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CLINICAL STUDY

Abstract

Factors Influencing the Use of Iron Supplementation in Pregnancy

Objective: To determine the frequency of using iron supplementation during pregnancy in women who attended the Gyne-
cology and Obstetrics Clinic of a university hospital and also to evaluate factors influencing this situation.
Materials and Methods: This descriptive study consisted of 154 women who attended Gynecology and Obstetrics Depart-
ment of Medical Faculty of Yüzüncü Y›l University for delivery from July to October 2002. All women were asked about the-
ir history of iron supplementation during pregnancy and their socio-demographic characteristics. χ2, ANOVA, Student t-test,
Kruskal- Wallis and Mann Whitney-U test were used for statistics analysis.
Results: Mean age was 27.8±5.2 years and 72.1% of women were found to use iron supplementation during pregnancy. But
duration of use was 3.0±1.8 months. Use of iron supplementation in the illiterate group and in the high educational level
group 51.1% and 95.8% respectively (χ2=23.411, p<0.001). The rates were 87.7% and 33.3% in patients with and without
antenatal care respectively (χ2=43,234, p<0.001). The differences between these groups were statistically significant. Mean
age of the iron supplementation users (27.0±4.8 years) compared with nonusers (29.8±5.8 years) was significantly lower and
gravidity of the iron supplementation users (2.8±1.7) compared with nonusers (3.9±2.2) was also significantly lower. The
duration of the iron supplementation was longer among high school graduates (4.2±1.5 months) compared to illiterate gro-
up (2.2±1.3 months) and the primary school graduates (2.6±2.1 months) (F=6.358, p=0.001).
Conclusion: Based on the results of this study, we concluded that young women with high educational level were determi-
ned to use iron supplementation more frequently and important improvements on this issue could be seen with improving
mother health care programs and educating women during pregnancy.
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Özet

Amaç: Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i’ne baflvuran gebeler aras›nda demir (Fe) preparat› kullan›m s›kl›¤›n› ve bu duru-
mu etkileyen faktörleri saptamak. 
Materyal ve Metot: Tan›mlay›c› olarak planlanan bu araflt›rma, 2002 Temmuz- Ekim aylar›nda Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p
Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i’ne do¤um amac›yla baflvuran 154 kad›n, geriye dönük olarak gebelik süresin-
ce Fe preparat› kullanma durumu ve sosyodemografik özellikleri sorgulanarak yap›ld›. Elde edilen veriler SPSS 9.05 paket
program›nda de¤erlendirildi. ‹statistiksel analizler s›ras›nda χ2, ANOVA, Kruskal-Wallis, t-testi ve Mann Whitney-U testle-
ri kullan›ld›.
Sonuçlar: Yafl ortalamas›n›n 27.8±5.2 oldu¤u çal›flma sonucunda kad›nlar›n %72.1’inin gebelik süresince Fe preparat› kul-
land›¤›, ancak Fe kullanma süresinin 3.0±1.8 ay oldu¤u görülmüfltür. Fe kullananlar›n oran› okur-yazar olmayan grupta
%51.1, yüksekokul mezunlar›nda %95.8 (χ2=23.411, p<0.001), antenatal bak›m alanlarda %87.7, almayanlarda %33.3 olarak
saptanm›fl (χ2=43.234, p<0.001) ve gruplar aras›ndaki farkl›l›k istatistiksel aç›dan anlaml› bulunmufltur. Bu arada Fe kulla-
nan gebelerin yafl ortalamas›n›n (27.0±4.8), kullanmayanlardan (29.8±5.8) anlaml› derecede düflük oldu¤u (p=0.002) ve kul-
lananlar›n do¤um say›s›n›n (2.8±1.7) kullanmayanlardan (3.9±2.2) anlaml› derecede az oldu¤u saptanm›flt›r (p=0.001). Bu-
nun yan› s›ra, yüksekokul mezunlar›nda Fe kullanma süresinin (4.2±1.5 ay), okur-yazar olmayanlardan (2.2±1.3 ay) ve ilko-
kul mezunlar›ndan (2.6±2.1 ay) anlaml› derecede uzun oldu¤u görülmüfltür (F=6.358, p=0.001). 
Tart›flma: Araflt›rma sonucunda genç, yüksekö¤renim düzeyine sahip, antenatal bak›m alan kad›nlar›n daha s›kl›kla ve daha
yüksek oranda Fe kulland›¤›, ana sa¤l›¤› hizmetlerinin gelifltirilmesi ve gebelik s›ras›nda e¤itim verilmesi ile bu konuda önem-
li ilerlemeler sa¤lanaca¤› görülmüfltür.
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Girifl
Gebeli¤in en çarp›c› fizyolojik uyumu, maternal kan hacmi-
nin genifllemesidir. Bu hacim gebe kal›n›r kal›nmaz artmaya
bafllar ve gebeli¤in 34-36. haftalar›nda en yüksek düzeyine
eriflecek flekilde gebelik boyunca art›fl›n› sürdürür. Bu durum
gebeli¤in fizyolojik anemisine yol açar (1). 

Gebe kad›nlar›n demir depolar› yetersiz kalaca¤›ndan gebe-
lere demir deste¤i önerilmektedir. Geliflmekte olan ülkelerde
hem sosyo-kültürel düzeyin düflük olmas› hem de gebelerin
yetersiz beslenmesi sonucu demir eksikli¤i anemisine daha
s›k rastlanmaktad›r (2).

Biz de geliflmekte olan ülkemizin, geliflmekte olan bir bölge-
sindeki üniversite hastanesi kad›n do¤um klini¤ine baflvuran
gebeler aras›nda demir (Fe) preparat› kullan›m s›kl›¤›n› ve
bu durumu etkileyen faktörleri saptamay› amaçlad›k.

Materyal ve Metot
Tan›mlay›c› olarak planlanan bu araflt›rma, 2002 y›l›n›n
Temmuz- Ekim aylar› aras›nda Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p
Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i’ne do¤um
amac›yla baflvuran 154 kad›n, geriye dönük olarak gebelik
süresince demir preparat› kullan›p kullanmad›¤› ve süresi
sorgulanarak gerçeklefltirildi. Bu araflt›rmada hastalar›n yafl›,
paritesi, gravidas›, e¤itim durumu, antenatal bak›m için
izlenip izlenmedi¤i, demir preparat› d›fl›nda vitamin deste¤i
al›p almad›¤› kaydedildi.

Elde edilen veriler daha sonra SPSS 9.05 paket program›nda
de¤erlendirildi. ‹statistiksel analizler s›ras›nda χ2, ANOVA,
Kruskal-Wallis, t-testi ve Mann Whitney-U testleri kullan›l-
d›. P<0.05 istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi.

Sonuçlar
Hastalar›n demografik verileri Tablo 1’de izlenmektedir.
Yafl ortalamas›n›n 27.8±5.2 olarak bulundu¤u çal›flma sonu-
cunda kad›nlar›n %72.1’inin gebelik süresinde demir prepa-
rat› kulland›¤›, ancak demir kullanma süresinin 3.0±1.8 ay
oldu¤u görülmüfltür. Demir kullananlar›n okur-yazar olma-
yan grupta %51.1, yüksekokul mezunlar›nda %95.8
(χ2=23.411, p<0.001), antenatal bak›m alanlarda %87.7, al-
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Tablo 1. Hastalar›n demografik verileri

Yafl*
Gravida**
Parite**
Evlilik süresi (y›l)*
Do¤umda gestasyonel yafl (hf)**
Bebek do¤um a¤›rl›¤› (kg)*
E¤itim durumu (n, %)

Okuma yazma yok
‹lkokul
Orta-lise
Yüksekokul

Antenatal bak›m (n, %)
Yok
Var
Düzensiz

Demir kullan›m› (n, %)
Demir kullan›m süresi (ay)*

27.8±5.2
3 (1-15)
3 (1-9)
8.3±5.4

40 (30-43)
3201.3±637.9

47 (%30.5)
45 (%29.2)
38 (%24.7)
24 (%15.6)

42 (%27.3)
81 (%52.6)
31 (%20.1)

111 (%72.1)
3.0±1.8

*Ortalama±standart sapma
**Ortanca (en küçük-en büyük)

Yafl*

Parite**

E¤itim durumu (n, %)
Okuma yazma yok
‹lkokul
Orta-lise
Yüksekokul 

Antenatal bak›m (n, %)
Yok
Var

Vitamin deste¤i (n, %)
Yok
Var

Demir kullanan

27.0±4.8

2 (1-8)

24 (%51.1)
30 (%66.7)
34 (%89.5)
23 (%95.8)

14 (%33.3)
71 (%87.7)

28 (%42.4)
83 (%94.3)

Demir kullanmayan

29.8±5.8

4 (1-9)

23 (%48.9)
15 (%33.3)
4 (%10.5)
1 (%4.2)

28 (%66.7)
10 (%12.3)

38 (%57.6)
5 (%5.7)

P de¤eri

0.002

0.001

0.001

0.001

0.001

*Ortalama±standart sapma
**Ortanca (en küçük-en büyük)

Tablo 2. Demir kullan›m›n› etkileyen faktörler



mayanlarda %33.3 oldu¤u saptanm›fl (χ2=43.234, p<0.001)
ve gruplar aras›ndaki farkl›l›k istatistiksel aç›dan anlaml›
bulunmufltur (Tablo 2).

Ayr›ca, vitamin deste¤i alanlar aras›nda demir kullananlar›n
oran› %94.3, kullanmayanlar›n ise %42.4 olarak saptanm›fl
ve yine bu fark istatistiksel aç›dan anlaml› bulunmufltur. Bu
arada demir kullananlar›n yafl ortalamas›n›n (27.0±4.8), kul-
lanmayanlardan (29.8±5.8) anlaml› derecede düflük oldu¤u
(p=0.002) ve kullananlar›n do¤um say›s›n›n [2 (1-8)] kullan-
mayanlardan [4 (1-9)] anlaml› derecede az oldu¤u saptan-
m›flt›r (p=0.001) (Tablo 2). 

Bunun yan› s›ra, yüksekokul mezunlar›nda demir kullanma
süresinin (4.2±1.5 ay), okur-yazar olmayanlardan (2.2±1.3
ay) ve ilkokul mezunlar›ndan (2.6±2.1 ay) anlaml› derecede
uzun oldu¤u saptanm›flt›r (F=6.358, p=0.001) (Tablo 3). An-
tenatal bak›m alanlarda bu sürenin (3.6±1.8 ay) almam›fl
olanlara göre (2.3±1.8 ay) anlaml› derecede uzun oldu¤u gö-
rülmüfltür (p<0.001).

E¤itim düzeyi yükseldikçe do¤um say›s›n›n azald›¤›, inter-
vallerin artt›¤› ve antenatal bak›m ve demir kullan›m süresi-
nin artt›¤› saptand›.

Tart›flma
Demir eksikli¤i anemisi dünyada 2 milyar›n üzerinde insan›
etkilemektedir. Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün verilerine göre ge-
liflmekte olan ülkelerde gebe kad›nlar›n % 58’inin anemik ol-
du¤u tahmin edilmektedir (3).

Gebe kad›nlarda antenatal bak›m programlar›n›n uygulanma-
s›na ra¤men anemi prevalans› dünyada yayg›n olarak kabul
edilemez yükseklikte devam etmektedir. Bu bize antenatal
bak›mda anemi kontrol programlar›n›n etkisiz oldu¤unu gös-
termektedir. Bunun nedenlerine bakt›¤›m›zda, kad›nlar›n yan
etkileri nedeniyle demir tabletlerini kullanmad›klar›, anemi-
nin di¤er nedenleri (parazitozlar) ve hastalar›n e¤itim eksik-
likleri karfl›m›za ç›kmaktad›r (4).

Gebe olmayan kad›nlarda önerilen 15 mg/gün’lük ihtiyaç ka-
lorik ihtiyaçla karfl›lanan miktar›n tavan›d›r. Demir depolar›-
n›n azl›¤›ndan dolay› gebe kad›n bu demir ihtiyac›n› karfl›la-
yamaz ve demir deste¤i gereksinimi do¤ar. Gebeli¤in ikinci
yar›s› boyunca günde bir kez basit demir tuzu fleklinde (fer-
röz glukonat, sülfat, fumarat) al›nan 30 mg’l›k demir gebe-
likteki ihtiyac› karfl›lamaya yetecek demiri sa¤lar ve mevcut
demir depolar›n› korur. Gebeli¤in ilk dört ay›nda demir ihti-
yac› hafif oldu¤u için bu sürede demir vermek gerekli de¤il-
dir. ‹lk trimester boyunca demir deste¤inin yap›lmamas› ay-
n› zamanda ilk trimesterdeki bulant› kusma epizotlar›n›n art-
mas›n› da engelleyecektir (5).

Gebelikte demir preparatlar› ile tedavide karfl›lafl›lan en
önemli sorun hastan›n uyumudur. Özellikle sosyo-kültürel
düzeyi düflük olan gebelerin tedavi almas›n›n yan›nda devam
sorunuyla da karfl›lafl›lmaktad›r. Bizim çal›flmam›zda, demir
kullananlar›n okur-yazar olmayan grupta %51.1, yüksekokul
mezunlar›nda ise %95.8 oldu¤u, yüksekokul mezunlar›nda
demir kullanma süresinin (4.2±1.5 ay), okur-yazar olmayan-
lardan (2.2±1.3 ay) ve ilkokul mezunlar›ndan (2.6±2.1 ay)
anlaml› derecede uzun oldu¤u saptanm›flt›r.

Yap›lan araflt›rmalarda ülkemiz için belirlenen anemi preva-
lanslar› %22.9 ile %87.9 aras›nda de¤iflmektedir (6-9). Alp
ve arkadafllar›n›n 1994 y›l›nda yapt›klar› çal›flmada, gebele-
rin e¤itim durumlar›n›n yükselmesiyle, anemi görülme ora-
n›n›n azald›¤› tespit edilmifltir. Bu çal›flma hastanede do¤um
yapan primipar gebelerde yap›lm›flt›r. Bu çal›flmadaki kad›n-
lar›n ilk kez gebelik yafl›yor olmalar› nedeniyle, gebelikleri-
ne daha fazla önem veren, dolay›s›yla daha e¤itimli kad›nlar
olmalar› beklenen bir sonuçtur (10). Bizim çal›flmam›zda
gravidas› daha düflük olan gebelerin antenatal bak›m oranla-
r›n›n ve Fe kullan›m süre ve oranlar›n›n daha fazla olmas› bu
sonucu destekler niteliktedir. Ayr›ca, vitamin deste¤ine de-
vam eden kad›nlar›n eflzamanl› olarak Fe kullan›m oranlar›-
n›n fazla olmas› bu gebelerin reçete edilen ilaçlar› kullanma
konusunda daha uyumlu olduklar›n› ve bilinçli davrand›kla-
r›n› göstermektedir.

Parite*

Antenatal bak›m (n, %)
Yok
Var
Düzensiz 

Demir kullan›m süresi (ay)**

Okuma yazma yok

5 (1-9)

24 (%51.1)
15 (%31.9)
8 (%17.0)

2.1±1.3

‹lkokul

3 (1-6)

10 (%22.2)
23 (%51.1)
12 (%26.7)

2.6±2.1

Orta-lise

2 (1-5)

4 (%10.5)
28 (%73.7)
6 (%15.8)

3.1±1.7

Yüksekokul

1 (1-3)

4 (%16.7)
15 (%62.5)
5 (%20.8)

4.2±1.5

P de¤eri

0.001

0.001

0.001

E⁄‹T‹M DURUMU

*Ortanca (en küçük-en büyük)
**Ortalama±standart sapma

Tablo 3. E¤itim durumuna göre de¤iflkenler
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Gebe kad›nlar›n anemilerinin fark›na varmas› ve demir rep-
lasman›n› talep etmeleri, hastalar›n e¤itimi ve birinci basa-
mak hekimlerinin bu konuya duyarl›l›¤›n›n artmas›yla yaflam
kalitesi üzerine olumlu etkiler sa¤lanm›fl olacakt›r. Gebelerin
demir preparat› alma zorunluluklar› ve bunun yaflamlar›na
etkileri mutlaka ayr›nt›lar›yla anlat›lmal›d›r.

Bu araflt›rman›n sonucunda; genç, yüksekö¤renim düzeyine
sahip, antenatal bak›m alan kad›nlar›n daha s›kl›kla ve daha
yüksek oranda demir kulland›¤›, ana sa¤l›¤› hizmetlerinin
gelifltirilmesi ve gebelik s›ras›nda e¤itim verilmesi ile bu ko-
nuda önemli ilerlemeler sa¤lanaca¤› görülmüfltür.

20-24 Nisan 2003 tarihinde Ankara’da yap›lan 3. Uluslararas› Üreme
Sa¤l›¤› ve Aile Planlamas› Kongresi’nde tebli¤ edilmifltir.
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