PROTEİN g 1,8

Fenilalanin mg - 

Toplam Amino Asitler g 2,1

Whey protein g - 

Kazein g  -

Whey/Kazein   

YAĞ g 3,4

DoymuşYağAsidi g 1,.2

TekliDoymamışy.a g 1,3

ÇokluDoymamışy.a g 0,66

LinoleikAsit mg 579

Alfa LinolenikAsit mg 57,8

Linoleikasit / Alfa LinolenikAsit  10

LCPUFA mg VAR

AA mg 11,3

DHA mg 11,3

EkosapentaenoikAsit mg - 

KARBONHİDRAT g 7,2

Laktoz g - 

Maltodekstrin g  -

(Devam) >>

Her 100 ml'de Birim
Similac

Alimentum

Bebelac Pepti Junior

12.8 gr toz

Folik Asit mcg 10 8.9

B12 mcg 0,2 0.18

Pantotenik Asit mcg 507 330

Biotin mcg 3,0 1.7

Inositol mg 3,4 3.2

L-Karnitin mg 1,0 1.1

Taurin mg 4,1 5.3

Kolin mg 10,1 9.9

NÜKLEOTİDLER mg - 3.2

OZMOLARİTE mOsmol/L 245 190

Böbrek Solüt Yükü mOsmol/L 182 148
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Her 100 ml'de Birim Aminoasit bazlı formül 

Nişasta g  -

Maltoz g 0,51

Glukoz g 0,14

Sukroz g  

PREBİYOTİK LİFLER g  

MİNERALLER   

Na mg 26,1

K mg 72,5

Ca mg 65,6

P mg 47,1

Ca/P  1,4

Mg mg 7

Fe mg 1

Zn mg 0,73

Cu mcg 56,6

Mn mcg 300

Cl mg 53,3

I mcg 13,8

Se mcg 2

F mcg  -

Molibden mcg 1,6

Krom mcg 1,5

VİTAMİNLER   

A mcg-RE 56

 IU  

D3 mcg 1,2

 IU  

E mga-TE 0,67

K1 mcg 5,9

C mg 7,1

B1 mcg 70

B2 mcg 70

Niasin mg 0,68

B6 mcg 70

FolikAsit mcg 8,8

B12 mcg 0,18

PantotenikAsit mcg 40

(Devam) >>
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Her 100 ml'de Birim Aminoasit bazlı formül 

Biotin mcg 2,6

Inositol mg 14,9

L-Karnitin mg 1,3

Taurin mg 30

Kolin mg 13,2

NÜKLEOTİDLER mg 3,2

OZMOLARİTE mOsml/L 310

Böbrek Solüt Yükü mOsmol/L 163

Tablo 6. Yüksek enerji içeren formüller

Similac High Energy Infatrini

Enerji (kcal/ml) 1 1

Protein (g/L) 26 26

Yağ (%) 48,5 48

Karbonhidratb(%) 40,5 40,7

GOS (g/L) 4 GOS+FOS:6

Ozmolarite (mOsm/L) 284 295

LCP (mg) AA:22 DHA:13 AA:17,9 DHA:10

Nukleotid (mg) 3,5 2,8
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