
SÜT ÇOCUĞUNDA  
DOĞAL  BESLENME 

   Dr. RAŞİT VURAL YAĞCI 
  Ege  Tıp 





• Tabiattaki her şeyin bir nedeni vardır. 
(Aristoteles- MÖ 385-322) 
 

• Tabiat sağlıklı yaşamak adına tüm 
olanakları bize sunmuş ve doğruları 
göstermiştir. Yeter ki biz bunları 
anlayabilelim. 
 



• Normal doğum ile anne florası ağırlıklı olarak 
bebeğe transfer ediliyor. Ancak annenin 
florası ile bebek de oluşmasını beklediğimiz 
flora içeriği farklı. Bifidobakter ? 
 

• Anne sütü. Fonksiyonel ürünler çok fazla. 
– Galacto-oligosakkarit 12-15 g/L ( PREBİYOTİK ) 
– Probiyotik 
– Nükleotid 
– LCP 
– Laktoferrin 



 
Fermantasyon sonrası: 
1. Düşük pH 
2. Artmış motilite,gaz 
3. Kısa zincirli yağ asitleri 
  - Asetat, propiyonik asit,bütirat 
*Kolonositlere enerji kaynağı 
*Seçilmiş flora bakterilerine(bifidobakter 
laktobasillus) enerji-besin kaynağı 
*İmmün sistemi eğitecek gerekli floranın 
oluşması 
*Beyin gelişimine çok önemli katkı 
 
 



Destekle 

Doğum 
 

  
•  Sezeryan doğum 
•  Formula ile beslenme 
•  Antibiyotik kullanımı 
•  Çevre 

 (hastane & sterilite) 

“Sağlıklı” intestinal floranın oluşturulması       
 Floraya bifidobakterilerin egemen olması 

• Uygun barsak bariyer işlevinin ve uygun     
  bağışık yanıtın gelişimi ile sağlıklı 
yaşam  proğramının çalışmaya başlaması 

Engelle 

 •Normal doğum 
• Anne sütü ile 
beslenme 



Anne  Sütü 

• Nütrisyonel 
• Fonksiyonel 
• Psiko-sosyal 
• İmmünolojik 



EMZİREN  ANNE  GÜNDE : 
Sıvı   : 2.5 – 3 L 
Kalori  : 2200 + 650       2200 + 500 
Protein  : 65 g    60 g 
Kalsiyum  : 1300 mg       1200 mg 
Demir  : 15 mg     15 mg 
Çinko   : 20 mg     16 

mg 
C vit.   : 95 mg     90 mg 
ADEK 
B-Komp. 
İyot 
Selenyum 
Folik asit – P - Mg 



Dünya’ nın sorunu 
 

• Anne sütü ile beslenme bir “ insan hakkı” 
• Anne sütü ile beslenememe global bir sorun, 

dünya sorunu 
 WHO ve UNICEF- 2002 

• Gana’da ilk 1 saat AS alımı =  % 22 daha az 
neonatal ölüm  
–Sonuç:  

• İlk 1 yaşta  optimal AS ile beslenme 6 kat daha fazla yaşam şansı  
• İlk 2 yaşta optimal AS ile beslenme  < 5 yaş 1.4 milyon ölüm 

engellenebilir 
Lancet 2008  

 

 



ANNE SÜTÜ  İÇERİĞİ 
(HORMONLAR-OBEZİTE) 

•AS ile tanışmak bile obesiteyi % 24 azaltıyor.        
Pediatrics; 2012 

Meta-analiz: 7 çalışma, 77.000 olgu   
• Çocukluk  ve erişkinlikte   

– Tip II DM (p=0.003) 
– AKŞ ( p=0.005) 
– İnsülin ( p= 0.054) düzeylerini azaltıyor 

Owen CG et al.  Am J Clin Nutr  2006 

Meta-analiz: 28 çalışma, 299.000 olgu: 
• Çocukluk obezitesini azaltmada bağımsız faktör 
(OR:0.87, 95%CI: 0.85-0.89) 

 
 

Owen CG et al.  Pediatrics 2005 



ANNE SÜTÜ  İÇERİĞİ 
(HAMLET) 

 

   (Human Alpha-lactalbumin Made LEthal to Tumour cells) 
•1995  : AS de saptandı  
•2000  : Önemi  anlaşıldı 
•Normal hücreleri etkilemiyor  
•40’ dan fazla tümör-kanser hücresine karşı öldürücü 

– Meme, GİS, mesane, lökoz vb….   
•Mekanizma ?: Apoptozis ağırlıklı 

– Mitokondri , proteazomlar, histonlar, makrootofaji 
•Antibakteriyel özelliği de var (Strep. Pneumonia) 

 
Hakansson A et al.  Proc Natl Acad Sci U S  1995  

Marks LR  et al.  PLoS One. 2012 
Knyazeva EL et al. Biochemistry. 2008 

 



NELER  KAYBEDİYOR(UZ) ? 
• İdeal karbonhidrat prof. 
• İdeal lipid profili 
• İdeal protein profili  
• Yüksek Bioyararlılık 
• Profilaksi 
• GİS konforu 
• İletişim 
• Sevgi 
• Kognitive yetersizlik 
• IQ, entelektüel perform. 
• Sağlıklı damak tadı oluşumu 

 

• Profilaksi 
• İletişim 
• Temizlik 
•  PARA 



Kimler hayata sağlıklı bir 
başlangıç yapamıyor ? 

• Sezeryen + inek – keçi sütü 
• Sezeryen + standart formula 

– İnfeksiyonlar 
– NEC 
– Oto immun hastalıklar 

• Allerjik Hastalıklar 
• Çölyak 
• Diabet 
• İBH 
 

 
 



ANNE SÜTÜ 
– Tabiatın insan yavrusu için özenle hazırladığı 

kusursuz bir besindir. 
– Bebeğin sık sık ağlayıp aranması sütün 

yetersizliğini göstermez 
– Yeterlilik ağırlık takibi ile değerlendirilir 
– İlk 3 ay ayda asgari 550 g almalı, ort. 800 g 
– Gaz,ishal ve sarılık nedeni ile süt bırakılıp 

mama verilmez 
– Çalışacak anneler sütlerini biriktirmeli 
– ANNELER SÜTLERİNİN KIYMETİNİ BİLMELİ 

BEBEKLERİNİ SEVEREK EMZİRMELİLER(Annenin 
yüzü bebeğin aynasıdır) 

 





İNEK SÜTÜ  
• Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 1 yaşından 

önce mecbur kalmadıkca çocuklara inek 
sütü vermeyiniz. ( 2000) 

• Mecburiyet = ekonomik sorun. Bu 
durumda inek sütü verilebilir. 
– İlk 4 ay sulandırılmalıdır. İlk 2 ay yarı yarıya, 3. 

ay 1/3 ,4. ay ¼ oranında su ile karıştırarak 
verilmeli. 

– 4. ayı dolup 5. aya geçen çocuğa tam yağlı 
inek sütü verilebilir. 

– Sulandırılmış veya sulandırılmamış her 100 ml 
ye 1 çay kaşığı zeytinyağ ve 1 tatlı kaşığı sofra 
şekeri eklenmelidir. 



İNEK SÜTÜ 
• ANCAK, bilinmelidirki: 
• İnek sütü  buzağının sütüdür ve 0-2 yaş 

hızlı gelişim sürecinde insan yavrusuna 
vermek doğru değildir 

• Çünkü: 
–  Prebiyotik içermediği için flora tarafından 

gerçekleştirilen KZYA lerin sentezlenmesi 
gerçekleşmez. KZYA leri 
kolonosit,enterosit,flora bakterileri, immün 
sistem, beyin ve karaciğer gelişimi için son 
derece önemlidir. 

 



İNEK SÜTÜ 
– İS proteini yüksek,kazeini yüksek,kalsiyumu 

yüksek,sodyumu yüksek ve osmolaritesi yüksek 
bir içecektir.  

– Bu özellikler insan yavrusundan çok daha iri 
doğan ve insana göre çok daha hızla büyümesi 
istenen ancak başta beyin gibi hayati organlarının 
büyüme hızı düşük ineğin yavrusu yani buzağı 
içindir. 

– İri moleküllü kazein allerjiktir ayrıca  GİS 
mukozasını taciz eder ve besin allerjisine, 
anemiye neden olabilir. 

– İnek sütü,İnsan sütünde bulunan birçok koruyucu 
faktörün (fonksiyonel ögelerin) hiçbirini içermez. 

 



  Keçi Sütü 
 

– Protein 3.6 g 
– Karbonhidrat  4.5 g 
– Yağ 4.1 g 
– Nükleotidden zengin (inek sütüne göre) 
– MCT den zengin(inek sütüne göre) 

 
 



Formula = Endüstriyel Süt 
• Doğumdan itibaren 3 yaşa kadar, ilk 1 yıl önemli 
• Anne sütünün olmadığı veya yetersiz olduğu 

durumlarda- 3 saat aralar ile 
• İlk ay 30-90 ml/öğün 
• İkinci ay 90-120ml/öğün 
• Üçüncü ay 150-180 ml/öğün 
• Dördüncü ay 180-210 ml/ öğün 
• Sonrasında 210-240 ml/öğün 
• 30 ml ye 1 SİLME ÖLÇEK HESABI İLE ÖNCE 

SU 
• Ayrıca bazı özel durumlarda tedavi veya destek 

amaçlı 
 

• Mide volümü 30 ml/kg-max. 
 



FORMULALAR 

• BAŞLANGIÇ SÜTLERİ 
 
• DEVAM  SÜTLERİ 
 
• ÖZEL FORMULALAR 
 
• TEDAVİ AMAÇLI FORMULALAR 



• Anne sütü referans alınarak hazırlanmış 
 

– Whey / Kazein 60/40 ( genelde ) 
– Protein miktarı anne sütüne yakın. 
– Karbonhidratın %99 u laktoz 
– Nişasta içermez 
– Böbrek solüt yükü düşük 
– 1 nolu formulalar. 
– 0-2 yaş dönemimde kullanılabilir. 
– Kimi markalar fonksiyonel ürünler ile 

desteklenmiş. 
• Prebiyotikler. LCP. Nükleotid.   

Başlangıç Sütü 



Devam Sütleri 
• Proteini anne sütünden yüksek 
• Whey / Kazein oranı eşit veya kazein yüksek 
• Nişasta içerir 
• Laktozu azaltılıp yerine maltodextrin veya 

başka şekerler eklenmiş 
• Böbrek solüt yükü biraz daha fazla. 
• Genelde 2 ve 3 numaralı formüller.  
• 0-6 ay arası kullanılması doğru değil. 2 

numara 6-9 ay 3 no 9 – 12 aydan itibaren 
• Kimileri fonksiyonel ürünler ile desteklenmiş. 



ÖZEL FORMÜLLER 
• Laktozsuz veya Laktozu azaltılmış standart formül 
• Prebiyotik, LCP ve nükleotid katkılı formüller 
• Whey hidrolazatı,laktozu az, prebiyotik, LCP ve 

nukleotid katkılı, beta pozisyonlu palmitik asit içeren 
• Alfa-laktalbumini arttırılmış, düşük proteinli formül 
• Anti reflü  
• Fermente(b.breve ve s.thermofilus ile ) formül sütler 
• LCP si %50 arttırılmış, prebiyotik ve nükleotidli form. 
• Kısmen hidrolize formüller 
• Tam hidrolize formüller 
• Amino asitlere indirgenmiş formüller 
• Standart keçi sütü formülleri 

 



PREBİOTİK – PROBİOTİK 
 
• İmmun sistem gelişimi ve 

olgunlaşmasına anlamlı katkıları var 
• Özellikle gastrointestinal traktüs 

infeksiyonları ve  kapiller permiabilite 
bozukluğundan kaynaklanan Atopi ve 
allerji profilaksisinde 
– Prebiyotiklerin( GOS+FOS) Moro ve 

ark. 2005 
– Probiyotiklerin(Lactobasillus) 

Kalliomaki ve ark. 2001 ve 2003  
etkili olduklarını göstermişlerdir 



OMEGA-3  YAĞ  
ASİDLERİ 

• Sağlıklı görme fonksiyonlarına katkısı 
kesin(DHA) 

• Motor beceri, öğrenme,konuşma ve mental 
fonksiyonlara  katkısı tartışmalı(DHA) 

• Prematürite ve SGA riskini azaltır 
• Antienflamatuvar etki( EPA) 
 
• Aterosklerotik hastalıklardan 
• Hipertansiyondan 
• İnflamatuvar- otoimmün hastalıklardan  
• Trombozisden  KORUR 
 



EK  BESİNLER 
 

• 5-6 aydan önce ek gıda verilmez. Süt yetersiz veya yok ise 
formula veya inek-keçi sütü verilir. 

• Tek tek başla, abartı yok, 6-9 ay arası 1-2 ek öğün 
• Önce doğal sebzeli( korunmuş sebzeler) tahıl çorbaları, 

meyva püre, yoğurt 
• Hayvansal proteinler önemli, 6-7.ayda etli(dana-kuzu-

tavuk-kc) çorba – et bebeğin avuç içi kadar, 7-8. ayda 
yumurta sarısı, beyazı 9. ayda 

• Balık (8-9.ay ) –bebeğin el büyüklüğünde,  
• Baklagiller, ceviz-fındık 9.ayda 
• Kahvaltı 9.ayda (gereğinde daha öne çekilebilir) 
    Fonksiyonel ürünleri günlük menüye yerleştiriniz 
• TUZ TADINA ALIŞTIRMAYINIZ,BASİT ŞEKERLER YOK. 

 
 



Anne sütüne devam eden bebekler 
• 6 – 8 ay  ilave kalori  200 kal/gün 

 
• 9 – 12 ay    300 kal/gün 

 
• 13-24 ay     550 kal/gün 

 
• Mide  kapasitesi 30 g/kg-öğün 



• Normal besinlere geçilince öğün araları 4-5 
saat olmalı. Çocuk yaşında sofraya gelmeli. 

• Anne sütü bitince yatarken ve gece 
uyanırsa formula veya süt verilmemeli. 

• Meyva suyu değil meyvanın kendisini 
yediriniz, aç karına meyva suyu yanlış 

• İştahsız çocukta SÜT- meyva suyu ?? 
• Çocuğun yemek içindeki içeceği süt-ayran-doğal 

meyva suyu ( ½ su bardağı-100/150ml) 
 
 



   
 

• Bir yaş sonrası fermente süt ürünleri ağırlıklı 
• Kahvaltı ve öğle yemeği en önemli öğündür. 
• Büyümede en önemli gösterge BOY dur,kilo değil 
• Mevsimine uygun Doğal beslenme 
• Kimyasal kirliliğe DİKKAT 
• Dayanıklı-paketlenmiş gıda DOĞRU DEĞİL 
• Organik ürün lüks değil, saçma değil, tüketirseniz 

ucuzlar 



• Patates kızartması yerine püresi veya fırın 
patates, hamburger yerine peynirli tost, kola 
yerine ayran veya doğal meyva suyu 

• Kremalı-kakaolu tatlı yerine süt tatlısı veya 
dondurma, cips yerine fındık-ceviz-üzüm 

• Şokella yerine bal-reçel, nesquik yerine meyva, 
çikolata-şeker yerine dondurma(taze-günlük) 
 
 



MESAJ 
• ANNE SÜTÜ VAZGEÇİLEMEZ 

OLMALIDIR. ANNELERİ İYİ EĞİTELİM. 
• AS YOKLUĞUNDA EN DOĞRU OLANI 

FORMULADIR. 
• İNEK SÜTÜ MECBUR KALINMADIKCA 1-

2 YAŞ ÖNCESİ VERİLMEMELİDİR. 
• MECBURİYET VARSA VERiLİR YASAK 

DEĞİLDİR. 
• YASAK OLAN SU+PİRİNÇ UNU+ŞEKER 

KARIŞIMI EV MAMALARIDIR. 



 
• Formül süt seçiminde bebeğin yaşına, GİS 

özelliklerine varsa yakınmalarına dikkat 
edilerek seçim yapılmalıdır. 

• AS yok diye tamamlayıcı beslenme öne 
çekilerek ve süratle yoğunlaştırılarak 
yapılan beslenme önerileri doğru değildir. 

• DSÖ 6-9 ay arası enerjinin %70 nin 9-12 
ay arası %50 sinin AS veya ona en yakın 
sütten gelmesini öneriyor. 

• Bu nedenle AS sahip çıkalım anneleri iyi 
eğitelim. 
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