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G İ R j ş 

Gebelik, kadın için doğal fizyolojik bir olaydır. Bu dö

nemin hem ruhsal, hem de biyolojik açıdan sağlıklı geçmesi için an

ne adayının doğru bilgilendirilmesi gerekir. 

Gebelik döneminde annenin beslenmesi düzenlenirken; anne

nin içinde bulunduğu sosyal çevre, ekonomik olanakları ve beslenme 

alışkanlıkları gözönüne alınmalıdır. 

Gebelik döneminde yeni dokuların yapılması için normal 

dönemden daha fazla enerji, protein, vitamin ve mineral gereksinimi 

vardır. Anne adayı vücudunda oluşan bu açığı ancak yeterli ve denge

li beslenme ile kapatabilir (1, 7, 29). 

Gebelikte beslenme durumu ile bebeğin doğum ağırlığı, be

yin gelişimi, intrauterin ölüm ve prematürelik arasındaki ilişki 

çeşitli araştırmalarla ortaya konmuştur (7, 20, 22). 

Gebelikte beslenme durumunun yanısıra, annenin sigara, al

kol ve uyuşturucu madde kullanma alışkanlığı, anne yaşının küçük 

veya büyük olması gibi etmenlerde fetüs gelişimini olumsuz yönde et

kilemektedir (19, 21, 24,30,32).). 

Gebelik, insan yaşamında beslenmenin en önemli olduğu ev

relerden biridir. Bu gerçek halk arasında gebe annenin, iki kişilik 
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gıda tüketmesi gerektiğini ortaya koymuştur. 

Oysa gebelikte fazla beslenme de, yetersiz beslenme kadar 

anne ve bebek sağlığına zarar verir (1,3,7, 20, 22, 27, 28). 
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GENEL BİLGİLER 

Günümüzde gebelikte beslenmenin, fetüs üzerine etkileri 

konusunda hayvanlar üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu 

çalışmalar, gebe annenin yetersiz ve dengesiz beslenmesi durumunda 

hem annenin hem de fetüsün yaşamının tehlikeye girdiğini göster

mektedir (1,20,35) • 

Gebelik Döneminde Annede Oluşan Değişiklikler 

Gebelik sırasında tiroksin adrenokortikal hormonlar ve 

cinsel hormonlardaki salgı artışı nedeniyle, gebe kadında metaboliz

ma hızı, gebeliğin ikinci yarısında% 15 oranında artar (3, 5, 12). 

Dolaşım Sistemi: 

Gebelikte kan hacmi, doğumdan hemen önce, normal değerin 

yaklaşık% 30 üzerindedir. Bu artış gebeliğin ikinci yarısında olu

şur. Hormona! kaynaklıdır. Çünkü gebelikte artan aldesteron ve öst

rogenler, böbreklerde sıvı tutulmasına yol açar (1,5,12). 

Solunum Sistemi 

Gebe kadında artan metabolizma hızı ve ağırlık artışı, ok

sijen tüketimini% 20 arttırır. Dolayısıyle solunum dakika hacimi 

artar. Gebelikte yüksek düzeydeki proge~teronun solunumu daha çok 

arttırdığı kabul edilmektedir. Çünkü progesteron; solunum merkezi

nin karbondiaksite duyarlılığını arttırır. 
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Sonuçta, gebe kadında dakikada ventilasyonun yaklaşık% 50 

oranında arttığı, arteriyal P co2 (P 

malden düşük olduğu görülür (5,12). 

Boşaltım Sistemi: 

Basınç) değerinin de nor-

Gebe kadında idrarın oluşum hızı, idrarla atılacak ürünle

rin fazlalaşması nedeniyle hafifçe yükselir. Buna ek olarak böbrek 

fonksiyonlarında da bir çok değişmeler görülür. 

İlk olarak sodyum, klor ve suyun böbrek tübüllerinde reasorb

siyonu artar. Bu artış yaklaşık% 50 oranındadır. Nedeni; Plesanta 

ve böbreküstü korteksinde steroid hormonların üretimindeki artıştır. 

İkinci olarak gebelik sırasında glomerüler filtrasyon 

hızı artar. Bu da idrarla Süll ve elektrolik kaybını arttır (5,12,15). 

Amniyos sıvısı ve Oluşumu 

Normalde amniyos sıvısının hacmi 500 ml ile 1000 ml arasın

dadır. İzotoplarla yapılan deneyler, amniyos sıvısının her üç saatte 

bir yenilendiğini, potasyum ve sodyumunda her 15 saatte bir yenilen

diğini göstermektedir (5). 

GEBELİKTE ANNE BESLENMESİ 

Bebeğin gelişimi, anne adayının gebelik öncesi ve gebelik 

sırasındaki beslenmesi ile yakından ilgilidir. Bu ilişki, yeni doğanın 

tartısı dikkate alındığında daha da belirginleşir. 

Hindiktan'da sosyo-ekonomik düzeyi düşük grubun bebeklerin

de, doğum tartıları 2,5 kilogramın altında olanların oranı% 29 iken, 

aynı ülkede sosyoekonomik düzeyi daha yüksek ailelerin bebeklerinde 

bu oran% 14 olarak bulunmuştur (3). 
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Gebe kadının beslenmesinin, doğan çocuğun sağlığı üzerin

deki etkisini inceleyen bir araştırma da; yeterli ve dengeli bes

lenen kadınlardan doğan çocukların% 94'ünün sağlık durumu iyi,% 34' 

ünün orta ve% 3'ünün de kötü olduğu görülmüştür (1). 

Oysa yetersiz ve dengesiz beslenen kadın grubundan doğan 

bebeklerin % 67 sinin kötü,% 25 inin orta ve% 8 inin de sağlıkla

rının iyi olduğu saptanmıştır (1). 

Kemiricilerde yapılan deneyler, anneye uygulanan protein-kalori 

kısıtlamasının yavruların organlarında özellikle beyinlerinde hücre sa

yısının azalmasına yol açtığını ayrıca yavuralırn, ileride öğrenme 

yeteneklerinin de azaldığını göstermiştir. (3). 

GEBELİĞİN GEREKTİRDİĞİ ENERJİ VE BESİN ÖGELERİ GEREKSİNİMİ: 

Enerji: 

Gebelik süresince ortalama ağırlık artışı 11 kilogram ka

dardır. Enerjinin çoğu son iki trimesterde kazanılır. Kazanılan bu 

kilonun yaklaşık 3.5 kg'ı fetüs, 2 kg 'mı amniyos sıvısı, plesanta 

ve fetal membranlara aittir. Uterus yaklaşık 1 kg, göğüslerde 1 kg. 

kadar artar. Geride kalan 4,5 kg'lık bir artışın 3 kg'mı kan ve ekst

rasellüler sıvılarda bulunur. Doğumdan sonra ilk birkaç gün içinde, 

plesantanın sıvı tutulmasını sağlayan hormonların kaybı sonucu id

rarla çıkarılır (5~ 27, 39). 

Gebelik süresince fetüs gelişimi ve diğer fizyolojik olay

lar sonucu 80.000 kalori harcanır (1). 

Bunun yaklaşık 40.000' i yağ deposu şeklindedir. Doğumdan 

s~nra bu depo kullanılır. Gebelik başlangıcında zayıf olan kadının 

fetüsü beslemede güçlüğü olabilir. Özellikle bu tip kadınların kendi 
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besin gereksinimlerine ek olarak gebeliğin gerektirdiği enerjiyi al

maları gerekir. Ayda 1 kg'lık ağırlık artışını sağlayacak enerji 

miktarı; 6200 - 6500 kaloridir. Buna göre gebe kadının normal ge

reksinimlerine ek olarak günde 150-200 kalori alması önerilir. Ağır

lığı normalin üzerinde olan şişman gebelerde bile günde 1500 kalori

nin altına inilmemelidir (l,1,2ı 37) 

Eğer gebe anneye önerilende~daha az enerji verilirse anne

nin günlük aldığı protein, büyüme ve gelişmenin yerine enerji için 

kullanılır. Bu durum hem anne hem de fetüsün sağlığı açısından yan

lıştır. (23,40 ) 

Prentice ve arkadaşları (34) 1982'de Gambiya'da bir grup 

gebe kadına, enerji takviyesi yaparak fetüs doğum ağırlığına bu tak

viyenin etkisini gözlemişler. Günde ortalama 400 kalorenin biraz üze

rinde yiyecek takviseyinin bebeklerin doğum ağırlıklarında iyileştir

me sağlamıştır. 

Örneğin: Düşük doğum ağırlıklı bebeklerin sıklığı, bu anne

lere kalori desteği ile altı kat azalmıştır (34 ). 

Bu çalışmalar, özellikle kalori alımındaki şiddetli kısıtla

maların fetal büyüme üzerinde oluşturduğu zararlı etkileri vurgulamak 

açısından önemlidir. (37). 

Tablo 1' gebe ve emzikli kadınlara önerilen günlük ener-

ji ve besin öğelerini göstermektedir. 
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Tablo 1: Gebe ve Emzikli Kadınlar İçin Önerilen Günlük Enerji ve 

Besin Öğeleri Miktarları (1,34). 

Normal Gebe Emzikli 
Enerji ve besin ögeleri Kadın Kadın için ek Kadın için ek 

Enerji (kal) 2000-2100 Hiç+ 200 600-800 

Protein (gm) 55-65 20 15 

Demir (mg) 15-24 20-25 5 

Kalsiyum (mg) 800 400 400 

Fosfor (mg) 800 400 400 

Magnezyum 300 150 150 

Vitamin D(mg) 7,5 5 5 

Vitamin A (IU) 5000 1000 3000 

Vitamin C 50 30 30 

Protein: 

Gebe annenin doku onarımı için gerekli olan protein gereksini -

mine, fetüs, plesanta, uterus, göğüslerde artan maternal kan hacminin 

büyüme ve onarımı için gerekli olan protein gereksinimide eklenir. 

Gebeliğin son altı ayı içerisinde fetüsün büyümesi için günde anne-

den 5-6 gm protein çekilmektedir. Kişisel ayrıcalıklar, değişik çev-

re koşulları da dikkate alınarak FAO ve WHO, proteindeki artışı, ör-

nek protein için (yumurta) 9 gm, % 70 karışık diyetteki protein için 

13 gm. olarak belirtmektedir. Genelde gebe kadına protein eklenmesi, 

fetüsün sağlıklı büyümesi açısından önemlidir (1,7,21,22,29,35). 

Zlat~ik ve Burmeister (34) : protein alımının, yeni doğ

muşların antropometrik indeksleri üzerindeki etkilerini değerlendir

mek için,maternal üre-kreatinin oranını kullanmışlardır. En düşük 

protein alımı (0.7 gm/kg/gün) ile en yüksek (1,5gm/kg/gün)dür. Protein 

alımları arasında, doğum ağırlıkları ya da diğer antropome·trik indeks

lerde ı az bir fark görülmüştür. 
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Demir: 

Anemik olanlar, adölesan1 sık doğum yapan anneler başta 

olmak üzere, bütün gebelere demir eklenmesi önerilebilinir. Gebe

lik süresince fetüste 30 mgr, plesanta da 70 mgr demir depolanmak

tadır. 

Anenin normal demir gereksinimi ve doğum sırasındaki kayıp

ları karşılamak için1günlük diyet yetersiz kalabilir. Ayrıca diyetle 

alınan fitatlar ve bol posalı gıdalar demirin vücuttaki emilimini dü

şürür. Bu etmenler gözönüne alınarak günlük gereksinimine ek olarak 

20 mgm Fe önerilmektedir (1,7,20,22,34). 

Kalsiyum: 

Anne adayının gebeliği süresince fettlst~ 30 gram kadar 

kalsiyum depo edilmektedir. Bu kalsiyumun çoğu1 fetüs iskeletinin 

kalsifikasyonu için üçüncü trimesterde kullanılır. Diyetle alınan 

günlük kalsiyum miktarınınyanısıra anne iskeletinin kalsiyum deposuda 

önemlidir. Çünkü gebelikte depolanan kalsiyum, anne vücudundaki top

lam kalsiyumun% 2,5 kadarını oluşturur, bunun çoğu kemiklerde bulu

nur. Gebelikte artan kalsiyum gereksinmesi karşılanmadığı zaman,ke

miklerden kalsiyum çekilmekte, bunun sonucunda da "Osteomalasi" 

adı verilen, kemiklerin dekalsifikasyonu ve yumuşaması ile seyreden 

hastalık görülmektedir (1,3,7,11,34). 

Gebelikte Yetersiz ve Dengesiz Beslenmesin Anne Sağlığına Etkisi: 

Gebelikte beslenme, fetüsün sağlığı kadar annenin sağlığı

nıda etkilemektedir. Gebelik toksemisinin yetersiz ve dengesiz beslenen 

kadınlarda daha sık görüldüğünü belirten yazılar vardır(l,35). 

FetÜs~n kalsiyum ve demir depoları anneden sağlanır. Anne

nin gebelik döneminde, kalsiyum fosfor, demir vb.gibi maddelerin ·gerek

sinimi artar. 
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Eğer anne bu artışı diyetle sağlayamazsa annenin depoları boşalır. 

Sonuçta ileri dönemlerde kemiklerde şekil bozulluğu ve anemi, 

annenin sağlığını tehdit eder (1,7,20,35 >37). 

Enerji dengesizliğine bağlı şişmanlık, doğumu güçleştir

diği için gebelikte istenmeyen bir durumdur. (21,39,40). 

Gebelikte folik asit yetmezliğine bağlı "megloblastik 

anemi" ye rastlanmaktadır. Ancak gebelikte görülen anemi türünün 

en önemlisi, demir yetmezliğine bağlı "hipokromik mikrositik" ane

midir. Bunun nedeni; gebelik döneminde% 50 oranında artan plazma 

hacmine karşın, kırmızı kan hücrelerinin bu orana ulaşamamasıdır. 

Gebede ortalama hemoglobin konsantrasyonundaki azalma 2 gm/100 ml'dir. 

Hemoglobin1bu düzeyin altına düşerse kadın anemik sayılır (1,3,7,34). 

tllkemizde kırsal bölgelerde yapılan bazı araştırmalarda, 

anemi sıklığının gebelerde 42-66 olduğu, gebe olmayanlarda bu 

oranın% 20 - 38 arasında değiştiği bulunmuştur (1,7) 

Kalsiyum, Emilimi Metabolizması: 

Vücudumuzdaki önemli minerallerin başında kalsiyum gelmek

tedir. Atom ağırlığı 40.89 g' dir. Ekstrasellüler sıvıda bulunan 

kalsiyum 1 gram,plazmada bulunan kalsiyum 2.30 mEg/1, değişebilir 

kalsiyum 0.50 gramdır. Değişebilir kalsiyum kemik yapısında bulunur, 

kemiğe zayıf şekilde bağlandığından vücuda aniden kalsiyum gerekti

ği zaman, bu kalsiyumdan vücut yararlanır. 

Kanın normal kalsiyum düzeyi 8,5 - 10.5 mgr/100 ml'dir. Bunun 

% 44' Ü iyonize kalsiyumdur. Geriye kalanı proteine bağlı olarak bu

lunur.İyonize kalsiyum,özellikle kas ve sinir hücresinin aktivitesi icin 

çok önemlidir. Kandaki kalsiyum düzeyinin düşmesi ve yükselmesi vücut 

çalışması için çok önemlidir. Düşmesi halinde sinir ve kas çalışma

sındaki bozukluğa dayalı tetani. , yükselmesinde ise kalp ve . solunum 

yetersizliği görülür (1,2,5,6, ·ıı). 
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Vücuttaki kalsiyumun% 99'u kemik ve dişlerin yapısına 

girer. Geriye kalanı vücut sıvılarında bulunur. 

Kalsiyumun en önemli fonksiyonlarında~özetle şöyle bah

sedilebilinir: 

- Birçok enzimin aktive olması için Ca-kofaktör olarak 

görev yapar. 

- Hücre membranın permabilitesini düzenle~ böylece nörot

ronsmitterlerin geçişini sağlayarak nöromilskülar uyarımı azaltır. 

- Birçok hormonun sekresyonu, ekstrasellüler sıvıda bu

lunan kalsiyum tarafından kontrol edilir. Örneğin: paratiroid hor

monu, pankreatik p- hücreleri (insulin) ve tiroid C-hücreleri (kalci

tonin~ 

- Hücre membranından iyonların geçişini sağlar özellikle 

K+, Na+, sodyum pompasında görev alır. 
- İç ve dış salgıların oluşumunda salgı granüllerinin 

hücre membranlarına taşınmasını sağlar. 

- Kanın koag~lasyonunda görev alır. 

- Kalsiyum iyonu ile sodyum, potasyum ve magnezyum iyonları 

arasında sağlanan denge kalp kasının normal kasılması ve dinlenmesi 

için gereklidir (1,2,3,4,12). 

Kalsiyum Emilimini Düzenleyen Faktörler: 

- Kalsiyum - fosfat dengesinin uygunluğu 

- Kalsiyum bağlayıcı proteinin (CaBP )bulunması, 

- Gereksiminin artmış olması (gebelik) 

- Kısa, orta zincirli yağ esitlerinin bulunması, 

- Safra asitlerinin bulunması, 

- D vitamini 1.25 -(0H) 2-n3 kalsiyum emilimini arttırır. 

Laktoz : 

Deneysel çalışmalarda küçük hayvanların diyetlerine% 12 

oranında eklenen laktozun, kalsiyum emilimini% 30 oranında arttırdığı 

gözlenmiştir. Küçük çocuklarda böyle bir çalışma yapılmamasına karşın 

sonuçların aynı olacağına inanılmaktadır (1,2,4). 
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Basit aminoasitler: Birçok amino asitin belirgin şekil-

de kalsiyum absorbsiyonunu uyardığı bilinmektedir. Başta lizin 

olmak üzere arginin, histidin, tiriptofan, metio~in ve izol5sinin 

farelerde kalsiyum emilimini arttırdığı gözlenmiş, özellikle yüksek 

proteinli diyet tükettikleri zaman1 farelerde emilimi arttırmıştır (2,8~4) 

Kalsiyum Emilimini İnhibe Eden Faktörler: 

- Kortikosteroidler: Kortikosteroidlerin insanda kalsiyum 

emilimini inhibe ettikleri sanılmaktadır (4). 

- Diyetle alınan Fitatlar : Fi:t:,ik asit veya inesitol 

hegzafosfatın normal (metal iyonlarına karşı güçlü bir afinitesi 

var) kalsiyumu bağlayarak emilimini inhibe eder. Dünya da beslenmesi 

bitkisel gıdalara dayanan insanlar açısından,fitatlar son derece 

önemlidir. Bu insanların çoğunda kalsiyum malabrorbsiyonu görülür(l} 

sizliği 

- Safra kesesinin çıkarılması veya safra tuzlarının yeter

Barsağa yeterli safra tuzları salınmadığından, D vitamininin 

emilimi azalmakta, dolaylı olarak kalsiyum emilimide azalmaktadır. 

- Kronik böbrek rahatsızlıkları: D vitamini aktif 

şekline (1,25 - (OH) 2- D
3

) böbrekte dönüşür. Böbrekteki herhangi bir 

rahatsızlık, bu dönüşümü inhibe edeceğinden kalsiyum emilimi azalır 

veya hiç olmaz (1,2,3,4,14). 

- Kalsiyum, fosfor dengesizliği 

- Diyetle fazla posa alınması 

- Fazla çinko alınması 

Fosfatların fazla demir, magnezyum, aliminyum ile 

bağlanması, Kalsiyum emilimini inhibe eden diğer faktörlerdendir 

(18~ 31). 
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Kalsiyumun Kaynakları: 

Kalsiyum kaynakları belirtilirken,emilmeyi etkileyen etmen

lerinde birlikte düşünülmesi gerekir. 

Kalsiyum için en iyi kaynaklar, emilebilen kalsiyumu en 

çok içeren yiyeceklerdir. 

En iyi kalsiyum kaynakları: Süt ve türevleridir. 

İyi Kaynaklar: Pekmez, susam, fındık, fıstık, yeşil yaprak

lı sebzeler, kurubaklagillar ve kurutulmuş meyvalardır. 

Orta derecede kalsiyum kaynakları: Yeşil sebzeler, yumurta 

portakal, limon, çilek. 

Zayıf kalsiyum kaynakları 

meyvalardır (1,3,6,11,21). 

Etler, tahıllar, taze sebze ve 

Tablo 2: Bazı Besinlerdeki Kalsiyum Miktarını Göstermektedir.(11). 

Besinler Miktarı (gm) İçerdiği Kalsiyum (mgr) 

Yoğurt 250 400 

Yeşil Yapraklı sebze 250 400 

Koyun Sütü 250 300 

İsviçre Peyniri 250 270 

Dondurma 250 180 

Eritme peyniri 250 170 

Amerikan peyniri 30 170 

Sardalya (kemilki) 30 125 

Somon Balığı (konserve) 30 60 
(kemikli) 

Kalsiyum Atımı: 

Emilen kalsiyum çeşitli yollarla atılmaktadır. İdrarlaa kal

siyum atım~mevsimsel değişikliklere, yaşa, cinsiyete ve diyet protein 

düzeyine bağlıdır. İdrarla ortalama günlük kalsiyum atımı 50mg ile 

300 mg arasında olmaktadır. İdrarla atılan kalsiyumu metabolizma sonucu 

oluşan kalsiyum oluşturmaktadır (16, 19) 
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Kemikte Kalsifikasyonun Mekanizması: 

Kemik, kalsiyum tuzlarının çökmesiyle güçlenen sert organik 

bir matriksten ibarettir. Ortalama konsantrasyon bakımından kemikte 

ağırlığın% 30'u matriks, % 70'1 tuzlardan ibarettir. Kemik matrik

sinde depolanan başlıca tuzlar, Ca ve fosfattan ibarettir. Farklı 

beslenme koşullarında çok değişebilen ca/p oranı ağırlık esasına göre 

1,3 ile 2.0 arasında değişir (2,512) • 

. Kemik kalsifikasyonunda, Osteoblastla~ kollegen moleküllerini 

ve ana maddeyi salgılarlar. Kollogen molekülleri (monomerleri) hızla ,L. 
polemerize olarak kpllogen liflerini oluşturur.Ortaya "Osteid" doku 

çıkar. Osteid, kıkırdak dokusuna benzer ancak içinde kalsiyum tuzları 

çöktüğünden kıkırdaktan ayrılır. Osteid oluştuktan birkaç gün sonra1. 

kalsiyum tuzları kollogen liflerin yüzeyinde çözmeye başlar. İlk çö

ken kalsiyum tuzu,hidroksiapatit değil belki şekilsiz bir madde ola

bilir. 

CaHP04, Ca3 (P04) 23H20 daha sonra kalsiyum tuzları,hidroksi

apatit kristallerine dönüşür. Bu kristallerin% 20-30'u amonf durumda

dır. Bu çok önemlidir. Çünkü ekstrasellüler sıvıda kalsiyum gereksi

nimi oldukça bu· tuzlar hızla absorbe edilebilir. 

Normalde kalsiyum tuzları kemik dışında başka bir dokuda 

çökmez, ancak anormal koşullar altında çökme görülür. Örneğ:in aterosk

lerozda arter çeperlerinde kalsiyum tuzları çökerek arterleri kemiğe 

benzer tüpler haline dönüştürür(2,4,5, 12) 

Değişebilen kalsiyum, vücudun genel metabolizması açısından 

önemlidir. Bunun küçük bir bölümü,bütün doku hücrelerinde1 özellikle 

karaciğer ve gastrointestinal sistemdeki yüksek derecede geçirgen 

hücrede bulunmaktadır. Yapılan radyoaktif çalışmalar değişebilir kal

siyumun enyok kemiklerde toplandığını göstermektedir. 
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Miktarı kemikteki total kalsiyumun% 4 - 1.0'i kadardır. Çabuk 

mobilize olabilen CaHP04 yada öteki amorf tuzlar şeklindedir(l,5, 

12, 17). 

Kalsiyum Yetersizliği : 

Kalsiyumun,kemik ve dişlerin yapıtaşı olduğu bilinmektedir. 

Gebelik ve emziklilik geçiren kadınların artan kalsiyum gereksinmesi 

karşılanmadığı durumlarda1 kemiklerden kalsiyum çekilmektedir. Bunun 

sonucu kemiklerde yumuşama şeklinde belirlenen "Osteomalasia" hasta

lığı oluşmaktadır. Benzer şekilde kemik kaybı şeklinde belirlenen 

"Osteoporazis" hastalığınınJkalıtım 1honnonal dengesizlik, kalsiyum 

alımı ve emilimindeki yetersizlikler gibi çok yönlü nedenleri olduğu 

bildirilmiştir(l,3,6,19). 

Osteomalasia: 

Yetişkinlerde "Raşitizm"tablosuna benzer belirtilerin ortaya 

çıkması "osteomalasia" olarak tanımlanır. Kadınlarda erkerlere naza

ran daha sık görülür. Özellikle doğum sayısı fazla olan Asya kadınla-

• rında ,steomalasia oranı oldukça yüksektir. İngiltere'de yaşayan 

kadınlarda, hastalık belirtisi daha azdır. Osteomalasiada D vitamin 

yetersizliği nedeniyle, kemiklere yeteri kadar kalsiyum giremez. Kemik

ler de tam sertleşmemeye bağlı şekil ve yapı bozukluğu sözkonusudur. 

Çocuklarda olduğu gibi vitamin n
3
,bu yetersizliği yaratabilir. Ancak 

D vitaminin aktif hale gelmesi için karaciğerde 25 hidroksilaz, böb

rekte 1- hidroksilaz enzimleri bu görevi yapabilirler(4,ll,13).Bu 

enzimler böbrekte ve karaciğerde l,25-(0H) 2 - n
3 

vitaminin oluşu

munu sağlar. 1.25 - (OH)
2
- n

3 
aktif D vitamin fonnudur(2). 

Raşitizm : 

Özellikle süt çocuklarında ve ilk yaşlarda çok sık görülür. 

Raşitimzde kemikler yumuşar, kolay şekil alabilir, bir yapı kazanır. 

Kemik uçlarında genişlemeler, bileklerde şişlik, kaburga kemikleri

nin göğüs kemiği ile birleştiği yerlerde şişkinlikler görülür. 

/ 
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D vitamini yokluğunda oluşur. Ekstrasellüler sıvıda kalsiyum yada 

fosfat yetersizliği başlıca nedenleridir. Tedavi - yeterfkadar kal-
- , 

siyum, fosfat ve D vitamini verilmesine dayanır(l,5,13). 

Renal Rahitis : 

Uzun süren böbrek rahatsızlıklarında oluşur. Çünkü böbrek 

haraplanması sonucu 1,25 - (OH) 2 O n
3 

oluşamaz (2, 5). 

Osteoporozis: 

Post menapozal duruma gelmiş kadınlarda görülen, kemik tuzla

rının kaybı olarak tanımlanır. Kemiklerdeki bu kayıp, her yıl% 5 

olarak saptanmıştır. 

Radyolojik olarak, metakarpel kemiklerindeki bu kayıp (tuz 

kaybı) kolayca saptanır. 

Hastalığın göstergelerij idrarda kalsiyum ve hidroksiproli

nin yüksek olmasıdır. Hidroksiprolin artışı, kemiklerden kollegen do

kusunun azaldığını gösterir. 

OsteoporosizJbazı yönleriyle q3teomalasiyaya benzer. 

Ancak osteoporosizde D vitamini yetersizliği görülmez. Menapoz dö

nemine bağlı olarak bazı hormonların yetersizliğide osteoporosiz 

oluşumunu hızlandırır. Hastalığın tablosuna göre teadvide hormon 

takviyesi yapılarak hastanın sağlığı düzelir. Özellikle östrogen hormonu 

bu tür tedavilerde kullanılır. 

Osteoporosizin görülüş sıklığı 

- Diyetle yeteri kadar protein alınmaması, 

- Osteoblastları uyarıcı etkisi olan, östrogen hormonunun 

menapoz~an sonra salgılanmaması, 

- Osteoblastlarıda içine alan tüm hücrelerde, hücreler 

arası maddenin salgısı için gerekli C vitaminin bulunmaması,(4, 5, 11) 

- Cushing hastalığında bütün vücutta protein katabolizması 

arttığı için (aşırı glikokartikoid salgısı bütün vücutta protein de

polanmasını azaltır) (5). 
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D vitamini absorbsiyonu, Metabolizması, Kaynakları: 

Vitamin D7vücuda vitamin Dolarak veya vücut dokusundaki ön 

öğenin ultraviyole ışınları aracılığı ile vitamin D'ye çevrilmesi ile 

alınabilir. 

Bitki dokularındaki "ergosterol ve hayvan dokularındaki 

7-dehidrokollesterol" ultraviyole ışınlarının etkisiyle vitamin 

D'ye çevrilir (1). 

Radyo izotopla yapılan araştırmalarda, ağızdan alınan D 

vitaminin% 62-91 oranıhdaince barsakta emildiği gözlenmiştir. 

İnce barsaktan emilen D vitamini kan dolaşımında x-2 globu

lin ve proteine bağlı olarak taşınır. D vitamini karaciğerde depo 

edilir. İdrar ve deri yolu ile atılmaz (2). D vitaminin metabolik 

işlevlerini yerine getirebilmesi için aktif duruma gelmesi gerekir. 

D vitaminin kalsiyum emilimini arttırması şu esasa dayanır: 

D vitamini ince barsakta kalsiyum bağlayıcı bir proteinin sentezi 

için gerekli enzimleri uyarmaktadır (2,5,6~. 

1.25 (OH) 2- kolekalsiferolun böbreklerden oluşumu1 paratiroid 
hormonuna bağlıdır. Bu yüzden paratiroid hormonu1D vitaminin vücutta

ki fonksiyonel etkileri, özellikle barsaktan kalsiyum emilimi ve kemik 

üzerine etkisi bakımından çok önemlidir (5). 
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D vitaminin plazma kalsiyum konsantrasyonunu kontrol görevi (5) 
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Plazma 1,25 - (OH) 2 - kolekkaloiferol, plazma kalsiyum 

konsanstrasyonu ile ters orantılıdır. Bunun iki nedeni vardır. 

- Kalsiyumun kendisi, 25 - (OH) - kolekalsiferolün 

1.25 (OH) 2 - kolekal_siferole dönüşümünü engeller. 

- Diğer bir neden, plazma iyon konsantrasyonu% 10 yüksel-

diği zaman paratiroid hormonunun sekresyon hızı,önemli ölçüde bastı

rılır. Paratiroid hormonu böbreklerde 25-(0H)- kolekalsiferolün1 1,25(0H) 2-

kolekaloiferole dönüşümünü sağlar. Bununla beraber paratiroid hormo-

nun salgısı azaldığı zaman 25-(0H)- kolekalsiferol, D vitamini etki-

si çok zayıf olan başka bir maddeye, 24,25-(0H) 2- kolekalsiferole 

dönüşür. 

Bu yüzden plazma kalsiyum düzeyi yüksekse, l,25-(0H) 2 -

kolekal9iferol oluşumu büyük çapta bastırılır. Bu madde bulunmadığı 

zaman, kalsiyumun intestinel kanaldan, kemikten ve böbrek tübüllerin

den abrorbsiyonu azalır. Böylece kalsiyum iyon konsantrasyonu normal 

düzeye iner. 

1. 25 - (OH) 2 - kolekalsiferol "hormon" gibi etki yaparak 

ince barsaktan kalsiyum absorbsiyonunu sağlar. Bu etkinin en önemli 

mekanizması, hormonun ·barsak epitel hücrelerinde "kalsiyum-bağlayıcı 

proteinin" sentezine yol açmasıdır. Kalsiyum, bu proteinle hücr·e stop

lazmasına taşınır. Kalsiyum absorbsiyonunun hızı, "kalsiyum bağlayıcı 

proteinle" (caBP) doğru orantılıdır (2,5,12,17). 

D vitamini metabolitleri preparat veya yiyeceklerle vücuda 

verildiğinde çok kısa sürede plazma kalsiyum ve fosfat konsantrasyon

larını arttırır. 

- D vitamini kalsiyumun barsaktan transportunu sağlar. 

- Kalsiyumun böbreklerden emilimini arttırır. 

- Kalsiyumun kemiklerden mobilize edilmesini sağlar. 

- Fosfatın kemiklerden mobilizasyonunu sağlar. İnorganik 

fosfatı,hücre membranından ince barsağa veya renal tubulus hücrele

rine taşır. Bu pasif geçiş olarak bilinir. Burada aktif olan D vita

minidir (1,.3, 4, 18). 
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Kalsiyum konsantrosyu~kanda arttığı zaman aynı anda kas 

dokusunda tonus artar. 

- İnca barsak mukoza! hücrelerinde D vitamini (1,25 -

(OH) 2 - n3 ) kalsiyumla ofinitesi çok yüksek olan bir proteinin 

sentezini uyarır. Buna "kalsiyumu bağlayıcı protein" (CaBP) denir. 

D vitamini ve kalsiyumla olan ilişkisi çok yönlü araştırıl

mıştır. Ancak hala D vitamini tarafından kalsiyum emiliminin nasıl 

düzenlendiği sorusu açık bir şekilde yanıtlanamamıştır (.14 ,18) 

- Hareketsizlikte kemikler üzerindeki fiziksel stresin 

bulunmaması (5). 

Plazma Kalsiyumun Düzenlenmesinde Vitamin n
3
,Paratiroid 

Hormon ve Kalsitonin Arasındaki İlişkiler: Plazma kalsiyum konsan

trasyonun düzenlenmesinde paratioid hormonu ile vitamin Darasında 

kompleks bir ilişkinin olduğu ortaya çıkarılmasına karşın, daha ay

dınlanmamış yönlerde bulunmaktadır. Bu ilişki düzeninde en önemli 

organlar ince barsaklar, kemikler ve böbreklerdir. 

Plazma kalsiyum seviyesi düştüğünde 

- Tiroid bezinden salgılanan kalsitonin azalır. 

- Paratiroid salgısı artar. Salgının artması kemiklerden kal-

siyum ve inorganik fosfatın serbestleşmesini sağlar. 

Paratiroid hormonu ayrıca böbreklerde lx-hidroksilaz en

zimini uyararak l,25-(0H) 2 - n3 vitaminin oluşmasını sağlar. 

ı, 25 - (OH)z - D3 vitamini, plazma kalsiyumunun yükselmesini üç meka

nizma ile kontrol eder; 

- Kalsiyum ve fosfatın böbreklerden tutulmasını sağlayarak 

(arttırarak) 

- Barsaktan kalsiyum bağlayıcı proteinin sentezini uyararak, 

- Paratiroidin kemiklerden kalsiyum ve fosfatın çekilmesini 

sağlayarak ( 4,5,20)· 
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Gebelikte Kalsiyum, Vitamin D ve Paratiroid Hormonu 

Kalsiyum: 

Fötal kanda, ölçülebilen kalsiyum miktarı, anne kanından 

daha fazladır (Şekil I') de 

Purdie ve arkadaşları, yaptıkları çalışmada gebeliğin ilk 

zamanlarında annenin kemiklerden mineral çekiminin olmadığı, ancak 

gebeliğin sonlarına doğru kemiklerden hızlı bir şekilde mineral çeki

minin olduğu rapor edilmiştir. Ayrıca bu dönemde kalsiyumun ince 

barkaktan emiliminin de artığı söylenmiştir (13). 

Skilman ve Heanem, yaptıkları çalışmada gebe kadınlarda 

kalsiyum emiliminin, gebe olmayanlara göre 2 misli olduğunu belirtmiş

lerdir. Bu durumun fötal minerilizasyonu geliştirdiği ve kemikleşmeyi 

arttırdığı ileri sürülmüştür ( 19). 

D Vitamini : 

İnce barsaktan kalsiyum emilimini arttırdığından gebelik döne

minde önemli bir vitaminden. Şekil I 'de anne ve fetüsta kalsiyum fosfor 

ve D vitaminin değişimleri gösterilmiştir. Bunada D vitaminin aktif hale 

gelmesinde böbreklerin etkin olduğu gösterilmektedir. 

Yapılan başka bir çalışmada, gebelikte ekstradan anneye D 

ii'itainıiı.ninin verilmesibiP.o-vıiıtra.ııı.iını.osuz D riskini azalttığı yolundadır. 

Bu durumun hipovitaminsiz D riski bulunan toplumlar için önemli olduğu 

söylenebilir ( 10). 

Paratiroid Hormonu: 

Gebelikte eğer anne kalsiyumdan yetersiz besleniyorsa, parati

roid hormon salgısı artar. Ayrıca laktasyon devresinde salgı daha faz

lalaşır. Çünkü bebeğin kalsiyum gereksinimi artmıştır (5, 13). 
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Gebelikte paratiroid hormon salgısının yanısıra başka hormonlarında 

sagıları artar. Bu hormonlar aşağıda gösterilmiştir. 

Hormon adı 

Aldesteron 

Paratiroid 

Kalsitonin 

Gebelerde(% mgr) 

40 - 150 

20 - 120 

50 - 450 

Gebe olmayanlarda ( %mgr) 

2 - 10 

20 - 60 

50 - 350 
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Şekil : I: Gebelikte, Annede ve Fetusta Plazma Kalsiyum, Fosfor 

25 OHD ve 1.25 - (OH) 2 D Düzeylerini göstermektedir. 
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Kalstİt'on:tn Hohıionu 

Paratiroid hormonun tersine görev yaparak plazma kalsiyum 

iyon konsantrasyonunu düşürür. 

Tiroid bezlerinden salgılanır. 32 aminoasitten oluşmuştur. 

3400 mol ağırlığında büyük bir polipeptittir (4,5,8) 

Kalsitonin üç ayrı yolla plazma kalsiyum konsantrasyonu

nu düşürür. 

- Kemiklerde, osteositik metubranın, osteolitik etkisini azal

tarak, 

- Bir saat içinde osteoblastik aktiviteyi arttırarak, 

- Osteoblast öncü hücrelerden yeni osteoplast oluşumunu 

azaltarak, 

Plazma kalsiyum konsantrasyonuna kalsitonin etkisinin önemi; Erişkinde 

kalsitorinin etkisi çok zayıftır. Çünkü paratiroid hormon setresyonu ve 

kalsiyum absorbsiyon hızları düşüktür. Oysa çocuklarda kemiğin yeniden 

şekillenmesi daha hızlı olduğundan, kalsitonin etkisi burada daha 

belirgindir (1,2,4,5,8). 

Paratiroid Hormonu: 

Paratiroid bezinden önce pre-pro-poratiroid harman sentezlenir. 

Bu hormon 115 amino asitin bağlanması ile oluşmuştur. Paratiroid hor

monu etkisini üç ana organda gösterir. Bunlar Karaciğer, ~·5brekler 

ve ince barsaktır. 

Paratiroid hormonu ile D vitamini,kalsiyum üzerindeki iş

levleri bakımından birbirinden farklı hareket ederler. 

- Paratiroid hormonu kemiklerden kalsiyum çekimini arttıra

rak, kan kalsiyum seviyesini dengede tutur. 

- Paratiroid hormonu inorganik fosfatın böbrek tübüllerin

den emelimini inhibe eder. Böbrekte paratiroid hormonu öncelikle dis

tal tübülden kalsiyum emilimini arttırır. 

- Paratiroid hormonu proksismal tübüle etki yaparak inorga

nik fosfatın reabsorbsiyonunu inhibe eder (4,5,8) 
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Uzun yıllardan beri paratiroid bezi aktivitesinin artması ile 

kemikten kalsiyum . tuzlarının hızla absorbsiyona uğradığı, sonuçta 

ekstrasellüler sıvıda hiperkalsemi oluştuğu bilinmektedir. 

Paratiroid bezinin hipof•onksiyonu_,hipokalsemiye ve sıklık

la tetaniye neden olur. Paratiroid hormon kalsiyum metabolizması 

için olduğu kadar fosfat metabolizması içinde önemlidir (4,5,6,17) 

Alkalen Fosfataz : 

En çok kemik, karaciğer ince barsak ve plesantada bulunur. 

Safra kesesi ile sekret·e edilir. Normalde yetişkin insanda 

%1,5 - 5 Bodanski Ünitesi veya % 3-13 King Armstrong Ünitesidir. 

Büyüme çağındaki çocuklarda ve gebelerde bu miktar iki katı-
' 

na çıkar, Ostebblastik aktivitelerin arttığı kemik hastalıklarında ve 

kolestazın olan karaciğer hastalıklarında alkalen fosfataz miktarı 

çok artar. 

Osteo~lastlar, aktif olarak kemik matriksini depolamaları 
sırasında, çok miktarda alkalen fosfataz salgılarlar. Bu fosfatazın 

ya inorganik fosfat konsantrasyonunu lokal olarak arttırdığı ya da 

kollogen lifleri, kalsiyum tuzlarının depolanmasını sağlayacak şekilde 

aktive ettiği sanılmaktadır (5,15). 

Magnezyum: 

Yetişkin bir insanda 25 gm kadar bulunur. Vücut sıvılarındaki 

magnezyum, osmatik basıncın ve asit-baz dengesinin sağlanmasında yar

dımcıdır (5). 

Magnezyum 6irçok enzimin çalışması için gereklidir, özellikle 

enerji metabolizmasında moleküle fosfor eklenmesi tekpimelerini 

dilzenler. 

Magnezyum -- 1/3 oranında proteine bağlı bulunan Mg, encok fosfa

taz ve enolaz gibi enzimlerle çalışır. 
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Magnezyum, ATPazı inhibe eder. Sinir sisteminin duyarlılığını 

azaltır. 

Alkoliklerde ve yetersiz beslenenlerde, magnezyum yeter

sizliği görülür. Fazla alkol alımı idrarda magnezyum atımını arttırır. 
) ' 

(1,12,13,17, 33,- 34) 

Yetişkin bir bireyin günlük meg tüketimi 300-400 mgr/gündür. 

Bebeklerde ise 450 mgr alınması önerilir. Magnezyum gereksinimi do

ğal yiyeceklerle kolayca karşılanabilir (2,3,5,17) 

Yetişkin bir insanda normalde 20-28 mgr magnezyum bulunur. 

Bunun yaklaşık % 55'i kemiklerde, % 27'si kaslarda, karaciğer, kalp ve 

pankreasta bulunur (13). 

Deney hayvanları üzenide yapılan çalışmalar gebelik süre

since yetersiz magnezyum alımının fetüste a•no.malilere neden olduğu 

bel:irtilmiştir. 

Staplin,İnsanlar üzerinde yaptıkları çalışmadasbeslenmeye 

magnezyum eklenmesiyle fetal büyüme geriliklerinin ve preeklempsi gö

rülme sıklığının azaldığını göstermiştir. 

Gebelik için günde 150 mgr/gün magnezyum alınması öneril

mektedir(B). 

Fosfor: 

Yetişkin bir insanın plazma ingorganik fosfor değeri, 2,5-

4,5 mgr / dl bunun büyük bir kısmı, diyetten gelen fosfor kaynakları 

tarafından sağlanır. 

Forforun işlevleri arasında büyüme ve gelişmede rol alması ve 

hormona! faktörlerin aktivasyonu sayılabilir. 

Fosfat iyonları, tampon görevi yaparak vücut sıvılarının 

nötral ortamda kalmasına yardımcı olurlar. 

Forfor, nükleik asitlerin, fosfolipitleri yüksek enerji 

sağlayan öğelerin ve birçok koenzimin bileşiminde bulunur. 

Bundan dolayı fosfor; üremede, hücre çoğalmasında yardımcıdır. 
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Yağ, protein ve karbonhidrat metabolizmasında görev alır. 

Fosfolipit ve fosfoprotein olarak hücrenin membran 

yapısına girer. Enerji metabolizması, genreplikasyonu, oksidatif 

fosforilasyon tepkimelerinde, ATP ve ADP oluşumunda ve kırmızı kan 

hücrelerinde bulunur. 

Encok hayvansal gıdalarda bulunur (1,2,4,17) 
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MATERYAL VE MET OD 

Bu çalışma, İstanbul tlniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Has

talıkları ve Doğum Anabilim Dalında gerçekleştirilmiştir. 

Yaş ortalaması 25, gebeliğinin son trimesterinde olan 

20 kadın üzerinde yapılmıştır. 

Deneklerden alınan kan örnekleri, İç Hastalıkları Bilim Da

lı Merkez Biokimya Laboratuvarında tahlil edilmiştir. 

Araştırma kapsamına giren gebelerin seçiminde şu nokta-

lar gözününde tutulmuştur. 

- Gebeliğe bağlı herhangi bir komplikasyonun olmamasına, 

- Hemoglobin düzeylerinin en az% 60 olması dikkat edildi. 

- Gebe kadınların beslenme alışkanlıkları, (gebelik öncesi-

sonrası) anket yöntemiYle karşılıklı soru- yanıt biçiminde saptandı. 

Anne adaylarından alınan kan örnekleriyle, total protein, 

kalsiyum, magnezyum, albumin, fosfor ve alkalen fosfataz düzeylerine 

bakıldı. Plazmadaki kalsiyum, fosfor, total protein ve albumin için 

Technicon SMA II/90 cihazı kullanıldı. 

Magnezyum, alkalen fosfataz için Technicon RA - 1000 ci

hazı kullanıldı. 

Kalsiyum: Technicon SMA II/90 otoanalizör sisteminde 

kresolftalein komplexon 8-hidroksikinolin metodu ile tayin edildi. 

Fosfor: Technicon SMA II/90 otoanalizör siste~inde 

amanyum molibdat-kalay k~orür metodu ile tayin edildi. 
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Alkalen fosfataz: Technicon RA - 1000 seçimli otoanaliz 

cihazında p-nitrofenil fosfat metodu ile tayin edildi. 

Magnezyum: Technicon RA - 1000 seçimli otoanaliz cihazın

da Brotrol Firmasından sağlanan kitlelerle tayin edildi. 

Albumin: Technicon SMA II / 90 otoanalizör sisteminde 

albuminin tamponlaşmış solüsyonda kromkresol seçimli (BCG) ile 

renk vermesinedayanan ibir reaksiyon ile tayin edildi. 
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B U L G U L A R 

Araştırma kapsamına giren gebe kadınların yaş ortalaması 

25 + 1.01, boy uzunluğu ortalaması 161 + 1.72 cm, gebelik öncesi 

ağırlık ortalaması 61 + 3.36 kg, gebelikteki ( 3.cü tirimesterde) 

ağırlık ortalaması ise 71 + 3.74 olarak bulunmuştur. 

Deneklerin yaşa, boya, gebelik öncesi ağırlık şimdiki 

ağırlık(araştırma dönemine ait), öğrenim ve mesleklerine göre 

dağılımları Tablo I de gösterilmektedir. 

Tablo I : Gebe Kadınların Yaş, Boy, Gebelik Öncesi Ağırlık, Şu an

daki Ağırlık, Öğrenim Durumları ve Mesleklerine Göre Dağılımları: 

Değişkenler Sayı % 

ı. Yaş ( yıl ) 

20 - 24 10 50 

25 - 29 6 30 

30 - 34 2 10 

34 + 2 10 

Toplam 20 100 

II. Boy ( cm) 

150 - 155 3 15 

156 - 161 7 35 

162 - 167 7 35 

168 - 172 3 15 

Toplam 20 100 
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Değişkenler Sayı 

III. Gebelik Öncesi ağırlık durumuna 

Zayıf 

Normal 10 

Hafif Şişman 4 

Şişman 6 

Toplam 20 

IV. Şu andaki ağırlığına bağlı durum 

Zayıf 

Normal 

Hafif Şişman 

Şişman 

Toplam 

v. Öğrenim durumları 

Okur - yazar 

İlk öğrenim 

Orta - Lise 

Yüksek öğrenim 

Toplam 

VI. Mesleklerine Göre 

Ev Hanımı 

Memur 

Toplam 

10 

1 

9 

20 

11 

11 

9 

20 

18 

2 

20 

40 

göre 

% 

dağılım 

50 

20 

6 

100 

50 

5 

45 

100 

55 

55 

45 

100 

90 

10 

100 

60 

Araştırmaya alınan gebelerin son mensturasyon tarihleri, 

20.3.1980 ile 20.7.1989 tarihleri arasında değişmektedir. Buna göre 

gebelerin hepsi 3. trimesterdedir. 
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Gebelerin% 30'u primipar, % 45'inin ikinci gebeliği, 

% l0'nun dördüncü gebeliği,% 5'inde ise 5. gebeliği olduğu sap

tanmıştır. 

Araştırma kapsamına giren gebelerin bir günlük enerji ve 

•ıhes:in :Lr1ögeleri tüketimini gösteren tabloya göre; 

Gebelerin günlük enerji tüketimleri (2924 + 752) protein, 

(96 + 29} yağ (75 + 22), kalsiyum (875 + 389), fosfor (1003 + 345 ) , 

A Vit (8723, Demir(24 + 11.4), Riboflavin (3,4 + 10.3) C vitamini 

{175,6 + 90.1) dir. 

Gebelerin bir günde yedikleri öğün sayısı Tablo 2' de göste

rilmiştir. 

Tablo 2: Gebe Kadınların Bir Günde Yedikleri Öğün Sayısına Göre 

Dağılımları: 

Öğün sayıları Sayı % 

2 1 5 

3 16 80 

4 3 15 

Daha fazla yok yok 

Toplam 20 ıoo 

Deneklerden alınan kan örneğine göre tahlil sonuçları 

şöyledir. Protein% 30 düşük, magnezyum% 15 düşük, fosfor% 25 dü

şük, Alkalen fosfataz % 10 yüksek, kalsiyum ve albumin değerleri 

normaldir. 

Kan örneklerinin ortalama değerleri ise şöyledir: Protein 

(6,26 + 0.90) , Kalsiyum (8.87 + 0.48), Magnezyum(0.72 + 0.52) fos-

for (3.31 + 0.48 ), Alkalen fosfataz (2.5 + 1.28), albumin (3.68 + 0.76)Jif. 



---·-r--•-· .... 
1 

Denek Adı I Yaı 
! 

ı 
Boy Kilogram 

{ cm ) Gebelik 
' 
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r . J 
·son mensturas . Gebelik : Eğitim 

1 ı 
Gebelik '. yon tarihi Sayısı / 

Durumu 

-----------· -- ... '. Öncesi 
l j 

.. S:•• _20._!: 19~9 _____ 1_____ _ ?_r_t_a_O_k_u_l ___ _ ı. T.E 21 

2. S.A 24 
•·- -·------·- ·- ···• -· -- .. 

3. F.A 30 
---

4. A.K. 25 

5. S. Y i 24 ----- ··--·-···r-- · -· ··- .. 
6. A.H 35 

7. S.D 25 
·----•• ·•• 

8. G.U 21 
- -- ··-··• ··· 

9. R.G 27 
- ·-•---

ıo. G.T 22 

p. A.B 23 

12. H.B 35 

13. G.D . 22 

162 

165 

150 

165 

160 

158 

157 

166 

150 

160 

55 

56 71 25.5.1989 4 \ Orta Okul 
•····· ··· · ·· · ··· -.,---··---·----

. ___ ·---~~·-- _ - -ı--6-7---ıc--ı_._5_._ı_9_89 _ __ ____ ---~--·-- ..... f _L_1_s_e_C_m_e_m_u_r > __ _ 
65 

68 

79 

54 

74.5 14.7.1989 2 Lise 
1 

1 
77 1 8.6.1989 ı 4 İlkokul 

. - · ........ ·T--·-- ··--· -·-r-
89.5 7.6.1989 1 3 İlkokul 

60 20.7.1989 1 İlkokul 

56 68.5 26.5.1989 2 İlkokul 
.. ··' - ---- -------+--------+------~--

70 81 20 .3.1989 2 Ortaokul 

57 65 12. 6.1989 2 i ilkokul ---- -----------...---------- - ····-·-·----------··---·-r··-··---- .... ------
165 57 67 14. 6.1989 

ı 
l İlkokul 

' r . ·-- ~-· .. - . ----··· - ---· ··-----------·· 
157 51 

ı 

: 69.5 '. 29.4 . 1989 5 İlkokul 
l.. ... .. -·---! -- --- --·-·------

155 İlkokul 50 ; 60 9. 6. 1989 2 
_______ _...... ____ '-·---·-·· - ----- -- .. -\..- --·-- ... ·-· -.L---, i .• 

! 
--4--------1 ,,-----. 

14.F.Ç 21 1 168 63 , 10 l 2s.s.1989 
l 

2 
------4-----i-----· ---·-.. ··---·· · ···-· _.) ... Ortaok1,1l_~-

i 
15. E.G 

16. A.A. 

17. T.Ş 
---·· • ' .. 

18. H.Ç 

19. A.Y 

20.S.Y 

Ortalama 

··-· 

28 

20 

25 
--· --··· 

20 

26 

30 

25 

162 56 

172 60 - - - ------- . 

165 60 

157 60 

160 58 

168 82 

161 61 

i 
1 66 
t·--

i 3.7.1989 , 2 1 Ortaokul .. ... ·· •···-· ·-·· ·-----· ·---·--.--·· ·· - ·-····--- ,--- ··==----. . ' 
1 

75 
J 

İlkokul 13.7.1989 2 ---~---- ·- --
68.5 10.4.1989 3 İlkokul 

1 ........ 

68.5 .17.5.1989 1 İlkokul 
..... · ..•.... -------- -···· - .. -------,------

72 

92 

71 

6.5.1989 
i 
jı7.7.1989 
ı ... -· --·· .. 
J 

1 

1 

' i .. 1 
Ortaokul 

l Lise {memur) 
. .J .. .... ·-·-- - .. ---

t 

ı 
.. ~ ...... ... --•··---·-

Tablo 4: Deneklerin Boy, Kilo, (Gebelik öncesi - sonrası) Son Mensturasyon Tarihi, 

Gebelik Sayısı ve Eğitim Durumlarını Göstermektedir. 
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Denek Enerji Prot. Yağ CHO Ca Fe Fosfor Vit A Thiamin Ribof. Niasin Vit.C 
Adı (kkal) (gm) (gm) (gm) (mgr) (mg) {mQ) I.U. (mg) (mg) (mg) ( Qffi) 

N.C. 3163 109 82 302 1446 16 1141 3294 2,55 5,47 7,38 144,6 

S.Y. 2524 83,2 75,4 : 254 1247 16,7 1157 307 1,07 4,46 17,8 111,8 

T.E. 3943 141 122 ' 241.2 283 35,5 797 15847 2,23 2,76 30,6 225,6 
--- --··--·-· ··--•-·--•--· -----·---. ··•-···-- . ·-· ··----· ·-- -------- __ _ _. _____ 

..... ---~--- >--· 

G.T. 2567 143 61,7 ;305,4 588,7 16,9 1012 3234 4,03 3,88 9,31 343 

r T.Ş. 2298 70,3 56,7 . 346 675,5 10,87 583,7 14949 1 1,24 7,9 213 
-
F.A. 3729 126 86 529,6 1557 40,07 1304 14036 1,48 2,33 24,5 204,3 

' 
S.A. 4847 146 122,5 520,3 552,8 40,48 1283,8 4323 10,07 2,25 15,07 351,2 

, 

A.H. 2077 81 51 : 241 1247 11,7 1043 1998 4 4 9 146 
! 

S.Y. 2506 117 65,58 '. 519 733 12,3 717 3098 1,34 0,19 32,2 227 

F.Ç. 2217 73 65 145,3 662 19,01 466,6 3800 3,31 ı-3,24 5,22 51,3 
i 

G.D. 2453 88 52 1348 357 39,4 1687 3013 1,4 5,17 92,18 201,3 
, 

G.U. 3000 81 84,5 ;327 307 17,6 657 2284 431 2 11 175,5 

' 
H.B. 2787 62 629 j37,5 899,4 12,54 889 3979 1,13 13,01 18,44 141 

-
A.A. 3575 147 101,5 ;480,2 1127 

; 
8,95 1325,6 2714 1,696 1,56 37,26 183,4 

1 
A.K. 3960 140 100 :475 983 245 1616 4302 14,10 1,94 15,19 110 

; 

1 

I' S.D. 2599 65 75,5 /358,6 1011 6,45 998 1394 P,75 0,511 8,74 30,2 
1 

A.B. 1878 47 31,2 j316 953 6 921 4867 1,97 2,62 5,23 109,6 
-

A.Y. 2390 76 88,6 212,6 1532 16,25 1088 15090 2,25 3,55 12,5 264 

E.G. 3089 84 87 363,4 508 19,4 392 6163 1,23 0,96 12,75 59 

R.G. 2870 75 83 350 730 13,4 980 15000 2,7 t3 '9 8,4 230 

Toplam 58473 1920 1497 7793 17500 481 20060 174457 159,58 b4,83 386 3512 

Ortalama 2923 96 75 461 875 24 1002 8723 2,97 3,4 19,04 175,6 

Tablo 3- Deneklerin Bir Günlük Besin Tüketimlerinden Elde Edilen Enerji ve Besin Ögeleri(25,26) 



~ 

1 

2 

3 S.A 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 A.H 

11 A.A 7.4 

12 E.G 
ı-- · · -- --
' 5.8 

-+--------,---·--- -· --~ ·- ... ,. 
ı 

9.5 

8.2 
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3.4 

2.8 

0.66 

o. 77 

1.8 4.3 

/ 
1 2.3 3.7 

13 F.Ç i 6.7 : 8.3 4.1 3.0 0,76 1.4 ---------+-------·-·-t- · - --·- · ··-·-+-------+----ı------ı------ı 

14 A.B 

15 H.Ç 

16 G.U 

5.3 

6.8 

1 

) . 
9.3 

8.6 
·----•····•-•· -. ı · ··---· ...... .. 

6.7 8.7 

3.3 0.82 2.4 3. 1 ··--.. ·•·• .... --r 
2.4 0.84 2.6 3.4 

··-·--- j 

3.6 0.70 2.5 4.0 
--t--------1-----t-----+---- - ·- - ·- - ·· -·---- --·•---;------, .l 

17 H.B !, 

5. 9 8.7 3.6 0,78 3.8 4.2 

18 G,D 6.5 , 8.1 . ·-·--+--- .. ···-" ·•··- 3.7 0.74 1.9 3.8 

19 A.K 1 

20 

3.4 8.6 
1 

F·.A ı 7.2 9.5 

3.2 0.86 ı 1.4 3.5 , 
-r------...i------+----+-----+---_jf ___ ----4---··- .. --l 

4. O O. 81 1 2. 3 4. 3 i 
i 

;-------,\f--, - - ı ·- --- ---~ '•••··-· --- ·----+-••-• o, · ··•··- ·~ ·-----ı 

_ :::~_ _ L12::::~ J __ 17;: :7 ___ ----~-;~;~-- -- -~:-:~+ _ ~:-:~7 ___ _1~;.~-
Tablo .5 Deneklerin Laboratuvar sonuclarına g8re Kan. Total Protein. Kalsiyum. 

Fosfor. Magnezyum, Alkalen Fosfataz ve Albumin YUzde Değerlerini G8stermektedir, 

i 

! 
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Deneklerin bir günlük enerji ve besin ögeleri hesaplanarak 

Tablo 3 'de gösterilmiştir.Beslenme durumlarını gösteren tablo ile 

kan örneklerini içeren tablodaki kalsiyum ve protein değerleri kar

şılaştırıldığında kalsiyum değerleri her iki tablo da da normal 

değerlerdedir. 

Protein değerleri beslenme tablosunda normal olmasına karşın, 

laboratuvar sonuçlarındaki protein değeri% 30 düşük bulunmuştur. 

Gebelerin beslenme alışkanlıkla:ı::uııortaya çıkarmak için 

uyguladığımız anket sorularını değerlendirdiğimizde şu noktaları sap

tadık. 

Gebelerin büyük çoğunluğu . gebelik dönemlerindeki beslen-

melerine gerekli özeni göstermiyorlar. 

- Çoğunluğun beslenmelerinde yaptıkları değişikliklerin ba

şında, iştahlarının çektikleri besinleri tüketme şeklindedir. 

Örneğin: Daha fazla çay tüketme, kuruyemiş pasta ve hamur 

işleri bu besinlerin başlıcalarını oluşturmaktadır. 

- Gebelerin gereksiz yere.fazla miktarda tükettikleri bu 

besinler sayesindeıolması gerekenden fazla enerji aldıkları göz

lenmiştir. Kazandıkları fazla kiloları, doğumdan sonra veremedik

lerinden (gebelerin itirafları) ileriki yaşamlarında şişman olma 

riskini böylece oluşturmuş oluyorlar. 
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TARTIŞMA 

Yeterli - dengeli beslenme, sağlıkli bir yaşamın önkoşuludur. 

Gebe kadının gebelik öncesine dayanan sağlıklı beslenme tab

losu, gebelik döneminde de devam ederse sağlıklı bir bebeğin doğma

sına ilk adım atılmış olur. 

Kötü beslenmenin ve beslenme konusundaki eğitimsizliğin, 

hem anne sağlığını hem de fetüsün sağlığı tehkileye düşürdüğü yolun

da yapılan araştırmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. 

Gebelikte beslenme durumu ile bebeğin doğum ağırlığı, beyin 

gelişimi, intrauterin ölüm, prematüre ve preeklemsi arasında ki 

ilişki çeşitli araştırmalarla kanıtlanmıştır (1,7,20,21, 22,23 ;28,39,40) 

Gebelik, insan yaşamında beslenmenin en önemli olduğu evreler

den biridir (40). 

İnsan gebeliğinde beslenme ile ilgili anlamlı çalışmaları 

planlayabilmek çok zordur. 

İnsani nedenlerden dolayı beslenme yetmezliğini deneysel 

olarak kasten gebe kadınlarda oluşturulmamalıdır. Sosyo-ekonomik 

yada politik felaketlerin sonucu olarak şiddetli beslenme yetmezliği

nin oluştuğu durumlarda biraraya gelen olaylar, çoğu kez etkileri 

topluma bağlanamayan çeşitli değişkenleri oluşturmaktadır (34). 



- 38 -

Deneklerin ortalama günlük enerji tüketimi gebe annenin 

alması gereken miktarların üzerindedir. Bu enerjinin kaynağını, da

ha çok saflaştırılmış besinler ( şeker, şekerli tatlılar) oluştur

maktadır. Bu durum hem annenin zor doğum yapması hem de şişman bir 

bebek dünyaya getirmesi açısından sakıncalıdır. 

- Eostmen ve Jakson, gebelik açısından maternal kilo alımı 

ve doğum arasındaki ilişkiyi inceleyerek, maternal kilo alımı ile doğum 

ağırlığının paralellik gösterdiğini bulmuşlardır. Bu ilişkinin esas 

önemi; düşük doğum ağırlıklı bebeklerin geleceği ele alındığında da-

ha iyi anlaşılır ( 34). 

Deneklerden alınan kan örneklerine göre, kalsiyum total pro

tein, albumin değerleri normaldüzeylerdedir. Gebelere yönelttiğimiz 

sorulardan "gebelik döneminde beslenmeniz de herhangi bir değişiklik 

yaptınızmtı.? "sorusuna aldığımız yanıt% 75 - 80 "hayır" şeklinde 

olmuştur. 

Besinleri ptorein kalitesi yönünden değerlendirdiğimizde anne 

adayları normal düzeylerde hayvansal gıda tüketmediklerini söy

lemişlerdir. bu durumda "besin ögeleri tablosunda" protein, miktar 

olarak günlük gereksinimi karşılıyor;ama kalite yönünden aynı şeyi 

söylemek zordur. 

Zlat~ik ve Burmeister ( 34) protein alımının yeni doğmuşların 

antropometrik indeksleri üzerindeki açık etkilerini değerlendirmek için 

maternal üriner, üre-kreatinin oranını kullanmışlardır. 

En düşük protein alımı (O. 7 gm/kg/ gün)J en yüksek protein 

alımı (1,5 gm/kg/gün)'protein alımları arasında, doğum ağırlıkları 
' yada diğer antropometrik indekslerde az bir fark bulunmuştur (34). 

Çalışma kapsamına giren anne adaylarına "yeterli biçimde 

güneşten yararlanabiliyormusunuz" sorusuna aldığımız yanıtlar pek 
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iç açıcı olmamıştır. D vitaminin vücuttaki düzeyini belirleyecek 

bir kriterimiz olmadığından bu konuda kesin bir rakam veremeyiz, 

ancak edindiğimiz gözlemlere göre deneklerin çoğunda güneşten 

yararlanamamaların solgunluğu göze çarpıyordu. 

Oysa gebelik döneminde D vitamini alımı veya yeterli de

poya sahip olmak hem anne sağlığı hem de doğacak bebeğin sağlığı 

açısından önemlidir. 

Yapılan çalışmalar, en iyi D vitamin kaynağının balık yağı, 

mevsiminde güneş ışınlarından düzenli yararlanmak ve yaşanılan bölge

nin coğrafik konumunun etkili olduğu yolundadır. 

Eğer annede yeterli D vitamini deposu yoksa;çocuklarda 

hipokalsemi ve RaşitizmtR daha sık olduğunu göstermektedir. Bu 

yüzden anneye gebeliği döneminde D vitamini vermek uygun olabilir(l3). 

Paunier ve Brooke yaptıkları bir çalışmada, D vitaminin, 

gebeliğin ilerleyen dönemlerine etkisini gözlemek için bir grup 

gebe anneye günde 1000 I.Ü. D vitamini veriliyor (gebeliğin 28. 

haftasından itibaren) kontrol grubunda D vitamini düşük bulunu

yor. Bu düşüşün, kemik .alkalen fosfataz aktivitesini durdurduğu ka

bul ediliyor. 

D vitamini verilmeyen kontrol grubunda gebelik döneminde 

kilo alımı yetersiz kalıyor. Bunun nedeni kesin bilinmemekle bera

ber D vitamin yetersizliğinin iştahsızlık yaratabileceği eleri 

sürülüyor (13). 

Vücutta D vitamini oluşumunda güneş ışınlarının etkisi çok 

önemlidir. 

Nijerya'da gebe annelerde yapılan bir çalışmada; çok uzun 

ve koyu renk giysi giyenlerin bebeklerinde raşitizm sıklığının yük

sek olduğu saptanmıtır. Ayrıca bunlarda serum kalsiyum fosfat ve 

25 - OH-D3 vitaminin düşük olduğu vurgulanmıştır (36). 
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tllkemizde yetersiz ve dengesiz beslenme, özellikle büyü

me çağındaki çocukların, gebe ve emzikli kadınların, ağır işlerde 

çalışan işçilerin önemli sorunlarındandır. ( 23 35) 

Yetersiz ve Dengesiz beslenme sonucu ülkemizde bebek ölüm 

hızı 1000 canlı doğumda ortalama 155 ' tir. 

Gebe kadınlar arasında anemili olanların oranı, bazı yö

relerde % 70'e çocuklar arasında% 50' ye kadar çıkmaktadır.(1,40) 

Çocuklarda Raşitizm, kadınlarda Osteomalasia, yetersiz 

ve dengesiz beslenme sonucu oluşan hastalıklardır.(16, 19, 39) •. 

Anket sonuçlarının değerlendirilmesinde gebelerin büyük 

çoğunluğu beslenmelerinde herhangi bir değişiklik yöpmadıklarını be

lirtmişlerdir. 

Akın ve Kutluay'ın yaptıkları bir çalışmada, gebe kadınların 

büyük çoğunluğu gebelikleri süresince beslenmelerinde herhangi bir de

ğişiklik yapmadıklarını belirtmişlerdir. 

Tablo : Yerleşim Yerine Göre Türkiye'de Gebelik Süresince Ek Gıda 

Tüketimi (%Dağılımı) (21) 

Yanıtlayan 

Yerleşim Yeri Gebe Sayısı Doğ.Yok. Süt Grub. Et.Grub. Yum. SebzQ,DiğerlQri 

Büyük Şehir 882 90.4 14.1 0.2 0.2 2,8 1.8 

Şehir 6089 93.6 2.0 0.6 o.ı 1.9 1.8 

İlçe 1490 93.2 2.3 0,9 o.o 1.1 2.5 

Köy 3459 96.5 ı.o 0.3 o.o 0.8 1.4 

Ulusal 11920 94.2 1.9 0.6 0.1 1.6 1.6 
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Yaptığımız çalışmada deneklerin plazma kalsiyum düzeyleri 

normal çıkmasına karşın, günlük kalsiyum tüketimleri düşüktür. 

(Tablo 3'te gösterilmiştir) normal gereksinim 1000 - 1200 mg/Ca/gün'dür. 

Ayrıca güneş ışınlarından faydalanamama sonucu D vitamini yeter

sizliği, kalsiyum yetersizliğini de oluşturabilir. 

Deneklerin kan örneklerinin tahlili sonucu serum albumin dü

zeyi normal çıkmıştır. 

Yapılan_çalışmalar gebeliğin başlangıcında Fetal albumine göre 

maternal albumin oldukça fazladır. ıfebeliğin 35. haftasından itiba-

ren hem fetal albumin hem de maternal albumin düzeylerinde lineer 

bir artış sözkonusudur (38). 

Tüm vakaların kalsiyum değerleri normal, buna karşılık denek

lerin serum fosfor düzeyleri normal değerlerin altında bulunmuştur. Kal

siyumdan fakir beslenme ve buna bağlı olarak gelişen osteomalaside, kan 

kalsiyum düzeyi normal yada düşük olabilir. Normal kalsiyum düzeyleri~ 

vakalardaki osteomalasi veya osteoporosiz gibi kemik matriksinin bo

zukluğunun bulunduğunu göstermez. Fosfat düzeylerinin beslenme dü

zeyi ile daha ilişkili olduğu görülmektedir. Düşük fosfat düzeyleri, 

fosfopetik osteomalasi veya düşük kalsiyum düzeylerinin oluşturduğu 

sekonder hiper paratiroidizmin göstergesi olabilir. 

Sonuç olarak, serum kalsiyum düzeylerinin tek örnek olarak 

tayin edilmesinin, beslenme durumunu tam olarak yansıtmayacağı bu-

nun, daha ileri ve dinamik testlerle ortaya konabileceği söylenebilir. 
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Ö Z E T 

Bu çalışma yaş ortalaması 25, gebeliğin üçüncü trimesterin

de olan 20 kadın üzerinde yapılmıştır. Seçilen deneklerde gebeliğe 

bağlı bir komplikasyonun olmamasına dikkat edilmiştir. 

Gebelerden alınan kan örnekleriyle plazma total protein, 

kalsiyum, magnezyum, fosfor alkalen fosfataz ve albumin düzeylerine 

bakılmıştır. 

Ayrıca deneklerin bir günlük besin tüketimlerinden, elde 

edilen besin öğelerI,laboratuvar sonuçlarından elde edilen besin 

öğeleriyle karşılaştırılmıştır. 

Anket sorularıyla gebe annenin beslenme alışkanlıkları 

saptq_nmıştır. 

Sonuçta, deneklerin gebelik dönemindeki beslenme durumlarıy

la kalsiyum metabolizması arasındaki ilişki araştırılmıştır. 
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SUMMARY 

In this ·study, twenty pregnant women who had an average 

age of 25 years and were in the third trimester of their pregnancy 

were examined. 

The women who had complicatious related to pregnancy were 

axcluded from the study. In these pregnant women, total protein, 

content, blood calcium, magnesium, phosphorus, alkaline phosphatase 

and albumin levels were detected. 

In addition, daily food consumption of the patient and the 

blood levels of specific elements contained in the food were compared. 

The pregnant women were asked about their traditional way 

of nutrition. 

In conclusion, the relationship between the nutritional 

status of the patient during pregnancy and the calcium metabolism 

was examined. 



- 44 -

KAYNAKLAR 

1. Baysal, A.: Beslenme, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, A/13 

AA 108, Ankara, 1983, 
" 

2. Fraser,D.M.D, Jones, G. Kooh, W,S,: Calcium and phosphate Metabo

lısm, Parathyroid Hormone,Textbook of Clinical Chemistry Edited 

by Nobert W, Tietz W.B. 317-319, Bristol, 1986. 

3. Sencer, E: Beslenme ve Diyet II. baskı, Beta basım, İstanbul, 1987. 

4. Wills, E,D: Plasma Calcium and Phosphate Regulation, Biochemical 

Basis of Medicine, 261, Bristol, 1985. 

5. Arthur, C, Guyton, M.D, Textbook of Medical Physlogy. (Edi: Hayrünis

sa Çavuşoğlu, Nuran Gökhan) II. Cilt 1987, 

6. Yenipınar, G.: Farklı Düzeylerde Protein Alımının Çinko, Bakır, 

Kalsiyum Dengesi Uzerine Etkisi, Beslenme ve Diyetetik Programı 

Bilim uzmanlığı Tezi, Ankara, 1982. 

7. Köksal, G : Gebelik ve Emziklilikte Beslenme, K_atkı, Pediatri 

Dergisi, 8 (1): 88, (1987) 

8.Federson, E, B, Johannesen, P, et al: Calcium Jtıratryhoid hormone 

and Calcitonin in normal pregnancy, Gynocol Obstet inv~st, 18: 

156 - 164, 1984. 



- 45 -

9. Viller, J, et al: Kalcium and Blood pressure, Obstet Gynecol, 

70:31, 1987. 

10. E.E, Delvin, et al: Vitamine D Supplemantation, During Pregr.a·~cy. 

The Journal of Pediatrics, 109 (2), 1986. 

11. Aygün, F: Kalça kırığı olan Osteoporozlu Olgularda Risk Faktörü, 

Uzmanlık Tezi, İstanbul, 1988. 

12. Gökhan, N, Çavuşoğlu H, Kayserilioğlu, A: İnsan Fizyolojisi, II. 

Sermet Matbaası, İstanbul 1986. 

13. Sattle, B, L; et al; Vitamine D Metabolism During Pregnancy İn-
G • fancy and New Aspects of Nutrition in Pregna~cylnfancy and Pre-

matry Ed: Manilla, New York, 1987. 

14. Duggin, G.G, et al: Calcium Balance in Pregnancy, Lancet, 2:926,1974. 

15. Hallaç,P Sindirim Sistemi Fizyopatolojisi İstanbul 1. Baskı 1980. 

16.Anon. The Role of Nutrition in Pregn~ncy, Nutritional Sciences, 

Child Development Center, University of Washington, Seattle VA 

98195, 1981. 

17. Avioli, V,L: Major Minerals: Modern Nutrition in Health D. and 

Disease, 1987. 

18. Kumar, R, Cohen ., WR, Epstein FH.: Vitamine D, Calcium in preg

nqncy, Journal of Medicine, 302: 1143, 1986. 

19. Şahin, A: Beslenme Eğitim Süresinin Annenin Alışkınlık ve Bilgi 

Düzeyine Etkisi, Uzmanlık Tezi, Ankara, 1989. 



- 46 -

20.Yeğinobalı, S: Gebelikte Anne Beslenmesinin Bebek Doğum Ağırlığına 

Etkisi, Hacettepe Universitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Uzmanlık 

Tezi Ankara, 1981. 

21. Akın, A., Kutluay, T: Gebe ve Emzikli Kadınların Beslenme Sorunları, 

Beslenme ve Diyet Dergisi, 10: 26, 1981. 

22. Sağlam,F: Gebelik Döneminde 1Annenin Beslenme Durumu ve Bunun Yeni 

Doğan Bebeğin Sağlığı Uzerine Etkisi, H.U. Doktora Tezi, Ankara, 1981. 

23. ~aşsal, A ve Arkadaşları: Diyet El Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Ya

yınları, A/44, Ankara 1983. 

24. Koop, C,E Smoking and pregnancy, American Pharmacy, 26(7): 507, 1986. 

25. Baysal A ve arkadaşları, Besinlerin Bileşimleri, Türkiye Diyetisyenler 

Derneği Yayını: 1, Ankara 1985. 

26, Kutluay T., Standart Yemek Tarifeleri, Ankara, 1977. 

27. Arısan, K: Doğum Bilgisi, II. Baskı İstanbul, 1978. 

28. Anon: Effect of Formulation of lSUpplamen'tary Food. ~or Pragnent Women 

on Bright Weight of Newborns, Journal Nutitionel Scientite 34, 151, 

57; 1988. 

29. Raman, L: İnfluence of Maternal Nutritional Faktors Affecting 

Birthweight Am J. Clin Nutr, 34 (4) : 775, 1981. 

30. Heller, J. Anderson, R, H et al: Alcohol in Pregnancy, British, 

Journal of Addicition 83, 541-51, 1988. 

• • 1 
31. Yensoy, M,: Insan Biokimyası,I.l.ı. Yayınları, Çeliker Matbaacılık 

İstanbul, 1984. 



- 47 -

32. Joel,C et al: Smoking During Pregnancy American Journal Public 

Health, 77: 7, 1987. 

33. Arthur, C, Guyton, M.D.: Textbook of Medical, physlogy (Edi 

Hayrünnisa Çavuşoğlu, Nuran Gökhan) I. Cilt, 1986. 

34. Prichard, J.A.: Nutrition During Pregnancy, Williams Obstetrics, 

252, 1986. 

35. Köksal, O: Gebelikte Beslenme,Anne Sütü, Büyüme ve Gelişme İlişki

leri, İstanbul Universitesi Cerra~paş?Tıp Fakültesi Diabet Yıllığı, 

5: 3-2 Dilek Matbaası, 1987. 

36. F, Okonofau et al: Vitamin D Nutritinon in ~regnant Nigerian Women 

at terpı and their newborn infants, Journal C.linical, 39: 650 -3,1986. 

37. Anon. Gebe Kadının Enerji Gereksinimi, İlginç Yayın Özetleri, Bes

lenme ve Diyet Dergisi, 14: 173, 1985. 

38. B, Kraver et al: Changes in serum albumin and O 1- acid glikopro

tein Concentrations During Pregnancy; British Journol of Obstetrics 

and Gynaecology 91: 875 - 81, 1984 

39 •. ·ııgaz, .N,; Şişmanlık·ve Gebeli~. Erciyes Universitesi, Tıp Fakültesi 

Dergisi, 6(1) : 159, 1984. 

40. Baysal, A ve Arkadaşları Gebe ve Emzikli Kadınların Beslenme Alışkan -

lıkları ve Bunun Anne Sağlığı ve Çocuk Ölümü ile İlişkisi, Beslenme 

ve Diyet Dergisi 14:(7), 1985. 



- 48 -

ANKET FORMU 

1. Adı Soyadı .: 

Adresi 

2, Yaşı 

Boy 

Kilo: a) Gebelikten Önce 

b) Şu anda 

3. Son Mensturasyon Tarihi 

4. Gebelik Sayısı: 

5. Eğitim Durumu 

a) İlk, b) Orta Lise, c) Yüksek Okul 

6. Mesleğiniz, 

7. Günde kac öğün yemek yiyorsunuz. _? 

a) 2 b) 3 c) 4 d) daha fazla. 

8. Alkol veya sigara kullanıyormusunuz? 

9. Gebelik başlangıcından itibaren beslenmenizde bir değişiklik olumu? 

Nasıl ?· 

10. Gebe kaldığınızdan itibaren aşağıdaki besinlerden hangisi daha fazla 

tükettiniz? neden? 

a) Et, sakatat 

b) Süt, Yoğurt, Peynir 

c) Yumurta 

d) Sebze 

e) Ekınik, börek, kuruyemiş, meyva 

11. Bir haftada aşağıdaki besinlerden ne miktarda yediğin~z söyleyiniz 

a) süt, yoğur, peynir 

b) Yumurta, 

c) Et, balık, sakatatlar 

d) Meyva ve Meyva Suları 

12. Gebelik Döneminde neden süt, yoğurt ve peynir daha fazla tüketilmeli? 
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13. İçtiğiniz suyu kaynaratarmı yoksa normal olarakmı kullanıyorsunuz.? 

14. Sebzeleri pişirirken aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanıyorsunuz? 

a) Kavurma 

b) Haşlayıp Suyunu Dökme 

c) Ciğden Pişirme 

d) Az suda pişirme 

15. Balık ve diğer deniz ürünlerini haftada kaç kez tüketiyorsunuz? 

16. Sizce aşağıdaki besin gruplarından hangisinde CA miktarı daha 

fazladır? 

a) Et, Yumurta, Sakatat 

b) Süt, Yoğurt, peynir 

c) Tahıllar 

d) Sezbe ve Meyva 

e) Bilmiyor 

17. CA tableti alıyormusunuz? Miktarı nedir? 

18. Herhangi bir gebelik takviye ilacı alıyormusunuz? 

19. Gebelik döneminde güneş ışınlarından faydalanmayı hiç düşündünüzmü? 

Neden? 

20. Bir gün önceki menünüz 

21. Bebeğinizin kemik gelişimi için aşağıdaki besin gruplarından hangi-

sini tüketmelisiniz? 

a) Et, yumurta, sakatat 

b) Sebze, Meyva 

c) Balık, yoğurt, süt, peynir. 

d) Tahıllar 

22. Yaz Mevsiminde denize giriyormusunuz? 

a) Evet b) Hayır 

'!'';11':sekö§:rıetim Kuruıv.c 

DoliilmaDtasyon Meıaea 
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