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G İ R İ ş 

Gebelik durumunda kadının besin gereksinmeleri artar. Bu 

artış karşılanamadığında kadının vücudundaki besin depoları boşal

maya başlar. Bunun sonucunda özellikle sık aralıklı ve çok sayıdaki 

gebelik durumunda kadının sağlığı bozulur, süt verimi düşer, dölün 

ve çocuğun büyüme ve gelişimi yavaşlar. Sağlıksız kadın aile sorum

luluklarını da yeterince yerine getiremediğinden, ailenin sağlık 

ve sosyal sorunları artar. Bu durumda, dolaylı olarak çocuk sağlığı

nı olumsuz etkiler. 

tllkemizde yetersiz ve dengesiz beslenme sorunlarından etki

lenen grupların başında; gebe ve emzikli annelerin ve okul öncesi 

yaş grubu çocukların geldiği bildirilmiştir (1). Beslenme sorunları

nın başlıca nedenlerinin, gebelik ve emziklilikte artan gereksinmele

re uygun olarak günllik beslenmeye ek yapılmaması; ekonomik güçsüz

lük nedeniyle kaliteli besinlerin temin edilmemesi; inanç, gelenek 

ve göreneklerin etkisiyle uygun besinlerin seçiminde, aile bireyleri 

arasındaki dağılımında; besinlerin hazırlanması, saklanması ve pişi

rilmesinde yapılan hatalarla ilgili olduğu bildirilmiştir (1). 
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Anemi (kansızlık) genellikle gebe kadınların en önem

li sağlık sorunudur. Aneminin daha çok demir yetersizliğine bağlı 

olduğu ve dengesiz beslenen gruplarda yaygın olduğu gösterilmiştir 

(3). Gebelikte demir eksikliği anemisinin nedenleri çeşitli olabilir. 

- Gebelik dolayısı ile kadının artan kan hacmine karşı 

hemoglobin miktarının daha az artış göstermesi, 

- Bir kısım kanın barsak parazitleri tarafından emilmesi, 

- Bir kısım demirin bebek için kullanılması sonucu kadının 

gereksinmesinin artması, 

- Kadının daha önceden yeteri kadar demir alamama sonucu, 

hafif şekilde anemik olması ve artan gereksinme karşısında hastalığın 

açığa çıkması (3 ). 
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G E N E L BİLGİLER 

I - DEMİR 

- Demirin Vücuttaki Etkinlikleri: 

Normal, yetişkin bir kimsenin vücudunda ortalama 3-6 gm 

kadar demir bulunur (2,3,4,5). Bunun 2/3 ü kandadır. Kandaki demirin 

büyük çoğunluğu kırmızı kan hücrelerinin rengini veren hemoglebinin 

bileşimindedir. Vücuttaki demirin geriye kalan kısmı karaciğer, da

lak ve kemik iliğinde depo edilmiştir. Az miktarda yani vücuttaki 

toplam demirin% 5 kadarı hücre çekirdeğindeki kromotinda, hücredeki 

oksidasyon-redüksiyon tepkimelerini katalize eden sitokrom enzimle

rinin ve kaslardaki myoglobinin bileşiminde bulunur(6). 

Normal bir yetişkinde demir dağlımı Tablo l'de gösteril

miştir (2). 

Tablo 1: Normal Bir Yetişkinde Demir Dağılımı (70 kg) 

Doku 

Kırmızı kan hücresi 

Kas 

Depo(Dalak ve 
karaciğer) 

Kan Plazması 

Diğerleri 

Bulunduğu Durum 

Hemoglobin 

Myoglobin 

Ferritin 
(Hemosiderin) 

Transferrin 

Toplam A~ırlık(gm) 

2.72 

0.12 

ı.o 

0.003 

Sitokrom 0.0035 
Katalaz 0.0045 
Diğer demir proteinleri 

Toplam Demir 
Yüzdesi ( % ) 

70.5 

3.2 

26.0 

0.1 

0.1 
o.ı 
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Demirin vücut çalışmasındaki görevleri, oksijen taşınması 

ile ilgilidir. Akciğerlerde hava ile temas eden hemoglobin demiri, 

oksijen yüklü olarak hücrelere gider (3,6). Oksidasyon artığı karbon

dioksit yine demirle hücrelerden geri akciğere taşınır. Hücrelerde-

ki demir bulunan sitokrom enzimleri yine buna benzer görev yapar-

lar. Sitokrom enzimleri demirin okside ve redükte olma özelliğinden 

dolayı solunumla alınan oksijenin metabolizmada çeşitli tepkimeler so

nucu ·· açığa çıkan hidrojenle birleşmesini sağlarlar. Böylece hücre

lerin çalışması için gerekli enerji ATP şeklinde sentezlenir (6). 

- Demir Emilimi ve Metabolizması: 

Demir besinlerde genellikle organik bileşikler halindedir. 

Günde besinlerle 10-15 mg organik bileşikler halinde demir alınır. 

Bunlar sindirim enzimleri etkisiyle parçalanır. Besinlerle alınan de

mirin ortalama olarak% 10 1 u bağırsaktan emilebilir (6,7,8). 

Demir emilimi ince bağırsakların yukarı bölümünden, (duo

denum, jejenumun başlangıç kısmı) daha ziyade duodenumdan meydana 

gelir. Ferro tuzları suda daha fazla eridiği için bunların emilimi 

daha fazladır (7). 

Duodenum ve jejenumun ilk bölümünde mukozanın fırçamsı 

kenarında enerji tüketimini gerektiren aktif transportla absorbe 

olan demir, doğrudan doğruya kana geçebildiği gibi, daha çok bar

sak epitel hücrelerinde apoferritine bağlanır ve ferritin olarak 

hücre içine yerleşir. 
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Hem olarak absorbe olan demir, hücreye girdikten sonra 

\lç.santin oksidaz etkisi ile hemden ayrılır, iyonik demir gibi ya 

apoferritine bağlanarak ferritin haline geçer, ya da az bir mikta

rı kana geçerek transferrine bağlanıp taşınır. 

Ferritin yalnız barsak epitel hücrelerinde değil bütün 

retikülo endotella sisteminde, bu arada kemik iliğinde depo demiri 

olarak bulunur. 

Apoferritin 460.000 g. mol ağırlığında bir proteindir ve 

bir molekülü 5000 demir atomunu bağlayabilir. Böylece oluşan fer

ritin içinde demir ferri hidroksifosfat olarak depo edilir. Eritro

poez hızına göre ferritinden demir alınır ve hemoglobin sentezinde 

kullanılır. Bu depo demirinin eritroid seriye ulaştırılması yine 

transferrin aracılığı ile olur. 

Transferrin barsak hücrelerinden demiri aldıkça yeni de

mir absorpsiyonu olur. Bu depolar ferritin ile doymuşsa absorpsiyon 

durur. 

Vücutta demir depoları fazla ve eritropoiez aktif değilse, 

bu hücrelere inkopore olan demir fazladır. Buna "haberci" demir denir ve 

eritropoez aktif ise bu demir kullanılır, b5ylece, haberci demirin 

azalması daha fazla demir absorpsiyonu için mesaj vermiş olur. 
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120 günlük yaşam süresi dolan eritrositler parçalandığında 

açığa çıkan demir yine transferrine bağlanarak taşınır ve takrar erit

rosit ana hücrelerinde hemoglobin sentezine girer. Böylece vücut 

demiri tekrar tekrar kullanılır (9). 

İnca barsak hücrelerinden kana geçen demir genellikle 

ferros (Fe ++) şeklindedir ve kanda hızla oksitlenip ferrik (Fe+t+) 

şekline geçtikten sonra karaciğerde depolanmakta veya "transferrin 11 

ya da "siderofilin" adı verilen bir glikoproteine bağlanarak taşınmakta-

dır ( 5). 

Transferrin karaciğerde sentezlenir. Transferrinin içerdiği 

demir vücut demirinin% 0,1' i (3-4mg) kadardır. Transferrinin görev

lerinden biri dokulara demir sağlamak, diğeri ise kırmızı hücrelerin 

yıkımı sonucu oluşan demiri tutup kan hücresi yapılan dokulara taşı

maktır. 

Diğer demir içeren proteinler ferritin ve laktoferrindir. 

Laktoferrin insan sütünde ve diğer bazı salgılarda bulunur. Görevi 
.,, 

enfeksiyona direnci sağlamak ve bağırsaklardan demir emilimine yar-

dımcı olmaktır. 

Vücut demirinin% 30-50 si (600 - 1200 mg civarında) kara

ciğer, dalak ve kemik iliğinde depolanmış olarak bulunur. Demir he

mosiderin ve ferritin proteinlerine bağlı olarak depolanır. Ferritin 

az miktarda plazmada da yer alır. Plazmadaki ferritin düzeyi depo 

demirin göstergesi sayılır ( 10). 



Tablo 2 (11 ) 

EmHim 

Taşıma 

Kullanma 

Saklama 

Depo 

Atılım 

Demir Metobolizması. 

~ BeEinlerle alınan 
demir (Fe+++) 

~ 
Transferrin plazma 

demiri 

~ Depo demiri ~karaciğer, dalak 
Hemoglobin katabo- ve _ 

~ lizması, retikalo kemik iliği 
endotelyal 
sistem 

·ı ~ 
? İdrar 

1 
Eritrosit 

hemoglobini 

l 
Adet kanaması, 

kolon, idrar 

~ ....... 

BütUn vUcut hücreleri 

Eritrosit 

-..ı 

' ' Ölen hücreler 

ı 
Deskuamasyon 

ı 
Safra, dışkı, ter 
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- Demirin Emilimini Kolaylaştıran ve Güçleştiren Etmenler: 

Alınan demirin emilme oranını organizma açısından ikimeka~ 

.nizma belirler~unlardan birincisi vücuttaki demir depolarının 

dôygunlukderecesi diğeri de kemik iliğinin faaliyet derecesidir. 

Yani vücutttaki demir depoları yeteri kadar dolu değilse ve kemik 

iliğinde eritrosit yapımı artmışsa alınan demirin emilim oranı artar. 

Alınan demirin emilme oranını diyet faktörleri de yakından 

etkiler. Diyette hem molekülüne bağlı olmayan demirin emilimi, birlikte 

mevcut birçok maddeler tarafından azaltılabilir. Özellikle tahıl 

ve sebzelerde mevcut fitat ve fosfor'lar demir emilimini büyük öl

çüde azaltabilir. Çay da demir emilimini büyük ölçüde engelleyebilir. 

C vitamini (askorbik asit) bu tür,yani hem'e bağlı olmayan demirin 

emilimini arttırır. Etin kendisi de bu tür yani et dışı kaynaklı de

mirin emilimini kolaylaştırabilir, bu etki etteki sistein amino asi

dine bağlanmıştır. Hem demiri denince, hemoglobin ve myoglobin' de 

olduğu gibi porfirin molekülüne başlanmış demir anlaşılır. Bu demi-

rin emilimini daha önce •sayd~ğımızetkenler etkilemez. Çünkü molekül 

olduğu gibi barsak mukoza hücresi tarafından alınır ve sonra parçala

narak içindeki demir emilir. Bu bakımdan hayvansal kaynaklı demirin 

emilmesi daha kolaydır. 

Demirin emilmesinde şilph~siz gastrointestinal etkenler de 

rol oynar. Midede HCI (tuz asidi)1 Uc değerlikli demiri iki değerlik

liye indirgeyerek hem olmayan demirin emilimini kolaylaştırır. 
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Mideden hiç asit salınmaması (aklorhidri), demir emilimini% 50 

kadar olumsuz yönde etkileyebilir. Mide rezeksiyonu demir emilimini 

azaltır, barsaktan emilmenin zorlaştığı veya barsak pasajının hız

landığı bütün durumlarda demir emilimi de güçleşir (12). 

- Demir Dengesi 

Bir yetişkinin sağlıklı kalabilmesi için günde harcadığı 

demir miktarına eşit oranda demir alması gerekmektedir. Gençlerde, 

büyüme çağındaki çocuklarda ve buna benzer diğer durumlarda pozitif 

demir dengsi gereklidir. 

Demir alımı ---- Vücuttaki demir birikimi ----Demir atımı (2). 

Karaciğer ve plazma arasında oluşan, demirin ferritin 

halinde depolanması ve ondan ayrılması, hemoglobin ve diğer demirli 

bileşiklerin yapılımı, az miktarda da olsa emilim olayları, hep be

raber bir homeostatik mekanizmayı meydana getirir. Bu da, demirden 

vücudun iyice yararlanması için bir düzendir (8). 

- Demir Gereksinmesi ve Kaynakları 

Yetişkin kimselerin günlük demir gereksinimleri, vücuttan 

kaybolan demir kadardır (6). 
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Tablo 3 (6) Demir f.çin Tüketim Standartları (Günlük mg olarak ) 

Yaş ve 
Cinsiyet 

Emilmesi Gereken 

Miktar ( mg) 

Bebekler 

O 4 ay 

5 - 12 ay 

Çocuklar 

1 - 12 yıl 

Erkek 13 - 16 yıl 

Kız 13 - 16 yıl 

Menstruasyon gören 
kadın 

Yetişkin Erkek 

0.5 

ı.o 

ı.o 

1.8 

2.4 

2.8 

0.9 

Diyet enerjisinin hayvansal 
kaynaklardan sağlanan oranına 
göre alınması istenen miktar 

% 10 dan 
azı(mg) 

% 10-25'i % 25den 
(mg) çoğu (mg) 

Anneden karşılanır 

10 

10 

18 

24 

28 

9 

7 

7 

12 

18 

19 

6 

7 

5 

9 

12 

14 

5 

Saflaştırılmış olanlar dışındaki tüm yiyecekler bir mik

tar demir içermektedir. Bir yiyecek fazla miktarda demir içeriyorsa 

ve demirin emilim oranı da yüksekse iyi bir kaynaktır. Gerek miktar 

gerekse emilme kolaylığı yönünden en iyi demir kaynağı etlerdir. Bun

ların yanında pekmez, kuru meyveler, kuru baklagiller, yeşil yapraklı 

sebzeler ve yumurta demir yönünden iyi kaynak sayılmaktadır (13). 

Et yiyemeyen kişilern her yemekte C vitamini almaları 

demir yönünden beslenmede önemlidir. Ayrıca tahılların mayalandırı-

larak kullanılması fitatları azaltır. Yemekle içilen çay da demi-

rin emilimini azalttığından çay aralarda içilmelidir (3). 
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Bazı besinlerin 100 gm'larındaki demir miktarı aşağıda 

gösterilmiştir (4) (mg / 100 g) 

Şeker o Mercimek 0.5 

Taze meyve 0.2-0.5 Ispanak 1 

Kuru meyve 3.3 Beyaz ekmek 0.4 - 0.8 

Yeşil sebze 0.7 -1.2 Yumurta 2 - 2.5 

Patates 0.7 İnek Sütü 0.02 - 0.05 

Tatlı Patates 0.9 Anne sütü 0.5 

Yer elması 0.7 Sığır eti 2 - 3 

Mısır ı.ı Dana eti 1.2 - 1.6 

Soya tohumu 1.2 Koyun eti 1.4 - 1.5 

Soya unu 12 Domuz eti 0.7 - 1.3 

Pirine 0.3 Karaciğer 8 - 10 

Kuru sebze 6 -7 Balık 0.3 - 0.4 

Su Değişken Güvercin 10.4 

- Demir Yetersizliği Anemisi: 

Tablo 4'de demir yetersizliğinde biyolojik parametre değer

lerini göstermektedir (4). 

Tablo 4: Demir Yetersizliğinde Biyolojik Parametre Değerleri 

Biyolojik konsantrasyon Yetersizlikte 

Serum demir 

Siderofilin doymuşluk katsayısı 

Eritrosit protoporfirin F.E.P. 

Serum ferritin 

50 mcg / 100 ml den az 

% 15 'den az 

70 mcg / 100 ml 'den fazla 

12 mcg / 1' den az 



- 12 -

Demir yetersi~liğini tespit etmede genellikleserum demir konsant

rasyonu ve total demir bağlama kapasitesi testleri kullanılır. 

Bununla beraber serum ferritin konsantrasyonu da çoğu kez hassas 

ve güvenilir bir tahlil olarak kullanılır. Serbest eritrosit pro

toporfirin (FEP) konsantrasyonu demir yetersizliği görülen hastalarda 

artar. Fakat çoğu kez talasemia minör ile demir yetersizliği karış

tırılır (14). 

Demir yetersizliği anemisi mikrositik ve hipokromik özel

liktedir. Serum demir düzeyi düşüktür. Transferrin doymuşluk katsa

yısı ve serum ferritin düzeyi düşmüştür. Aneminin klinik belirtisi : 

Deri ve mukozalarda solukluk, kalp çarpıntıları (taşikardi), kalp bü

yümesi (kardiyomegali), yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi, kulaklar-

da çınlama gibi sinirsel belirtiler; deride ve tırnaklarda çeşitli 

bozukluklar, sindirim salgılarında azalma ve mukozada atrofi sonucu 

besin alınımı ve sindiriminde güçlük, yemek borusunun üst kısmında bo

zukluklar başlıca belirtilerdir. Anemide premat'ür doğum, ana ve çocuk 

hastalık ve ölüm riskleri artar. Aneminin bir sonucu da çalışma kapa

sitesinin azalmasıdır. 

Demir yetersizliği anemisinde beyaz kan hücrelerinin sitop

lazmik enzimleri azaldığından birey enfeksiyona karşı dirençsizdir. 

Bazı araştırmacılar fazla demirin bakteri çoğalmasını arttırdığını 

belirtmelerine karşın, laktoferrin ve transferrinin demirle sıkıca 

bağlanarak demirin bakteri tarafından kullanılmasını engellediği 

dolayısıyla demir eklemenin enfeksiyon hızını arttırmadığı bildi

rilmiştir (10). 
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II - GEBELİK VE DEMİR 

- Gebeliğin Tanımı ve Fizyolojisi 

Gebelik fizyolojik bir olaydır. Gebe kadının vücudu gebe

liğin getirdiği yükü karşılamak için birtakım değişiklikler göste

rir (15). 

Gebeliğin dördüncü ayından itibaren bazal metobolizmada 

artma görülür. Plasenta ve dölün metabolizması bu artışa neden olur. 

Gebelik bütün besin öğelerinin metabolizmasını değiştirir. Vücutta 

su tutulur, bu kısmen kan hacminin artması, kısmen de dokularda 

tutulma şeklindedir. Su miktarı ortalama 2 - 2.5 kilogram arasında 

olup doğumdan hemen sonra kaybedilir (16). 

- Gebelikte Beslenme 

Gebe bir kadın fazla iştahına rağmen diyetiyle yeterli 

miktarda kalori, protein, esansiyel yağ asitleri, mineraller ve 

vitaminleri almalıdır. Bazı durumlarda annenin gebelikten önce 

fazla kilosu göz önünde bulundurularak normalden daha az miktarda 

besin alınabilir (ilk aylarda). Fakat gebelikte zayıflamak da faz

la kilo almak kadar kötü bir belirtidir (17). 

Tablo S' de gebeler için önerilen günlük enerji ve besin 

öğeleri miktarları gösterilmiştir (18). 
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Tablo 5(18) : Gebe ita.danlar İçin Önerilen Günlük Enerji ve Besin 

Öğeleri Miktarları. 

Kalori ve Besin Oğeleri Normal Kadın Gebelik için ek 

Kalori 2000 - 3000 Hiç - 200 

Protein (gm) 55 - 65 5 

Demir (mg) 15 - 24 10 - 12 

Kalsiyum (mg) 500 500 

Vit A (IU) 5000 1000 

Vit C (mg) 50 30 

- Gebelikte Enerji ve Protein Gereksinmesi: 

Gebelikten dolayı kadının ağırlığı ortalama olarak ayda 

1 kg kadar artar. Aşağı yukarı bu artan ağırlığın yarısı bebeği ve 

plasentayı içerir. Diğer yarısı ise emziklilik devresinde kullanıl~ 

mak üzere depo edilir. Gebe kadının enerji gereksinmesi, normal kilo~ 

suna ayda 1 kg ilave olacak şekilde ayarlanır. Gebelikte aşırı şiş

manlık da sakıncalıdır. Gebelik süresince boya göre uygun ağırlığa 

9 - 12 kg eklenmelidir (3). 

Gambia'da yapılan bir araştırmada, ek besin alan ve almayan 

gebe kadınların dinlenme anındaki metabolik hızları lHçülmüştür. Solu

num değişimi oran1ada(karbondioksit/ oksijen) gebelik ve ek besin 

alınımıyla belirgin farklılık görülmemiştir. 
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Ek besin alan grubun yavrularının doğum ağırlığı, almayanlardan yük

sek bulunmuştur. Dinlenme !tf"t!<lsındaki metabolik hızda gebeliğin 

ilk günleri düşüş olmuş, 25-30 haftada başlangıç değerinin üzerine 

çıkmıştır. Buna göre gebelikte verilecek ortalama 200 k.kalorilik 

ek, yeterli görülmüştür (19). 

Gebelikte gereksinim duyulan protein eklemesi hem anne 

hem de fetus içindir. Diyet proteininden sağlanan aminoasitler anne

nin uterus ve göğüslerinin büyümesi, ekstrasellüler sıvının artması ve 

protein sentezi için olduğu kadar fetoplasental bölümdeki protein 

sentezi için de gereklidir ( 20). 

FAO ve WHO (21) günlük protein eklemesini diyetin niteliği

ne göre ayırmaktadır: Örnek protein için 9 gm/gün, % 70 kalite pro

tein için 13 gm/ gün protein eklemesi önermektedir. Alınan proteinin 

kalitesindeki farklılıklar göz önünde bulundurularak 20 gm/gün pro

tein ek olarak önerilmektedir (22). 

- Gebelikte Demir Gereksinimi: 

Anemik olanlar, adölesan ve sık doğum yapan anneler olmak 

üzere bütün gebelerde demir eklenmesi önerilmektedir. Gebelik süre

since fetüste 200 - 300 mg plasentada 70 mg demir depolanmaktadır 

(23, 24, 25) • 280 mg. demirin ise artan kan hacmi için kullandığı 

tesbit edilmiştir. Bu arada kadında gebelik boyunca adet olmadığından 

120 mg demir vücutta tutulur. Demir emiliminin en yoğun olduğu devre 

gebeliğin son üç ayıdır ( 24). 
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Gebelikte azalan hemoglobin konsantrasyonu genellikle 

eritrosit sayısının azalmasından çok kan hacminin artmasının bir 

sonucudur (25). 

Yiyeceklerle vücuda alınan demirin emilim oranı farklılık

lar gösterir. Örneğin bitkisel proteinlerin ağırlıklı olduğu bir 

diyette demir emiliminin% 10 olduğu düşünülmektedir. lllkemizde ka

dınların genelde hemoglobin değerlerinin düşük ve demir yetersizliği 

anemilerinin yaygın olduğu göz önünde bulundurularak gebe kadınla

rın kendi gereksinimlerine ek olarak günde 20-25 mg demir almaları 

önerilmektedir (6, 21, 27). 

Alınan diyetin bileşimi de demir emiliminde rol oynar. 

Bitkisel yiyeceklerle hayvansal yiyecekler karıştırıldığında bitkisel 

kaynaklı demirin emilim oranının yaklaşık iki katına çıktığı göste

rilmiştir (6). 

- Gebelikte Demir Eksikliği Anemisi: 

Sık görülmesi ve neden olduğu kötü sonuçlar nedeniyle 

gebelikte demir yetersizliği anemisinin ayrı bir yeri vardır. Anemi 

genel olarak erişkin kadınların başta gelen sağlık sorunudur. Erkek

lere göre 2-3 kat, gebelerde ise 20 kat daha sık görülür (18). 

Proteinler kan hücreleri ve hemoglobin yapımı için gerekli 

olduğundan protein yetersizliğinde anemi görülebilmektedir (28). 
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Tekrarlayan gebelikler özellikle araları kısa ise demir eksikliği 

anemisi kaçınılmaz bir sonuçtur (23). Gelişmekte olan ülkelerde 

tüm ana ölümlerinin% 80 1 inin nedeni beslenme faktörü olup, 

özellikle anemidir (18). Bu durum fetüs içinde büyük bir risk oluş

turmaktadır. Gebelikte demir yetersizliği anemisinin sık görülmesinin 

çeşitli nedenleri vardır. Bunlar: 

1. Kısa aralıklarla yapılan doğumlarda kan kaybı, 

2. Parazitler, 

3. Fetüse demir depo edilmesi sonucu demir ihtiyacının artması, 

4. Diyetin artan demir ihtiyacını karşılayamaması, 

5. Sindirim sistemi bozukluğu (gastroenterit, malabsorbsiyon) 

yüzünden diyetteki demirin emilememesi, 

6. Demırin emilimini güçleştiren etmenlerin (posa çokluğu, 

protein yetersizliği gibi) diyette bol bulunmasıdır. 

Farklı yazarlara göre gebelikte normal Hb konsantrasyonu

nun alt sınırı 10 g/dl 1 den 12 g/dl ye kadar farklı değerler içer

mektedir. Ancak WHO gebelikte normalin alt sınırı olarak llg/dl 1yi 

önermiştir (29). 

Tablo 6 da demir yetersizliğinde serum demir seviyesi 

-demir bağlama kapasitesi (TIBC) ve hemoglobin seviyesinin anemi 

derecesine göre sınıflandırılması gösterilmiştir ( 30). 
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Tablo 6 (30): Demir Yetersizliği Durumları 

Deırir yeter- Hafif demir ye- Şiddetli 

Normal sizliği anemisi tersizliği Anem. dem.Yet.An. 

Serum demir 50 -150 mcg/dl Normal veya da- Normal veya da- (40 mcg/dl 
seviyesi ha az ha az 

(% 15 demir 
bağlama ka-
pasitesi 

Demir bağlama Normal veya da- Normal veya daha )410 mcg/dl 
kapasitesi 250-410 mcg/dl ha az fazla 

Hemoglobin Erkek:13-18 g/dl 

seviyesi Kadın:12-16 g/dl Normal 9-12 g/dl 6-7 g/dl 



- 19 -

M E T O D VE M A T E R Y A L 

METOD: 

Alınan kan örneklerinde serum demiri 1 total demir bağlama 

kapasitesi ve hemogram ölçülmüştür. 

Serum Demiri ve Total Demir Bağlama Kapasitesi: 

Technicon SMA II'li otoanalizör sisteminde tayin edilmiştir. 

Technicon metoduyla demir tayininde hidroklorik asid, transferrinden 

demiri açığa çıkarır. NACI ve neokaproin hidroklorür protein veba

kır interferansını azaltmak için ilave edilir. Açığa çıkan demir iyon

ları sodyum asetat tampon solüsyonunda Ferro Zine ile kompleks oluş

turur. Kompleksin absorbansı 560 nm. de tayin edilir. 

Hemogram 

Technicon H-6000 atoanalizör cihazında EDTA'lı kan alına

rak tayin edilmiştir. 

MATERYAL : 

Araştırma İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Anabilim Dalı Polikliniğine başvuran gebe kadınlar üzerinde yapılmıştır. 

Örnekler toplam 20 kişiden oluşmaktadır. Denekler 20-35 yaş grubunda 
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ve 3. trimesterinde olan normal gebe kadınlardan seçilmiştir. 

Araştırmada gebelerin beslenme alışkanlıkları ile ilgili 

anket formu kullanılmıştır (Ek: 1) • Gebelerin beslenme alışkan

lıkları ve bunları etkileyen etmenler sorularak öğrenilmiş ve bir 

günlük gıda tüketimleri saptanmıştır. 

Araştırmada ayrıca serum demiri, total demir bağlama kapasi-

tesi ve homgram analizleri için gece kadınlardan kan örnekleri alınmıştır. 
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BULGULAR 

Araştırma kapsamına giren gebe kadınların yaş ortalaması 

25 + 4.5 yıl, boy uzunluğu ortalaması 1.61 + 5.83 cm., gebelik öncesi 

ağırlık ortalaması 61 + 8.21 kg. ve araştırmanın yapıldığı andaki 

ağırlık ortalama değeri ise 71 + 8.66 kg olarak bulunmuştur. 

Kadınların yaşa, boya, gebelik öncesi ağırlık, araştırma 

sırasındaki ağırlık, öğrenim ve mesleklerine göre dağılımları Tablo 

7' de gösterilmiştir. 

Tablo 7: Gebe Kadınların Yaş, Boy, Gebelik Öncesi Ağırlık, Araştırma 

Sırasındaki Ağırlık, Öğrenim ve Mesleklerine Göre Dağılımları. 

Değişkenler 

1. Yaş ( Yıl ) 

20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
34 + 
TOPLAM 

2. Boy (cm) 
150 - 155 
156 - 161 
162 - 167 
168 - 178 
TOPLAM 

Sayı 

10 50 
6 30 
2 10 
2 10 

20 100 

3 15 
7 35 
7 35 
3 15 

20 100 



- 22 -

3. Gebelik Öncesi Ağırlığa ~ 
Göre Durum 

Zayıf 

Normal 10 
Hafif şişman 4 
Şişman 6 
TOPLAM 20 

4. Araştırma Sırasında 
Ağırlığa göre durum , : 

Zayıf 

Normal 
Hafif Şişman 
Şişman 

TOPLAM 

5. Öğrenim Durumu 

Okur~ Yazar 
İlk öğrenim 
Orta ve lise Öğrenimi 
Yüksek öğrenim 
TOPLAM 

6. Meslekler 

Ev hanımı 
Memur 
TOPLAM 

10 
1 
9 
20 

11 
9 

20 

18 
2 
20 

% 

50 
20 
30 

100 

50 
5 
45 

100 

55 
45 

100 

90 
10 

100 

Araştırmaya alınan gebelerin son mens,türasyon tarihleri 

20.3.1989 tarihi ile 20.7.1989 tarihi arasında değişmektedir. Buna 

göre gebelerin hepsi 3. trimesterdedir. 

Araştırma kapsamına giren gebe kadınların% 30 'u primipar 

% 45'1 2. gebelik,% lO'u 3. gebelik,% lO'u 4. gebelik ve% 5'i ise 

5. gebeliktir. 

Araştırma yapılan gebe kadınların bir gilnde yedikleri öğün 

sayısı Tablo 8. 1 de gösterilmiştir. 
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Tablo 8: Gebe Kadınların Bir Günde Yedikleri Öğün Sayısına Göre 

Dağılımları • 

Öğün Sayıları 

2 

3 

4 

Daha fazla 

TOPLAM 

Sayı 

1 

16 

3 

20 

% 

5 

80 

15 

100 

Araştırmaya alınan gebelerin sigara kullanımı% 15, sigara 

kullanmayanlar ise% 85 bclunınuştur. Alkol kullanan gebe kadın hiç 

yoktur. 

Gebelerin bir günde içtikl~ri çay miktarı Tablo 9>da göste

rilmiştir. 

Tablo 9 : Gebe Kadınların Bir Günde İçtikleri Çay Miktarlarına Göre 

Dağılımları • 

İçilen çay miktarı Sayı % 

2 ve daha az çay bardağı 5 25 

3-5 çay bardağı 8 40 

6-8 çay bardağı 4 20 

9-11 çay bardağı 2 10 

11 + 1 5 

TOPLAM 20 100 
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Gebelerin demir yönünden en zengin besin grubu hakkındaki 

bilgi düzeylerine bakıldığında% 88' inin hiç bilmediği,% 9 unun yan

lış cevap verdiği ve ancak% 3 ünün doğru cevap verdiği bulunmuştur. 

Araştırmaya alınan gebe kadınların% 35 'inin demir prepa

ratı almasına rağmen% 65' i almamaktadır. 

Araştırma kapsamına giren gebe kadınların bir günlük gıda 

tüketimlerine bakıldığında ortalama enerji alınları 2923 + 753,1 k".ka

lori bulunmuştur. Bu enerjinin ortalama dağılımı ise 96 + 30,5 gm 

protein, 106 + 124.9 gm yağ ve 334 + 129.1 gm karbonhidrat olarak 

saptanmıştır. 

Gebelerin bir günlük diğer besin öğeleri alımına bakıldı

ğında ortalama 870 + 412.1 mgr. ca*, 18 + 11.8 mgr. Fe++, 1003 + 

345,6 mgr. fosfor, 6091 + 5431,3 I.U Vitamin A, 2.98 + 3.32 mgr. 

Thiamin, 3.25 + 2.72 mgr. riboflavin, 18.9 + 19.5 mgr. niasin, 

176,8 + 87.4 mgr vitamin C olarak saptanmıştır. 

++ Gebe bir kadının bir günde alması gereken Fe miktarı 

25 mgr. olarak kabul edersek (6.1 12), araştırma kapsamına giren 

gebelerin% 80'inin normalden az demir tükettikleri,% 20' sinin 

ise normal miktarda demir tükettikleri bulunmuştur. 

Gebelerin bir günlük gıda tüketimleri Tablo 10' da gösteril

miştir. 
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-Tab-10-10-:--( ebe...Ka.c ınların- Bic .crnlük..Cı.da..Tüketiınleı:R:U.l 32 l 
f w +t- +t- 1 lUb f1 t ' · 

D k S 1 
Enerj ProteinfYag CHO Ca Fe Fosfoı Vit A Thiamin ° arNi.aci~ Vit c ene ay sı • • vin ı ·• 

(k.kal' (1!1D) (gm) (gın) (mgr) (mgr) (mgr) (I.U_) 1 (mg) :(mgr) ! (mgr) f (mgr) 

1. Denek 3163 r 109.09 81..95 304.0 1445,9,15.999 1141.: 924.1 2.556 ?·4715 7.38 144,1 

------ı-- 1 1 

25-24 83,2 75,41 254,25 1247,2
1
16,79 ı.1157,ı l 807.Sl 1,079! 4.468 17.82 111.9 2. Denek 

3. Denek 

4. Denek 

5. Denek 

6. Denek 

7. Denek 

8. Denek 

9. Denek 

10. Denek 

ıı. Denek 

12. penek 

. I · i 1 
3944 141.45311.21.96 241.2 6 283. 38,56;797.6' 15847.5 2.238ı2.7695130.611225,8 

1 1 

2567 113.45 61.7 305,47 588,716.93 1012,ı 3234 4.035 f 3.88 i 9.31 343,1 

2298 

3724 

4847 

2077 

70.34 56.71,346.74 675.5 
j 

125.68 86,1 ,529,68 1557 

10.875 583.7' 14943 1 
r 
j 1. 241 

1 
40,07 1304 14036 1.481 2.337 

7.1 213,6 

24,52 204.3 

146,4~ 122,51 526 0 3 552,li 40,48 1283.l 4323 10.07 2,25 15,07 i35l,2 
1 
1 

81.22 51 241 1247. 11.73 1043 1998 4 4 9 146 

2506 117.2 65.58 519,3 733,, 12,3 717 3098 1.34 0,19 32,2 237 

2217 73,24 65 145,3 662 19,01 466,6 3800 3,31 3.24 5,22~ 

2453 88 52 348 357 1J .4 1687,' 30:P 1,4 i 5,17 92,181201,3 

3000 80,6 84,5 327 307 17,6 657 2284 1,31 2 11 175,8 
,.;_----+---t--+--t---t---t---+--t---+--+----lf---1-----

13. Denek 2787 62,13 619,] · 37,15 899,4 12,54 889,2 3974 1,13 11.3,01 18,44 141 

14. Denek 3575 140,8• 101,5 480,2!1 1127 8.95 1325,1 2714 1,696 1,56 ~7.26 183,4 

15. Denek 3966 140 100 475 983 2,45 1616 4302 14,107 1.94 15,19 ~10 

16. Denek 2599 65 75,5 358.6, 1011,1 6.45 998 1394· 0.752 D.511 8.74 00,2 

17. Denek 1878 46,6 31,2: 316. 953 6 921 4Ş67 1,973 ~.623 5,23 ~09,l 

18. Denek 2390 76.34 88.61 212,6 1532 16,25 108a.1 15090 2.254 b,559 12.s 1264 
------4---+--+---t----ı----ı---, -----ı-----¼----ı----ı ....... __ ----

19. Denek 3084 84,19 87 363,4 508 19.4 392 6163 1.21 P.963 12.15 59 

20. Denek 2870 75 83 350 730 13.4 980 15000 2,7 13,9 s.4 234 

~~ 
Ortalama 

58469 1920 21104 66815 17400 365 20060,9 12181 59.66] 65.083 379,92 3536 
2923 96 106 334 870 18 1003 6091 2.98 ).45 18.9 176,8 
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Araştırma kapsamına giren gebe kadınlardan alınan kan ör

neklerinin laboratuvar bulgularına bakıldığında ortalarea serum demir 

düzeyi % 61 + 25 mcg., hemcglobin düzeyi ortalama 12,1 + 1,6 g/dl., 

total demir bağlama kapasitesi ise % 374 + 48 mcg. olarak saptan-

mıştır. 

Bu sonuçlara göre gebelerin% 65'inin serum demiri ve hemo

globin seviyeleri normal,% 35 inin ise normalden az bulunmuştur. Bu

na bağlı olarak gebelerin % 65'inin total demir bağlama kapasitesi 

normal% 35 inin ise normalden fazla bulunmuştur. 

Sonuç olarak normal serum demir düzeyini 50-150 mcg/dl, 

hemoglobin düzeyini 12-16 g/dl, total serum bağlama kapasitesini 

250-410 mcg/dl. (30) olarak kabul edersek araştırmaya alınan gebe 

kadınların serum demir ve demir bağlama kapasitelerine göre % 45'inde 

hafif anemi,% 25'inde ağır anemi tablosu saptanmıştır.% 30' u ise 
1 

demir yönünden normal bulunmuştur. Hemoglobin düzeylerine göre ise 

gecelerin% 5 1 i normal,% 60 'ında hafif demir y~tersizliği, % 30' 

unda orta düzeyde demir yetersizliği,% 5 inde ise ağır demir 

yetersizliği bulunmuştur. 

Tablo 11 1 de gecelerin kan demir, demir bağlama kapasitesi 

ve hemograll! düzeyleri gösterilmiştir. 
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Tahlc 11: Gebe Kadınların Kan Demir, Demir Bağlama Kapasitesi ve Hemogram 

DUzeylere G6re Dağılımları •~ 

DENEK N!.J~U 

ı. Denek 

2. Denek 

3. Denek 

4. Denek 

5. Denek 

DEMİR 
(% mcg) 

65 

83 

46 

100 

Hgb ; 
(g /dl) 

13.1 

13.4 

12.6 

13.5 

-------- -,. 
i 

Total Demir bağla4 
ma kapasitesi(%mcg) ! 

1 

435 

435 

330 

315 
------ı---------ı------·---· ··-·--····- ·· .. ··· -·····••·••·· ······-- ··. ---·----! 

6. Denek 36 9.5 435 i 
.! ------- -+ -----···----·-··-·--· ·-- --··--·- -·--···--·-·····-· · ·---------ı, 

7. Denek 32 

B. Denek 27 

12.2 

11.5 

330 ! 
1 ···· -·--- ----•--- "'-----i 

390 1 
--------ı-•-·-·--·--·--·-·-·~--·--•--·- --·-----··------ı-----------ı 

9. Denek 100 11.9 

10. Denek 55 10.2 

11. Denek 65 13.4 

• Jı 

12.Denek 

13. Denek 55 12.1 -------- ..... .. , •. _,. _ __ __ _ 

14. Denek 100 8.5 

15. Denek 86 12.1 

16. Denek 53 10.2 

17. Denek 100 12.8 

18. Denek 36 13.3 

19. Denek 27 11.6 

20. Denek 55 12.3 

Toulam/ Ortalama 

375 

315 

435 

360 

390 
... .. .. .. ...... ....... ... . .. ..... ........... .. - --~ 

330 

315 

315 

1 
435 

375 

360 
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TARTIŞMA 

Gebelik, insan yaşamında beslenmenin en önemli olduğu dev

relerden biridir. Gebelik dönemindeki beslenme şekli anne ve doğacak 

bebeğin sağlığını büyük ölçüde etkiler. Sık gebelik yanında yetersiz 

ve dengesiz beslenme, annenin ve çocuğun sağlığı üzerinde çeşitli bozuk

luklara yol açmaktadır. 

Gebelik döneminde yeterli alınması gereken besin öğelerinin 

e~ önemlilerinden biri de demirdir. Gebe kadınlarda görülen ağır 

anemiler annenin hastalanmasına hatta ölümüne sebep olabilir. Bu 

durum fetüs içinde büyük bir risk oluşturmaktadır (24). 

Bu çalışmada elde edilen bulgular 3. trimesterin de olan 

20 gebenin beslenme durumu ve kan demir düzeyi hakkında bilgi vermek

tedir. 

Araştırma verilerine göre gebeler 20-35 yaş arasındadır. 

Gebelik ve doğum için en uygun yaşlar 20-30 yaşlar arasıdır. 

Yirmi yaştan erken veya otuz yaştan geç olan doğumlarda, doğum komp

likasyonları neceniyle, anne ölümü ve perinatal ölümler artmaktadır(33). 

Araştırma yapılan gebelerin araştırma sırasındaki ağırlıklarına 
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bakıldığında% 5 inin hafif şişman,% 45 inin ise şişman oldukları 

bulunmuştur,% 50 gebe ise normaldir. 

Bir grup araştırmacı gebeliğin herhangi bir döneminde 90 kg 

ve daha fazla ağırlığı şişmanlık olarak tanımlamışlardır (34). Yapılan 

çalışmalar şişman gebelerin normal gebelere göre daha fazla oranda 

diabet, hipertansiyon ve gebeliğe bağlı hipertansiyon riski altında 

bulunduğu ortaya çıkarmıştır( 35). 

Yapılan bu araştırmada gebelerin% 15 inin sigara kullanır

ken,% 85 inin kullanmadığı bulunmuştur. 

Günde 20 taneden fazla sigara içen gebelerden doğan çocuk

larda sinirlilik olduğu iddia edilmektedir(36). 

Koop (37) , yaptığı bir araştırmada gebelerde sigaranın risk 

faktörlerini incelemiştir. Buna göre spontan düşük riski sigara içmeyen 

gebelerde %10 iken sigara içenlerde% 17, erken doğum riski sigara iç

meyenlerde %1.0, içenlerde% 1.36, düşük doğum ağırlıklı bebek dcğur-

ma riski sigara içmeyenlerde% 1.0, içenlerde %1.98, perinatal ölüm ris

ki ise sigara içmeyenlerde % 1.0 iken içenlerde% 1.25 olarak bulunmuştur. 

Araştırma yapılan gebelerin bir günde içtikleri çay miktarına 

bakacak olursak% 25 inin 2 ve daha az çay bardağı,% .40 ının 3-5 çay 

bardağı,% 20 sinin 6-8 çay bardağı,% 10 unun 9-11 çay bardağı,% 5'inin 

ise 11,den fazla çay bardağı çay içtikleri bulunmuştur. 
De~irin emilimini engelleyen etmenler arasında çaydaki tanen 

ve fitatlar sayrlabilir. 

Bu konuda.yapılan bir araştırmada fındık, fıstık ve ceviz 
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gibi besinlerdeki demirin emilimi 137 Hindistan·ıı kadında radyo

izotop yöntemiyle araştırılmıştır. Deneklere, bir gece aç bırakıldık

tan so~ra işaretlenmiş beyaz ekmek, ceviz, badem, fındık ve yer fıs

tığı ezmesi verilerek demirin emilim oranı saptanmıştır. Ekmek veril

diğinde ortalama demir emilimi % 6.6. iken, fıstık ve cevizde% 1.8 

olmuştur. En düşük demir emilimi ceviz alındığında ( % 0.7), en yüksek 

(% 5.0) Hindistan cevizi alındığında görülmüştür. Bu çalışmada örnek 

demir tuzu emilimi% 25 - 60 arasında değişmiştir. Besinlerle birlik

te 25-50 mg askorbik asit verildiğinde, engelleyici etki ortadan kal

dırılmıştır. Ceviz ve benzeri besinlerdeki demir emilimini engelleyen 

başlıca öğelerin fitat ve polifenollerin olduğu, fıstık ve cevizin dış 

zarı ayrıldığında olumsuz etkinin azaldığı belirtilmiştir. Fitat er. cok 

cevizde (982-1719 mg/ 100 g ), en az Hindistan cevizinde ( 357 mg/100 g) 

bulunmaktadır. Polifenoller de cevizde, Hindistan cevizi ve fındıktan 

daha yüksek bulunmaktadır. Bu maddelerin miktarlarıyla demir emilim 

oranı arasında ters ilişki bulunmaktadır ( 38). 

Bu konuda yapılan bir başka araştırma ise mısırdaki demirin 

biyoyararlılığını saptamak için tam mısır unu, kepeği ayrılmış mısır 

unu, önceden ısı işlemi görmüş mısır unu ve mısır irmiğinden 4 tür ek

mek yapılarak kahvaltıda yedirilip hemoglobin transferrin doymuşluğu ve 

ferritin düzeyleri ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar buğday ekmeği 

içeren kahvaltıyla karşılaştırılmıştır. Bir grupta mısırdaki demirin 

emilim oranı% 1.2 -2.3 iken, ferros sülfatın emilimi% 35 bulunmuştur. 

Ferros -sülfat emilimi % 40-60 olanlarda mısır ekmeğindeki demirin 

emilim oranı değişmemiştir. 
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Önceden ısı işlemi görmüş mısır unu ekmeğindeki demirin emilim ora

nı tam mısır unu ekmeğine göre% 40 fazla bulunmuştur. Önce pişiril

miş mısır unu ekmeğinin fitat oranı tam mısır unu ekmeğinin yarısı 

kadar bulunmuştur. Ekrreğin fitat oranı arttıkça demirin emilim ora-

nı azalmıştır. Hemoglobin, transferrin doymuşluğu ve ferritin düzeyi 

normal olan bireylerde emilim oranı düşük, anemik olanlarda yüksek bu

lunmuştur. Demir emiliminin en düşük bulunduğu kahvaltı, beyaz buğday 

unu ekmeği çay ve şeker içerende; en yüksek emilim ise önceden ısı iş

lemi görmüş mısır unu ekmeğiJsüt ve kahve içerende bulunmuştur. Bitkisel 

besinlerdeki demirden yararlanmak için yemeğe 50 mg. C vitamini veya 

75 g. et eklenmesinin gerekliliği vurgulanmıştır (39). 

Araştırmaya alınan gebe kadınların bir günlük gıda tüketim

lerine bakıldığında ortalama enerji alımları 2923 k.kalori bulunmuştur. 

Gebelerin bir günde tükettikleri Fe++ miktarı ise ortalama 18 mgr. bulun-

muştur. 

Gebe kadınların% 65'1 demir preparatı almamaktadır. Ancak 

% 35'i dEmir preparatı almaktadırlar.% 80 gebenin ise düşük demir 

alımlarının olduğu bulunmuştur. 

Hindistan'da yapılan bir çalışmada gebe kadınların gebelik

leri süresince ek besin almadıkları, enerji ve protein alımlarının 

% 30-50 oranında düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Yine Hindistan'da yapı

lan bir çalışmada 3000 gebe kadından% 50 sinin llg/dl'den daha dü

şük hemoglobin değerlerine sahip oldukları belirlenmiştir. Bindistan'da 

yapılan başka bir araştırmada ise ·düşükdoğum ağırlıklı bebekler dün

yaya getiren kadınların% 40 ının hemoglobin değerleri 9 g/dl den dü

şük bulunmuştur. 
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Araştırmanın sonucunda annelerin hemoglobin düzeyleri ile bebek doğum 

ağırlıkları arasında yakın bir ilişki olduğu rapor edilmiştir(40). 

Yapılan bir araştırmada gebelikleri sırasında ek besin 

verilen ve verilmeyen iki grup kadından doğan bebekler incelenmiştir. 

Araştırma sonucunda deney grubundan doğan bebeklerin boy ve ağır-

lıklarının diğer gruba göre daha yüksek olduğu, yine deney grubundaki 

kadınların hemoglobin değerlerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir(41). 

Baysal (42) yaptığı bir araştırmada gebe kadınların% 56.9'unun 

bu özelliğinden dclayı beslenmelerinde değişiklik yapmadıklarını bulmuş

tur. Gebelerde diyete mutlaka eklenmesi gerekli besin grubu olan süt ve 

türevlerinin yararlı olduğuna inananlar% 38.l'dir. Demir ve protein 

yönünden en zengin olan et ve türevleriyle, yumurta ve kurubaklagiller 

kadınların çoğunluğu tarafından haftada 1-2 kez ve daha seyrek tüketil

mektedir. 

Araştırma kapsamına giren gebe kadınların laboratuvar bul

gularına bakacak olursak serum dereir ve demir bağlama kapasitelerine göre 

% 45'inde hafif anemi,% 25'inde ağır anemi,% 30 'unda ise normal 

demir düzeyi bulunmuştur. Hemoglobin düzeylerine bakıldığında gebe

lerin% 5'i ncrmal, % 60' ında hafif demir yetersizliği,% 30 unda 

orta düzeyde demir yetersizliği,% 5'inde ise ağır demir yetersizliği 

bulunmuştur. 

Nigeria'da yapılan bir araştırmada 3. trimesterdeki gebelerin 
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Fe++ eksikliği sıklığı hem anemik hem de anemik olmayanlarda daha 

yüksek bulunmuştur (43). 

Yalaz (44) yaptığı araştırmada 3. trimesterde 32 gebenin 

tetkikinden elde ettiği bulgulara göre gebelerin 14 tanesini hemoglobin, 

hematokrit ve serum demiri değerlerine göre anemik olarak saptamıştır. 

Yapılan bir araştırmada 15 kişinin değerlendirilmesi sonu

cunda anemi sıklığı genç kadınlarda % 5.8 olarak bulunmuştur (45). 

Sonuç olarak; yapılan çeşitli araştırmalarda gebe kadın-

ların demir tüketimlerinin yetersiz olduğu bulunmuştur. Anemi genellik

le gebe kadınların en önemli sağlık sorunudur. Aneminin daha çok demir 

yetersizliğine bağlı, yetersiz ve dengesiz beslenen gruplarda yaygın 

olduğu gösterilmiştir. 

Gebelik döneminde kadının demir gereksinmesi artar. Bu ge

reksinmeyi karşılamak için diyetinde demirden zengin gıdalara yer ver

melidir. Et, kurubaklagil, pekmez ve kuru meyveler gibi demir yönünden 

zengin yiyecekler önerilebilir • 

. Ayrıca demirin emilimini engelleyen maddeleri (tanen, fitat 

v.b) içeren yiyeceklere diyette yer verilmemesi gerekir. Her yemekte 

C vitamininden zengin bir besin alınırsa demirin kullanılmasını kolay

laştırır. Gebe kadınlar yemekle birlikte çay veya kahve içmemeli_,ye

rine taze sıkılmış meyve suyu ya da süt içmelidirler. 
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0 Z E T 

Bu araştırmada İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları 

ve Doğum Anabilim Dalı Polikliniğine başvuran 3. trimesterinde 20 

gebe kadının beslenme alışkanlıkları ve kan demir düzeyi arasında

ki ilişki saptanmıştır. 

Araştırma sonunda; Gelebelerin bir günlük gıda tüketimine 

bakıldığında ortalama 18+ 11.8 mgr. demir tükettikleri bulunmuştur. 

Buna uygun olarak gebelerin kan bulguları; Serum demir ve 

demir bağlama kapasitelerine göre% 30'u normal,% 45'inde hafif 

anemi,% 25' inde ağır anemi tablosu saptanmıştır. Hemoglobin dü

zeylerine göre ise gebelerin% S'i normal,% 60' inda hafif de~ir 

yetersizliği,% 30'unda orta düzeyde demir yetersizliği,% 5 inde ise 

ağır demir yetersizliği saptanmıştır. 

Sonuçta gebelik sırasında besinlerle yeterli miktarda demir 

alımının anne ve bebek sağlığı açısından önemi vurgulanmıştır. 
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SUMMARY 

The diet habits and serum iron levels of 20 third trimester 

pregnant women from the autpatient unit of Gynecology and Obstetric 

Departments were evalucated. 

The study showed that the mean a daily iron consumption of 

pregnant women was 18 + 11.8 mgr. 

The results of serum iron levels and iron binding capacity 

demonstrated that 45 % of pregnant women had mild anemia and 25 % of 

them had severe anemia, only 30 % of pregnant women had normal iron 

levels and iron binding capacity. 

Hemoglobin levels were normal in 5 % of the pregnant women. 

According to hemoglobin levels, 60 % had mild anemia, 30 % ruıd mo

derate anemia and 5 % had severe anemia. 

The importance of iron consumption during the pregnancy 

was emphasized at the end of the study. 
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1) Adı Soyadı 

Adresi 

2) Yaşı 

3) Boy 

Kilo 
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EK 1: ANKET FORMU 

a- Gebelikten önce 
b- Şu anda 

4) Son menstürasyon tarihi: . . / 

5) Gebelik Sayısı 

6) Eğitim durumu 

a) Okur - yazar 

b) İlk öğrenim 

c) Orta Öğrenim 

d) Yüksek Öğrenim 

7) Çalışıyormusunuz? Mesleğiniz Nedir 

8) Günde kac öğün yemek yiyorsunuz? 

/ 

? 

a - 2 b - 3 c- 4 d - Daha fazla 

9) Alkol veya sigara kullanıyormusunuz? 

10) Gebelik başlangıcından itibaren beslenmenizde değişiklik 

oldumu? Oldu ise nasıl? 

11) Bir haftade aşağıdaki besinlerden ne miktarda yediğinizi söylermisiniz. 

Süt, Yoğurt, Peynir 

Yumurta 

Et ve sakadatlar 

Sebze 

Meyva ve meyva suları 
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12) GUnde kac bardak cay ya da kahva içiyorsunuz? 

ve yemeklerden ne kadar süre scnra içiyorsunuz. 

13) Sebzeleri pişirirken aşağıdaki yfntemlerden hangisini uyguluyorsunuz? 

a) Kavurma yöntemi 

b) Haşlayıp suyunu dökme 

c) Çiğden pişirme 

d) Az suda pişirme 

14) Sizce aşağıdak~ besin gruplarından hangisinde demir miktarı daha 

fazladır? 

a) Et, Yurrurta, Kurubaklagil 

b) Süt, Yoğurt, Peynir 

c) Tahıllar 

d) Sebze ve Meyva 

e) Bilmiyor 

15) Demir tableti alıyormusunuz? Miktarı Nedir? 

16) Herhangi bir gebelik takviye ilacı alıyormusunuz? 

17) Bundan önceki gebelikler hakkında bilgi verirmisiniz. 

18) Bu gebelikte kanamanız varını? 

19) Bir gün önceki menünüz? 

'1' o f;. 

1 iJ.bek®OE'etim Kuru.l!., 
Dokümantasyoıı MePlıeıııı, 


