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Özet:
Anneler emzirmenin başladığı ilk bir iki hafta
içinde ortaya çıkan meme sorunları nedeniyle,
emzirme döneminde güçlük yaşayabilmektedir.
Meme sorunlarının çözümünde kullanılan birçok
farmakolojik ve
nonfarmakolojik yöntem
bulunmaktadır.
Bu
derlemenin
amacı
nonfarmakolojik yöntemlerden biri olan lahananın,
meme angorjmanını gidermede kullanımını ve
etkilerini incelemektir. Derleme kapsamında meme
angorjmanını
gidermede
lahana
yaprağı
kullanımının etkisini araştıran, 1993-2021 tarihleri
arasında yapılmış toplam 16 araştırmanın çalışma
sonuçları değerlendirilmiştir. Bu çalışmalarda
lahananın etkinliği sıcak-soğuk kompres, rutin
bakım, soğuk jel paketleri/jel plak ile
karşılaştırılarak
araştırılmıştır.
Çalışma
sonuçlarına göre lahana yaprakları meme
angorjmanı tedavisi için umut verici olsa da
kullanım prosedürü ve karşılaştırma kriterleri ile
ilgili daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.

Abstract:
Mothers may experience difficulties during
breastfeeding due to breast problems that occur
within the first week or two of breastfeeding. There
are
many
pharmacological
and
nonpharmacological methods used in the solution of
breast problems. The aim of this review is to
examine the use and effects of cabbage, which is
one of the non-pharmacological methods, in
eliminating breast engorgement. Within the scope
of the review, the study results of a total of 16
studies conducted between 1993 and 2021,
investigating the effect of using cabbage leaves on
breast engorgement, were evaluated. In these
studies, the effectiveness of cabbage was
investigated by comparing it with hot-cold
compress, routine care, cold gel packs/gel plate.
According to the results of the study, although
cabbage leaves are promising for the treatment of
breast engorgement, more studies are needed on
the use procedure and comparison criteria.

Anahtar Kelimeler: Anne sütü; meme sorunları; Key Words: Breast milk; breast problems; breast
meme angorjmanı; lahana
engorgement; cabbage

Giriş
Anne sütü, bebekler için en ideal besindir. Güvenli ve temizdir. Birçok yaygın görülen
çocukluk dönemi hastalığından korunmaya yönelik yardımcı olan antikorlar içerir. Anne sütü,
bebeğin yaşamının ilk aylarında ihtiyaç duyduğu tüm enerji ve besinleri sağlar.

(1)

Ancak

emzirme doğal bir süreç olsa da her zaman kolay değildir. Annelerin emzirmeye hem başlamak
hem de emzirmeyi sürdürmek için desteğe ihtiyacı vardır. (2)
Anneler emzirmenin başladığı ilk bir iki hafta içinde ortaya çıkan meme sorunları nedeniyle,
emzirme döneminde güçlük yaşayabilmektedir.

(3)

Literatürde lohusaların %22-31’inin ilk 24

saat içinde emzirme sorunu yaşadıkları saptanmıştır.

(4)

Meme angorjmanı, tıkalı süt kanalı,

meme enfeksiyonu ve yetersiz süt temini gibi emzirme döneminde ortaya çıkabilecek birçok
yaygın sorun, annenin memelerini yetersiz boşaltmasına neden olan durumlardan
kaynaklanmaktadır. Yanlış teknikler, sık olmayan emzirme ve planlanan zamanlarda emzirme,
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emzikler ve gıda tedarikçileri emzirme sorunlarına zemin hazırlayabilen önemli risk
faktörleridir. Bu koşulların yeterli yönetimi esastır, tedavi edilmezlerse sıklıkla erken sütten
kesmeye yol açarlar. Memeleri etkili bir şekilde boşaltmak için alınması gereken özel önlemler
vardır. Ayrıca emziren anneye daha fazla rahatlık sağlayan duygusal destek ve eylemler de
ihmal edilemez. (5)
Meme sorunları nedeni ile anne-bebek ilişkisinin yeterli kurulamadığı, laktasyon sürecinin
problemli geçtiği hatta annenin emzirmesini engelleyecek boyutlara vararak bebeğin anne
sütünden yeterince yararlanamamasına sebep olduğu bilinmektedir. Memelerin sütle aşırı
dolması (angorjman), mastit, meme apsesi, meme başı ağrısı ve çatlakları meme ile ilgili
problemlerdir. (3)
Yapılan çalışmalarda emzirme sorunu yaşanan annelerin %26,1-53,6’sının meme başı
çatlağı/kızarıklık ve ağrı, (4,6-13) %7,7- 13,8’inin çökük-düz meme başı, (6,7-12,14) %5,6- 9,2’sinin
mastit,

(4,8,11,12)

%9-10,8’inin memede aşırı dolgunluk,

(4,8)

%8,2’sinin tıkalı süt kanalı

(8)

şikâyetleri olduğu belirlenmiştir. (4)
Meme angorjmanı meydana geldiğinde hafif masaj, sık besleme, doğru pozisyon verme ve
memeye sıcak kompresler ağrıyı hafifletmek için analjezi ile birlikte kullanılmaktadır. İlaçların
yan etkileri göz önüne alındığında, literatürde karnabahar, mentha piperita L., salvia officinalis,
zencefil ve alcea gibi çeşitli şifalı bitkiler önerilmiştir.

(14)

Ek olarak, emzirme tıkanıklığını

tedavi etmek için çeşitli farmakolojik ve farmakolojik olmayan yöntemler kullanılmaktadır.
İncelemenin halk sağlığı üzerinde olumlu etkileri olabileceğinden, bu konunun gözden
geçirilmesi önemlidir. (15)
Bitkisel ilaçlar, bugün dünyadaki sağlık sistemlerinin çoğunda tamamlayıcı ve destekleyici
tedaviler olarak önerilmektedir. Geleneksel tıpta meme angorjmanı tedavisi için nane ve
adaçayı (Salvia officinalis) dahil olmak üzere ağızdan veya yağ masajı şeklinde çeşitli şifalı
otlar önerilmiştir. Gülhatmi, bilimsel adı Althaea officinalis L olan Malvacaea ailesinden bir
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bitkidir. Bu bitkinin tıbbi formları arasında soğuk infüzyon, demleme, kompres ve ekstrakt
bulunur. Geleneksel tıpta, ağrıyı gidermek ve memede oluşan şişliği tedavi etmek için gülhatmi
yaprağı ve gövde kompresi önerilir. (16)
Meme sorunlarından biri olan ve emzirmeyi son derece etkileyen en önemli sorunlardan birisi
meme angorjmanıdır. Meme angorjmanı meme dokusuna kan akımının artması, venöz ve
lenfatik göllenmenin oluşması ve süt kanalların çevresindeki dokularda ödem meydana gelmesi
ile oluşmaktadır. Meme dolgun, sert, ödemli ve sıcaktır. Areola sıklıkla ödemlidir ve meme
başı düzleşmiştir.

(4)

Angorjman doğum sonrası üçüncü ve beşinci günler arasında meydana

gelir ve genellikle nedeni emzirmeye geç başlama, sık emzirmeme, emzirme süresi ve sıklığını
sınırlama, mama gibi tamamlayıcı gıdaların kullanımı, bebeklerin mekanik emme gücünün
zayıf olmasıdır. (17)
Meme angorjmanının yaşandığı durumlarda emzirmede kısıtlama yapılmadan, etkilenen
memenin daha fazla yenidoğana verilerek emzirilmesi, meme masajı, gerekli durumlarda el ile
sağma ve analjeziklerin kullanımıyla bu sorun tedavi edilebilmektedir. (18)
Bu derlemenin amacı nonfarmakolojik yöntemlerden biri olan lahananın, meme angorjmanını
gidermede kullanımını ve etkilerini incelemektir.

Meme angorjmanını gidermede lahana yaprağı
Lahana, dünya çapında kolayca bulunabilen, antioksidan, anti bakteriyel ve antienflamatuvar
özelliği olan fitokimyasallar içeren bir sebzedir.

(19)

Ayrıca lahana yapraklarında bulunan

kükürt, ağrıyı ve şişliği hafifletme özelliğine sahiptir.

(20)

Literatürde özellikle angorjmanı

önlemek için lahana kompresinin kullanılması yapılması gereken en temel uygulamalardan biri
olarak ele alınmaktadır. (19)
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Meme angorjmanını gidermede lahana yaprağının kullanımı ile ilgili yapılan
bilimsel araştırmalar
Literatürde meme angorjmanını gidermede lahana yaprağı kullanımının etkisini araştıran 16
çalışmaya ulaşılmıştır. Lahananın angorjmanda kullanımına ilişkin ilk çalışmaya 1993 yılında
rastlanmış olup, yayının hazırlandığı Aralık 2021 tarihine kadar tarama yapılmıştır (Tablo 1).
Tüm makalelerden sadece bir tanesinin tam metnine ulaşılamamıştır ve herhangi bir makale
dışlanmamıştır. Bu çalışmalara Google Akademik, PubMed, Science Direct, Ulusal Tez
Merkezi, Semantic Scholar arama motorları kullanılarak ulaşılmıştır. Tam metnine ulaşılan 16
makalenin çoğunluğu uluslararası (15 adet) olup 1 adet yayınlanmamış ulusal doktora tezi
bulunmaktadır. Taramada “lahana, angorjman, anne sütü, breastfeeding, breast engorgement,
cabbage” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Bu çalışmalarda lahananın etkisi sıcak-soğuk
kompres, soğuk jel paketleri/jel plak, bitkisel kompresler ile karşılaştırılmıştır.
Literatürde bulunan çalışmalarda lahana yapraklarının meme dolgunluğunda daha etkili
olduğu, ağrıyı azalttığı ve meme dolgunluğuna bağlı rahatsızlıkları gidermeye katkı sağladığı
belirtilmektedir. (20, 22-26, 28, 31-35)
Lahananın meme angorjmanında kanıtlanmış belirli bir kullanım protokolü (süresi, sıklığı,
sıcaklık) bulunmamaktadır. Mevcut çalışmalarda lahana farklı süre, sıklık ve sıcaklıkta
kullanmıştır. En sık lahana yapraklarının günde 2-3 kez, (24,26) 15-30 dk. süre ile, (24-26) 2-3 gün
(24,26)

boyunca uygulandığı saptanmıştır. Ayrıca lahana yaprakları bazı çalışmalarda

dondurucuda yaklaşık 20-30 dakika, 1 saat buzdolabında bekletildikten sonra, uygulama 4346° C sıcaklıkta tutulan ılık suya lahana yaprakları batırılıp daha sonra buzdolabında soğutulup
uygulamıştır. (24-26,31)
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Tablo 1. Meme Angorjmanını Gidermede Lahana Yaprağını Kullanan Araştırmalar
Yazarlar

Çalışmanın Amacı

Nikodem
ve ark.
(1993) (21)

Lahana
yapraklarının meme
dolgunluğu ve
emzirme
uygulamaları
üzerindeki etkisini
değerlendirmek

Roberts
(1995) (22)

Roberts ve
ark. (1995)
(23)

Arora ve
ark. (2008)
(24)

Leena
(2017) (25)

Çalışmanın
tipi
Randomize
Kontrollü
Çalışma

Örneklem
grubu
120
emziren
anne

Yapılan
müdahale/girişim
Deney grubuna
memeye soğuk lahana
yaprağı (Yaklaşık 20
dk. boyunca)
Kontrol grubuna rutin
meme bakımı
uygulanmıştır

Meme
dolgunluğunu
azaltmada
soğutulmuş lahana
yaprakları ve soğuk
jelpak uygulamasını
karşılaştırmak

Tek gruplu
Ön Test-Son
Test Desenli
Klinik
Çalışma

Meme
angorjmanı
yaşayan 34
emziren
kadın

Bir memeye
soğutulmuş lahana
yaprakları, diğer
memeye soğutulmuş
jelpak uygulanmıştır

Meme dolgunluğu
tedavisinde
soğutulmuş lahana
yaprağının ve oda
sıcaklığındaki
lahana yaprağının
etkinliğini
karşılaştırmak

Tek gruplu
Ön Test-Son
Test Desenli
Klinik
Çalışma

Meme angorjmanı
tedavisinde lahana
yaprakları ile sıcak
ve soğuk
kompreslerin
etkinliğini
değerlendirmek ve
karşılaştırmak

Yarı Deneysel
Çalışma

Doğum sonrası
meme dolgunluğu
yaşayan annelere
uygulanan soğuk
lahana yaprakları ve
sıcak uygulamanın
etkinliğini
incelemek

Yarı Deneysel
Çalışma

Meme
dolgunluğu
yaşayan 28
emziren
kadın

60
postpartum
dönemde
olan anne

30
postnatal
dönemde
olan anne

(Her iki uygulama da
yaklaşık 2-4 saat arayla
değiştirilmiştir)
Bir memeye
soğutulmuş lahana
yaprakları, diğer
memeye oda
sıcaklığındaki lahana
yaprağı uygulanmıştır
(Yaklaşık 2 saat
boyunca)
Deney grubuna soğuk
lahana yaprağı (30
anne),
Kontrol grubuna ise
dönüşümlü olarak sıcak
ve soğuk kompres
uygulanmıştır (30
anne)
(Her iki uygulama da 30
dk)
Deney grubuna
buzdolabında
soğutulmuş lahana
yaprağı (15 anne)
Kontrol grubuna sıcak
kompres uygulanmıştır
(15 anne)

Çalışmanın sonucu
Lahana yaprağı uygulanan
grubun; istatistiksel olarak
anlamlı olmasa da daha az
meme dolgunluğu şikâyeti
yaşadığı, doğum sonu 6.
haftada yalnızca anne sütü
ile besleme oranlarının
daha fazla olduğu
belirlenmiştir.
Her iki uygulamada da
ağrıda azalma saptanmıştır.
Annelerin çoğu lahana
yapraklarını tercih etmiştir.

Her iki uygulamada da
ağrıda azalma saptanmıştır.
Lahana yapraklarını
soğutmanın gerekli
olmadığı sonucuna
varılmıştır.

Soğuk lahana yaprakları ve
sıcak ve soğuk kompresin,
meme dolgunluğunu
azaltmada eşit derecede
etkili olduğu, sıcak ve
soğuk kompresin doğum
sonu meme dolgunluğuna
bağlı ağrıyı gidermede
soğuk lahana yapraklarına
göre daha etkili olduğu
saptanmıştır.
Soğuk lahana
yapraklarının ve sıcak
uygulamanın meme
dolgunluğunu azaltmada
eşit derecede etkili olduğu
saptanmıştır.

(Her iki uygulama da
iki gün boyunca günde
4 kez)
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Saini ve
Saini
(2014) (26)

Lahana yaprağı ile
dolgun memelerin
üzerine soğuk kompres
uygulanmıştır

Meme
angorjmanında
lahananın kullanım
etkinliğini
araştırmak

Tek gruplu
Ön Test-Son
Test Desenli
Randomisyon
olmayan
Klinik
Çalışma

30
postnatal
dönemde
olan anne

Sezaryen doğum
sonrası lahana
kompresyonu erken
meme bakımı ve
erken meme
bakımının meme
ağrısı, meme
sertliği ve genel
meme bakımı
üzerindeki etkilerini
karşılaştırmak
Soğuk lahana
yapraklarına karşı
alternatif sıcak ve
soğuk kompreslerin
doğum sonrası
annelerde meme
dolgunluğu ve
ağrısı üzerindeki
etkinliğini
değerlendirmek

Kontrollü
Klinik
Çalışması

60 emziren
anne

Karşılaştırmalı
Girişimsel
Araştırma

120
emziren
anne

Joy
ve
Kharde
(2016) (29)

Doğum sonrası
annelerde meme
dolgunluğunu
gidermek için
soğutulmuş lahana
yaprağı
uygulamasının
etkinliğini
değerlendirmek

Tek gruplu
Ön Test-Son
Test Desenli
Klinik
Çalışma

30
postpartum
dönemde
olan anne

Soğutulmuş lahana
yaprağı uygulanmıştır

El-Saidy
ve
Aboushady
(2016) (30)

Meme
dolgunluğunun
azaltılmasında sıcak
kompres
uygulamasını soğuk
lahana yaprakları ile
karşılaştırmak

Ön Test-Son
Test Gruplu
Yarı Deneysel

Meme
dolgunluğu
yaşayan 90
postpartum
dönemde
olan anne

1. Grup: Memelere ılık
nemli sünger bez
kompresleri
2. Grup: Soğuk lahana
yaprağı uygulanmıştır.

Lim ve ark.
(2015) (27)

Kaur
ve
Sagar
(2015) (28)

(Yaklaşık 15-20 dk. 3
gün boyunca günde 2
kez)
1. Grup: Soğuk lahana
kompresyonu +
meme masajı
(Günde 3 kez 30 dk.)
2. Grup: Meme masajı
3. Grup: Genel
hemşirelik meme
bakımı yapılmıştır

1. Grup: Sıcak ve soğuk
kompres
2. Grup: Soğuk lahana
yaprağı uygulanmıştır
(Süre belirtilmemiş)

(Süre belirtilmemiş)

(Her iki uygulama da
15-20 dk.)

Lahana uygulamasının
meme dolgunluğunu
azaltmada etkili olduğu
saptanmıştır.

Lahana kompresyonu +
meme masajı (1.grup),
sezaryen doğum sonrası
primipar kadınlarda tek
başına meme masajı ve
genel hemşirelik bakımına
kıyasla meme ağrısı ve
meme dolgunluğunu
gidermede etkili olabilir.
Alternatif sıcak ve soğuk
kompreslerin
uygulanmasının, meme
dolgunluğunu azaltmada
soğuk lahana yapraklarının
uygulanmasından daha
etkili olduğu sonucuna
varılmıştır.

Soğutulmuş lahana yaprağı
uygulaması, ağrı ve meme
dolgunluğunun şiddetini
azaltmada etkilidir.

Soğuk lahana yaprakları ve
sıcak kompres uygulaması
meme dolgunluğunu
gidermede etkilidir ancak
soğuk lahana grubunda
semptom ve dolgunluk
seviyelerinde sıcak
kompres grubuna göre
daha iyi bir iyileşme
görülmüştür.
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Wong ve
ark. (2017)
(20)

Thomas ve
ark. (2017)
(31)

Eittah ve
Ashour
(2019) (32)

Çetinkaya
(2019) (33)

Zagloul ve
ark. (2020)
(34)

Soğuk lahana
yaprakları ve soğuk
jel paketleri
uygulamasının
meme
angorjmananına
bağlı ağrı, sertlik ve
sıcaklık, emzirme
süresi ve
memnuniyet
üzerine etkisini
incelemek

Randomize
Kontrollü
Çalışma

Soğutulmuş lahana
yapraklarının meme
angorjmanı
üzerindeki
etkinliğini
değerlendirmek

Yarı Deneysel
Çalışma

Doğumdan
sonra 14
gün içinde
meme
angorjmanı
yaşayan
227 kadın

1. Grup: Soğuk lahana
yaprakları
2. Grup: Soğuk jel
paketleri
3. Grup: Kontrol Grubu
rutin bakım
uygulanmıştır
(Her iki uygulama da 2
seans, yarım saatlik
aralarla 2 saat)

60
postnatal
anne

Deney grubu: Soğuk
lahana yaprağı

Lahana yaprakları ve jel
paketleri grubundaki
anneler, kontrol grubuna
kıyasla müdahale sonrası
ağrıda azalma tespit
edilmiştir.
Lahana grubundaki anneler
kontrol grubu ve jel
paketleri grubu ile
kıyaslandığında meme
dolgunluğunda daha
önemli düşüşler
yaşamışlardır.
Sıcak kompres,
soğutulmuş lahanadan
daha etkili bulunmuştur.

Kontrol grubu: Rutin
bakım (sıcak kompres)
uygulanmıştır

Soğutulmuş lahana
yapraklarına kıyasla
sıcak kompres
uygulamasının
memede oluşan
dolgunluk ve ağrıyı
gidermeye etkisini
incelemek.

Yarı Deneysel
Çalışma

Meme dolgunluğu
(angorjman) gelişen
annelerde lahana
uygulamasının
etkisini incelemek

Deneysel
Çalışma

Meme dolgunluğu
tedavisinde sıcak
kompreslerin ve
soğuk lahana
yaprağı
kompreslerinin
etkinliğini
karşılaştırmak ve
değerlendirmek

Yarı Deneysel
Çalışma

100
postnatal
emziren
anne

(Her iki uygulama da
30 dk, 2 gün boyunca
günde 3 kez)
Grup 1: Sıcak kompres
Grup 2: Soğutulmuş
lahana yaprağı
uygulanmıştır
(Her iki uygulama da
yaklaşık 15-20 dk., 2
gün boyunca günde 3
kez)

Postpartum
meme
angorjmanı
yaşayan
18 anne

Kadınların bir
memesine lahana
uygulaması (2 saat)

Meme
dolgunluğu
olan 60
emziren
anne

1. Grup: Sıcak kompres
(30 dk.)
2. Grup: Soğuk lahana
yaprağı (30dk.)
uygulanmıştır

Diğer memesine
herhangi bir uygulama
yapılmamıştır

Her iki grup için de
azalmış dolgunluk ve ağrı
derecesi açısından
istatistiksel olarak oldukça
anlamlı bir fark ve
iyileşme bulunmuştur.
Soğuk lahana
yapraklarının dolgunluk ve
ağrı açısından sıcak
uygulamadan daha etkili
olduğu saptanmıştır.
Angorjman gelişen
annelerin lahana
uygulanan memedeki ağrı
şiddetinin lahana
uygulanmayan memeye
göre istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde düştüğü,
rahatlama ve memnuniyet
düzeyleri ile süt miktarının
ise istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde
yükseldiği sonucuna
ulaşılmıştır.
Sıcak kompresler ağrıyı ve
meme dolgunluğunu
azaltmak açısından lahana
yaprağından daha etkili
bulunmuştur.
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Napisah ve
ark. (2021)
(35)

Postpartum
dönemde meme
dolgunluğunu
azaltmak için
lahana yaprağı
kompresi ve
emzirme eğitiminin
etkinliğini
belirlemek

Yarı Deneysel
Çalışma

Meme
dolgunluğu
olan 60
emziren
anne

Deney Grubu: Lahana
yaprağı kompresi ve
emzirme eğitimi
Kontrol Grubu:
Emzirme eğitimi
(Lahana yaprağı
kompresi 1’er saatlik 2
seans olacak şekilde
yapılmış ve seanslar
arasında 15 dk. ara
verilmiştir)

Lahana yaprağı kompresi
ve emzirme eğitiminin
birlikte verilmesi doğum
sonrası meme
dolgunluğunu azaltmada
daha etkili olmuştur.

Sonuç ve Öneriler
Meme angorjmanının tedavisinde pek çok yöntem kullanılmaktadır. Bu derlemede
nonfarmakolojik yöntemlerden biri olan lahananın, meme angorjmanını gidermede kullanımı
ve etkileri değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre lahana yaprakları meme angorjmanı
tedavisi için umut verici olsa da kullanım prosedürü ve karşılaştırma kriterleri ile ilgili daha çok
çalışmaya ihtiyaç vardır. Meme angorjmanını gidermek amacıyla lahana ile ilgili gelecekteki
araştırmalarda randomize kontrollü çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Çıkar Çatışması: Yazarlar arasında çıkar çatışması yoktur.

Finansal Destek: Çalışma için herhangi bir finansal destek alınmamıştır.
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