
‹zleme ald›¤›m 4 ayl›k bebe¤i olan ve 
bebe¤ini emziren bir anne tekrar hamile 
kalm›fl. Bu durumda bebe¤ini emzirmeye 
devam edip etmemesi konusunda ne önerir-
siniz?

Dr. Kezban ‹pek, Bursa

Yan›t: Dr. Mustafa Hac›mustafao¤lu
Bu durumda bunla ba¤lant›l› di¤er durumlar-

da dikkate al›nmas› gereken birkaç faktör vard›r. 
1) Anne sütü asl›nda özelikle ilk 6 ay içinde

etkin bir do¤um kontrolu sa¤lar ve gebeli¤i
önleyici özelli¤i vard›r. Süt gelmesini sa¤layan
prolaktin hormonu ayn› zamanda yumurtal›klar-
dan yumurta sal›n›m›n›, dolay›s› ile gebeli¤i
engeller. Ancak her kad›n›n vücut içi dengeleri ve
metabolizmas› ve hormon düzeyleri farkl›d›r. Bu
nedenle emzirme gebeli¤in kesin önlenmesi için
garanti sa¤lamaz. Emziren bir annede; e¤er
bebek sadece anne sütü ile besleniyorsa, anne
bebe¤ini düzenli aral›klarla (gündüz ve gece)
emziriyorsa, anne hastal›k vs. gibi nedenlerden
ötürü emzirmeye hiç ara vermemiflse, annenin
adetleri henüz bafllamam›flsa ilk 6 ay içinde mak-
simal kontraseptif etki sa¤lan›r ve bu etki oral
kontraseptiflere yak›nd›r (yaklafl›k %99 a yak›n).
Emzirme kesildikten k›sa bir süre sonra overler-
den tekrar yumurta sal›n›m› bafllar ve emzirmenin
kontaseptif etkisi ortadan kalkar.

2) Asl›nda emziren annelere oral kontraseptif
verilebilir. Her türlü oral kontraseptif verilebilir
ama kombine oral kontraseptiflerin anne sütünü
azalt›c› etkileri nedeniyle tercih edilmemesi
uygundur. Sadece progesteron içeren oral kon-
traseptif veya hormon implantlar› verilebilir.
Bunlarla anne sütüne bir miktar hormon geçe-
bilir ama bunun bebe¤e olumsuz etkisi olmaz.

3) Emen çocuk aç›s›ndan de¤erlendirme:
Gebe kalm›fl annenin bebe¤ini emzirmesinde bir
sak›nca yoktur ve emzirme prensip olarak
desteklenmelidir. Halk aras›nda gebe annenin

bebe¤ini emzirdi¤inde sütün çocu¤u hasta ede-
bilece¤ine yönelik inançlar›n asl› yoktur. Ancak
gebe annenin beslenme gereksinimleri yeterli
destek yap›lmad›¤› takdirde sütün azalmas›na
yol açabilir. Azalan süt bebe¤in geliflimini ve kilo
al›n›m›n› engelliyorsa çocuk hekiminin önerisi ile
ek mama veya ek g›dalar anne sütüne
eklenebilir Gebelik s›ras›nda emzirme s›ras›nda
belli oranda uterus kas›lmalar› olabilir. Asl›nda
bu tip kas›lmalar emzirme olmadan da belli
aral›klarla olabilir (egzersiz veya orgazm
s›ras›nda olabilir), ve genellikle anne karn›ndaki
bebe¤e bir zarar› yoktur. 

Bebe¤ini emziren birçok gebe kad›nda gebe-
li¤inin 2. trimestrinde sütünde azalma olabilir.
Bazen bu zamanlarda sütün tad› ve kokusunda
de¤ifliklik olabilir ve bebek bu de¤ifliklik
nedeniyle sütü almakta isteksiz davran›p
emmeyi b›rakabilir. 

4) Anne ve anne karn›ndaki bebek afl›s›ndan
de¤erlendirme: Emziren anne gebe kald›ysa
metabolizmas› hem emen çocu¤a süt temini
hem de anne karn›nda geliflen bebek için olmak
üzere iki a¤›r yükün alt›na birden girer. Annenin
sütü azalabilir. Bu durum annede afl›r› halsizlik ve
yorgunlu¤a yol açabilir, bu durum psikolojik so-
runlar› tetikleyebilir. Bu aç›lardan destek verilme-
si önemlidir. Anne dinlenmeye daha fazla zaman
ay›rmal›d›r. Anne günlük beslenmesine çok daha
fazla dikkat etmeli gereken ek beslenme deste¤i-
ni almal›d›r. Bu konuda anneyi izleyen kad›n do-
¤um hekimi ve gerekirse bir beslenme uzman› ile
yak›n iliflkide olmak ve onlar›n önerilerine göre
davranmak uygun olacakt›r. 

Emziren annenin gebe kalmas› tahliye
endikasyonu de¤ildir. Ancak özellikle annenin ek
risk faktörleri, beslenme durumu, ailenin
psikososyal istekleri yeni bir gebeli¤i kald›rmaya
müsait olmazsa anneyi izleyen kad›n do¤um
hekimiyle birlikte ve ailenin istekleri ön plana
al›narak bir karara var›labilir.
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