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Son y›llarda yap›lan çal›flmalar çocuk ve adolesanlarda
obezite ve tip 2 diyabet s›kl›¤›n›n giderek artt›¤›n› ortaya koy-
maktad›r. Normal büyüme ve geliflmenin sa¤lanmas› ve ço-
cukluk ça¤› obezitesinin önlenmesi için çok iyi bir biçimde
dengelenmifl bir beslenme biçiminin erken çocukluk döne-
minde hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bebeklik dönemin-

de anne sütüyle beslenen bireylerdeki obezite ve tip 2 diyabet
prevalans›n›n biberon ve formül mamayla beslenenlere göre
daha düflük oldu¤u bildirilmifltir (1). Düflük kalori içeri¤i ve er-
ken doygunluk hissi avantaj›yla anne sütü bebekler için en iyi
kompozisyona sahip olan bir besin kayna¤›d›r. Formül mama-
lar›n kat› bileflenleri daha fazla olup susamaya ve daha fazla
mama tüketmeye, dolay›s›yla da daha h›zl› tart› al›m›na neden
olmaktad›r (2).
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ÖÖZZEETT
AAmmaaçç::  Adipositler taraf›ndan salg›lanan  bir protein olan adiponektin esas itibar›yla glukoz tolerans›n› ve insülin duyarl›l›¤›n› etkiler.
Obezite ve tip 2 diyabet gibi insüline dirençli durumlarda adiponektin düzeylerinde düflüfl gözlenir. 
YYöönntteemmlleerr::  Bu çal›flmada emziren sa¤l›kl› 32 kad›ndan al›nan anne sütlerinde adiponektin düzeyleri çal›fl›lm›flt›r. Annelerin serum glukoz
ve insülin düzeyleri de ölçülerek maternal adiponektin düzeyleriyle karfl›laflt›r›lm›flt›r.
BBuullgguullaarr::  Anne sütü ve anneden al›nan serumlarda ölçülen ortalama adiponektin düzeyleri s›ras›yla 46 (13.8-194) ng/ml ve 4490 (1400-
43320) ng/ml bulunmufltur. Anne sütü ve maternal serum adiponektin düzeyleri aras›nda herhangi bir korelasyon saptanmam›flt›r
(p>0.05). Anne sütü adiponektin düzeyleri yaln›zca örnek al›nma zaman› ile iliflkili bulunmufltur [ortalama=2.6 (1-5) gün, (r=-0.5, p<0.01)].
Maternal serum adiponektin düzeyleri yaln›zca maternal serum glukoz/insülin oranlar›yla korelasyon göstermifltir (r= -0.4, p<0.05). 
SSoonnuuçç::  Anne sütünde saptanabilir düzeylerde adiponektin bulunmaktad›r. Anne sütündeki adiponektin maternal adiponektin düzey-
leriyle korelasyon göstermemektedir. Anne sütündeki adiponektinin biyolojik ifllevlerinin ve yine emziren annelerin çocuklar›n›n tart›
al›m› ve insülin duyarl›l›klar›yla iliflkisinin daha iyi bir biçimde anlafl›labilmesi için daha ayr›nt›l› çal›flmalara gereksinim vard›r. (Güncel
Pediatri 2007; 5: 28-30)
AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr::  Adiponektin, anne sütü, emzirme

SSUUMMMMAARRYY
BBaacckkggrroouunndd::  Adiponectin, a protein secreted by adipocytes, affects mainly glucose tolerance and insulin sensitivity.
Hypoadiponectinemia is found in obesity and insulin resistant states such as type 2 diabetes. 
MMeetthhooddss::  We studied serum and breast milk adiponectin levels in 32 healthy lactating women. Serum glukoz and insulin levels of the
mothers were also measured and compared with adiponectin levels.  
RReessuullttss::  Mean adiponectin levels were 46 (13.8-194) ng/ml and 4490 (1400-43320) ng/ml in breast milk and maternal serum samples, 
respectively. There was no correlation between maternal serum-milk adiponectin levels (p>0.05). Milk adiponectin was only related with
the postpartum day when the samples were taken (mean=2.6 (1-5) days) (r=-0.5, p<0.01). Maternal serum adiponectin was correlated with
only maternal glucose/insulin ratio (r=-0.4, p<0.05). 
CCoonncclluussiioonn::  Detectable levels of adiponectin are found in breast milk. Milk adiponectin was not related with maternal serum
adiponectin levels. Further studies are needed to understand its biological availability and relationships with weight gain and insulin
sensitivity in the babies of lactating women. (Güncel Pediatri 2007; 5: 28-30)
KKeeyy  wwoorrddss::  Adiponectin, breast milk, lactation



Yaln›zca adipositlerden salg›lanan bir protein olan adiponek-
tin antiinflamatuvar, antiaterojenik, antidiyabetik etkilere sahiptir
(3-5). Bafll›ca glukoz tolerans›nda rol oynamakta ve insülin duyar-
l›l›¤›n› art›rmaktad›r. Plazma düzeyleri obezite ve tip 2 diyabet, ak-
romegali, Cushing sendromu, polikistik over sendromu ve lipo-
distrofi gibi insülin direnci durumlar›nda azalmaktad›r (3-12). Vü-
cut kitle indeksi, toplam vücut ya¤› yüzdesi, plazma glukoz ve in-
sülin düzeyleri ve insülin direnci ile negatif bir korelasyon sergi-
ledi¤i saptanm›flt›r (4-6, 10-12). Plazma adiponektin düzeylerinin
obez çocuklarda kilo vermeyi takiben artt›¤› (13) ve akromegalili
hastalarda büyüme hormonunu düflüren tedavilerle normale
döndü¤ü (9) gösterilmifltir. S›çanlara adiponektin uygulanmas› ki-
lo kayb›na yol açm›fl ve glukoz düzeylerini düflürmüfltür (4,5). Tip
2 diyabet ve obezitede insülin direncini ortadan kald›rmak ama-
c›yla kullan›labilecek bir ajan olarak öne sürülmüfltür (4).

Adiponektinin bu özellikleri nedeniyle, anne sütünün adipo-
nektin içermesi durumunda bunun çocukluk ça¤›nda afl›r› kilo
al›m› ve diyabetin önlenmesinde ilave bir koruyucu faktör ola-
bilece¤i hipotezinde bulunduk. Bu amaçla emziren anneler-
den al›nan süt ve serum örneklerinde adiponektin düzeylerini
ölçerek maternal serum ve süt adiponektin düzeyleri aras›n-
daki iliflkileri incelemeye çal›flt›k. 

Materyal ve Metot

Bu çal›flma Eskiflehir Do¤umevi’nde do¤um yapan ve be-
beklerini emziren 32 sa¤l›kl› kad›n› içermifltir. Çal›flma protoko-
lü Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi Etik Komitesi taraf›ndan
fiubat 2005’te onaylanm›fl olup çal›flmaya kat›lan kad›nlar ya-
z›l› bilgilendirilmifl onam vermifllerdir. 

Annelerin boy ve vücut a¤›rl›klar› ölçülmüfl ve vücut kitle in-
deksleri kg/m2 olarak hesaplanm›flt›r. Sekiz saat süren bir gece-
lik açl›¤› takiben tüm kat›l›mc›lardan venöz kan ve süt örnekleri
al›nm›flt›r. Tüm örnekler postpartum 1-5’inci günlerde al›nm›flt›r.
Serum örnekleri hemen ayr›flt›r›lm›fl ve serum örneklerinin bir
k›sm› ile süt örnekleri analiz edilinceye kadar -70ºC’de saklan-

m›flt›r. Hem serum, hem de sütteki adiponektin düzeyleri ticari
olarak sat›lan RIA kiti (Lincho Research Inc.) ile üretici firman›n
talimatlar› do¤rultusunda ölçülmüfltür. Serum örnekleri ölçüm
öncesinde 500 katl›k bir dilüsyona tabi tutulmufltur (10 ml serum
+ 4990 ml test tampon çözeltisi). Anne sütünde adiponektin ana-
lizi için anne sütü 14 000 devirde 5 dakika süreyle santrifüje tabi
tutulmufl ve adiponektin ölçümünde ya¤s›z faz kullan›lm›flt›r.

Serum açl›k glukoz ve insülin düzeyleri standart yöntemler-
le ölçülmüfltür. 

‹statistiksel analizler SPSS for Windows (SPSS Advanced
Statistics 10.0, SPSS, Chicago, IL, 2000) yaz›l›m› ile gerçekleflti-
rilmifltir. Adiponektin de¤erleri normal bir da¤›l›m sergilememifl-
tir. Korelasyonlar için Sperman Rank testinden yararlan›lm›flt›r. 

Bulgular

Çal›flma grubunun özellikleri Tablo 1’de görülmektedir.
Anne sütü örneklerinde adiponektin bulundu¤u belirlendi.

Medyan maternal/anne sütü adiponektin düzeyi oran› 133 (da-
¤›l›m aral›¤›: 20-1060) olarak bulundu. Anne sütü adiponektin
düzeyleri Tablo 2’de görülmektedir.

Maternal serum ve anne sütü adiponektin düzeyleri aras›n-
da korelasyon saptanmad› (p>0.05). Maternal serum adipo-
nektin düzeyleri maternal açl›k glukoz/insülin oranlar›yla ne-
gatif bir korelasyon sergiledi (r= -0.4, p<0.05). Ayr›ca, anne sü-
tü adiponektin düzeyleri anne sütünün al›nd›¤› postpartum
günle de negatif bir korelasyon içerisindeydi (r= -0.5, p<0.01).
Ne maternal serum, ne de anne sütü adiponektin düzeylerinin
çal›flmada incelenen di¤er parametrelerle herhangi bir kore-
lasyon göstermedi¤i saptand› (p>0.05). 

Tart›flma

Bu çal›flma adiponektinin anne sütünde oldukça de¤iflken-
lik gösteren konsantrasyonlarda mevcut oldu¤unu ortaya koy-
mufltur. Anne sütündeki konsantrasyonu maternal serumdaki
konsantrasyonlar›ndan oldukça düflüktü.
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Tablo 1. Çal›flma grubunun özellikleri

nn OOrrttaallaammaa±±SSEEMM** DDaa¤¤››ll››mm  aarraall››¤¤››
MMaatteerrnnaall  32

Yafl (y›l) 28±0.8 21-40
Boy (cm) 160±1 148-175
A¤›rl›k (kg) 69±1.7 55-87
Vücut kitle indeksi (kg/m2) 26.8±0.6 20.7-35
Örnek alma zaman› (postpartum gün) 2.6±0.3 (1-5)
Glukoz (mg/dl) 65±1.9 47-95
‹nsulin (µU/ml) 3.66±0.5 0.2-16.8
Glukoz/insulin 21.8±1.6 5.2-46

YYeenniiddoo¤¤aann
K›z/Erkek 16/16
Gestasyonel yafl (hafta) 39±0.2 36-41
Do¤um boyu (cm) 49±0.4 43-54
Do¤um a¤›rl›¤› (gram) 3116±108 1780-4560

*SEM (Standard Error of Mean): Ortalaman›n Standart Hatas›



Anne sütündeki adiponektinin kayna¤› bilinmemektedir.
Maternal kandan anne sütüne geçmifl olabilir, memedeki epi-
tel hücreleri taraf›ndan üretilmifl olabilir ya da her iki durum da
geçerli olabilir. Ancak, bu çal›flmada anne sütündeki adipo-
nektin ile maternal serumdaki adiponektin aras›nda bir iliflki
bulunamam›flt›r.

Anne sütündeki adiponektini düzenleyen faktörler de henüz
bilinmemektedir. Bilinmeyen di¤er sorular ise anne sütündeki
adiponektinin emzirme sonras›nda bebe¤in gastrointestinal
sistemi taraf›ndan emilip emilmedi¤i ve yine bebe¤in metabo-
lizmas› üzerinde herhangi bir biyolojik etki oluflturup olufltur-
mad›¤›d›r.

Anne sütü ve maternal serum adiponektin düzeyleri mater-
nal vücut a¤›rl›¤› ve vücut kitle indeksi ile korelasyon göster-
memifltir. Gebelik s›ras›nda toplam vücut su içeri¤i artm›fl ol-
du¤undan vücut a¤›rl›¤› ve vücut kitle indeksi erken postpar-
tum dönemdeki adipositenin de¤erlendirilmesinde iyi para-
metreler de¤illerdir. Maternal serum adiponektin konsantras-
yonlar› serum glukoz ve insülin düzeyleri ile korelasyon gös-
termemifltir. Ancak, maternal serum adiponektin düzeyleri ile
maternal açl›k glukoz/insülin oranlar› aras›nda saptad›¤›m›z
negatif iliflki adiponektinin glukoz yönetiminde/kontrolünde bir
rolünün olabilece¤ini düflündürebilir. Glukoz yönetiminin et-
kinli¤inin bir sonucu olarak düzeylerinin de¤ifliyor olmas› da
mümkündür ve bu da adiponektini insülin duyarl›l›¤›nda yarar-
l› bir belirteç haline getirebilir.

Ortalama anne sütü alma zaman› postpartum 2.6’›nc› (1-5)
gün oldu¤undan, örneklerin büyük bir k›sm› kolostrumdu. An-
ne sütü adiponektin düzeyleri örnek alma zaman› ile negatif bir
korelasyon sergilemifltir. Kolostrumdaki adiponektin konsant-
rasyonunun daha yüksek olmas› adiponektinin bebek için he-
nüz bilinmeyen fizyolojik bir avantaj sa¤l›yor olabilece¤ini dü-
flündürebilir. Bu spekülasyonun incelenmesi gerekmektedir
ve ancak anne sütünden orijin alan ve bebek taraf›ndan yutu-
lan adiponektinin biyolojik bir etkisinin ortaya konmas› duru-
munda kan›tlanm›fl olabilir.

Yak›n bir zamanda Martin ve ark. (14) da anne sütünde bi-
zim buldu¤umuzdan biraz daha düflük miktarlarda adiponektin
bulundu¤unu göstermifllerdir (da¤›l›m aral›¤›: 4.2-87.9 ng/mL).
Aradaki bu fark örnek toplama zaman›na ba¤l› olabilir ve anne
sütündeki adiponektinin zaman içerisinde azald›¤›n› do¤rulu-
yor olabilir. Ancak bizim bulgular›m›z›n aksine, söz konusu
araflt›rmac›lar anne sütü adiponektin konsantrasyonlar›n›n

laktasyon süresi, maternal adiposite ve etnik köken ile iliflkili
oldu¤unu göstermifllerdir. Örneklemimiz homojen oldu¤undan
etnik farkl›l›k bizim çal›flmam›zda araflt›r›lmam›flt›r.

Sonuç olarak, bu çal›flmada anne sütünde saptanabilir mik-
tarlarda adiponektin oldu¤u belirlendi. Bu oldukça yeni bir ko-
nu olup adiponektinin çocuklar›n büyüme ve geliflmesi üzerin-
deki biyolojik etkilerinin ve metabolizmas›n›n ayd›nlat›lmas›
için daha ayr›nt›l› baflka çal›flmalara gereksinim vard›r.

Aç›klama

Çal›flmada kullan›lan kit Novo Nordisk taraf›ndan sa¤lan-
m›flt›r. Eskiflehir Do¤umevi’nde çal›flan doktor, ebe ve hemfli-
relere, Eskiflehir Sa¤l›k Müdürlü¤üne ve Eskiflehir Simge La-
boratuvar›na teflekkürlerimizi bildiririz.
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Tablo 2. Maternal serum ve anne sütü adiponektin düzeyleri
(ng/ml)

Adiponektin Medyan Da¤›l›m aral›¤›

Maternal serum 4490 1400-43320

Anne sütü 46 13.8-194


