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DOĞUM SONRASI DEPRESYON YAYGINLIĞI ve İLİŞKİLİ FAKTÖRLER 

 

1. GİRİŞ ve ÇALIŞMANIN AMACI 

 

 Majör depresif bozukluk (MDB), Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre 

dünyada nüfusun %12-20’sini etkileyen, iş göremezliğin ilk başta gelen nedenidir (1, 

2). Kadınlarda iki kat daha fazla depresyon gelişme olasılığı vardır. Çocuk doğurma 

çağındaki kadınlar için toplam iş göremezlikte, HIV/AIDS’ ten sonra ikinci sıradadır 

(3). Uluslararası çalışmalar, depresyonun 18-44 yaş aralığındaki kadınlarda, gebelik, 

doğum ve lohusalık gibi üreme çağını kapsayan süreçte daha fazla görüldüğünü 

belirtmektedir (4, 5). 

 

 Majör ve minör depresif atakları içeren perinatal dönemdeki depresyon, 

gebelikte ve doğum sonrasında en sık görülen tıbbi komplikasyonlardan biridir (6). 

Depresif belirtilerin seyri gebelik ve doğum sonrası dönem boyunca devam edebilir, 

hatta daha da kötüleşebilir (7). Erken postpartum dönemde anne ruh sağlığındaki 

problemler, çocukların bilişsel, davranışsal ve duygusal gelişimi üzerinde olumsuz 

etkileri nedeniyle giderek artan önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmektedir (8). 

Bu nedenle, perinatal dönemde depresyonun belirlenmesi ve erken tedavisi 

önemlidir. 

 

 Bu çalışmada yapılandırılmış klinik görüşmeye dayanarak ve kendini 

değerlendirme ölçekleri kullanılarak, kadınlarda doğum sonrası dönemde depresyon 

yaygınlığının ve ilişkili faktörlerin tespit edilmesi planlanmıştır. Böylece, kadınların 

bedensel ve ruhsal olarak daha duyarlı olduğu bu dönemde, depresif bozuklukların 

ortaya çıkmasına neden olabilecek risk faktörlerinin ve öngördürücü olabilen 

özelliklerin belirlenmesine de çalışılacaktır. 

 

2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1. Depresyonun Tanımı 

 

 Çökkünlük (depresyon), derin üzüntülü, bazen de hem üzüntülü hem bunaltılı 

bir duygudurumla birlikte düşünce, konuşma, devinim ve fizyolojik işlevlerde 

yavaşlama, durgunlaşma ve bunların yanı sıra değersizlik, küçüklük, güçsüzlük, 
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isteksizlik, karamsarlık, duygu ve düşünceleri ile belirli bir sendromdur (9). Bu 

sendrom, kognitif ve emosyonel alanlarla ilgili olan birçok belirti kümesini 

kapsamaktadır. Depresyonu bir sendrom olarak ayıran, bu belirtilerin süreklilik 

göstermesi ve klinik olarak belirgin sıkıntıya yol açması veya toplumsal açıdan, işle 

ilgili alanlarda veya diğer önemli işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden 

olmasıdır (10). 

 

2.2. Depresyonun Güncel Sınıflandırılmaları 

 

Amerikan Psikiyatri Birliği, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El 

Kitabı, Yeniden Gözden Geçirilmiş Dördüncü Baskı’da (DSM-IV-TR ) depresif 

bozukluklar, duygudurum bozuklukları ana başlığı altında yer almaktadır. Bu bölüm 

içerisinde majör depresif bozukluk-tek epizod, majör depresif bozukluk rekürran 

(yineleyici), distimik bozukluk ve başka türlü adlandırılamayan depresif bozukluk 

kategorileri yer almaktadır. DSM-IV-TR Başka türlü adlandırılamayan depresif 

bozukluk kategorisi; premenstrüel disforik bozukluk, minör depresif bozukluk, 

rekürran (yineleyen) kısa depresif bozukluk, şizofreninin postpsikotik depresif 

bozukluğunu içermektedir ve önerilen araştırma ölçütleri ek bölüm B’de ayrıca 

tartışılmıştır (11) 

 

DSM-IV-TR ile DSM-5 sınıflandırma sistemleri arasında depresif bozukluk 

belirteçlerinde büyük farklılık bulunmamaktadır ancak, DSM-IV-TR sınıflandırma 

sisteminde postpartum başlangıçlı depresyon olarak ele alınan klinik durumun, %50 

oranda gebelik dönemi içinde başlangıç gösterdiğine değinilerek, bu belirteç daha 

önceki ‘‘postpartum başlangıçlı’’ tanımlaması yerine DSM-5 sınıflandırma 

sisteminde  ‘‘peripartum başlangıçlı’’ olarak tanımlanmıştır (10). 

 

 Amerikan Psikiyatri Birliği, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El 

Kitabı, Beşinci baskı (DSM-5), Tanı Ölçütleri Başvuru Elkitabı’nda ise duygudurum 

bozuklukları ana başlığı yerine bu kategori depresyon bozuklukları ve ikiuçlu 

(bipolar) ve ilişkili bozukluklar olarak ayırarak, iki ayrı ana başlıkta 

sınıflandırılmıştır. DSM-5 Depresyon bozuklukları başlığı içerisinde; yıkıcı 

duygudurumu düzenleyememe bozukluğu, yeğin (majör) depresyon bozukluğu, 

süregiden depresyon bozukluğu (distimi), aybaşı öncesi (premenstrüel) disfori 
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bozukluğu, maddenin/ilacın yol açtığı depresyon bozukluğu, başka bir sağlık 

durumuna bağlı depresyon bozukluğu, tanımlanmış diğer bir depresyon bozukluğu 

ve tanımlanmamış depresyon bozukluğu bölümleri yer almaktadır (10). 

 

 Dünya sağlık örgütünce yayımlanan bir sınıflandırma sistemi olan, ICD- 10 

(Uluslararası Hastalık Sınıflandırması) versiyonunda, depresif ve bipolar bozuklular, 

“affektif bozukluklar” başlığı altında toplanmıştır. DSM sınıflandırmalarında 

“Depresif bozukluk” tanımı kullanılırken, ICD-10’da “Depresif epizod” tanımı 

kullanılmıştır ve bu başlık altında; hafif depresif epizod, orta depresif epizod, ağır 

depresif epizod psikotik belirtisiz, ağır depresif epizod psikotik belirtili, diğer 

depresif epizodlar, tanımlanmamış depresif epizod alt başlıkları yer almaktadır. 

Ayrıca tekrarlayan depresif bozukluk başlığı altında da; tekrarlayan depresif 

bozukluk şimdiki nöbet hafif/orta/psikotik belirtisiz ağır/psikotik belirtili ağır, 

tekrarlayan depresif bozukluk remisyonda, diğer tekrarlayan depresif bozuklular ve 

tanımlanmamış depresif bozuklular alt başlıkları yer almaktadır (12).  

 

2.3. Depresyonun Etiyolojisi 

 

 Depresyon, çok etkenli etiyolojiye sahiptir. Depresyon oluşumunda genel 

olarak biyolojik ve psikososyal etkenlerden söz edilmektedir. 

 

2.3.1. Biyolojik Etkenler 

 

 Duygudurum bozukluklarında biyolojik değişikliklerin rolü yadsınamaz. Bu 

değişikliklerin bir neden olabileceği gibi, duygudurum bozukluklarının kendisi de bu 

değişimlerin oluşumunda rol oynayabilir. Bu anlamda henüz her yönüyle açıklayıcı 

bir biyokimyasal bir bozukluk saptanamamıştır (13). Etiyopatogenezi aydınlatma 

adına yapılan çalışmalar hâlen devam etmekte olup,  günümüze kadar üzerinde 

durulan birçok mekanizma ve varsayım mevcuttur.   

 

2.3.1.1. Biyolojik Aminler  

 

 

 1950’li yıllarda antihipertansif olarak rezerpin kullanılan kişilerde yaklaşık 

%15 oranda depresyon görülmesi biyolojik amin boşalımı ve depresyon arasında bir 

ilişki olduğunu düşündürmüştür (14). 1952 yılında tüberküloz tedavisi için araştırılan 
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bir ajan olan iproniazid tedavisi uygulanan hastaların daha iyimser, neşeli ve daha 

aktif olduklarının gözlenmesinin ardından iproniazid ve analoglarının, mitokondrial 

bir enzim olan monoaminoksidaz (MAO) inhibisyonu üzerinden etki gösterdiği 

bulunmuştur (15). MAO inhibitörleri noradrenalin (NA), dopamin (DA) ve 

serotoninin (5-HT)  enzim metabolizmasını bloke ederek majör depresyonda 

katekolamin etkinliğinin olduğunun kanıtını vermektedirler (14). 

 

 Depresif hastalarda, serotoninin beyindeki temel yıkım ürünü olan 5-hidroksi-

indol-asetik-asid (5-HIAA) düzeylerinin beyin omurilik sıvısında (BOS) düşük 

bulunması nedeniyle, depresyonda serotonerjik etkinlikte azalma olabileceği 

varsayımı ileri sürülmüştür (13). İntihar sonucu ölen depresyon hastaların 

postmortem çalışmalarında, BOS’ta 5-HIAA düzeyinin azalmış olduğu bulunmuştur 

(14). Tedavide yaygın olarak kullanılan serotonin geri alım inhibitörleri ile olumlu 

sonuçlar alınması, serotonin üzerinde daha çok durulmasına neden olmuştur (16). 

 

 Ağır depresyon dönemleri geçiren hastaların önemli bir kısmında, 

noradrenerjik işlevin temel yıkım ürünü olan 3-metoksi 4-hidroksifenilglikol 

(MHPG)  düzeylerinin BOS ve idrarda ya çok azaldığı ya da çok arttığı görülerek, 

noradrenerjik etkinlikte artma veya azalma varsayımı ortaya atılmıştır (13).  

 

 Dopamin ve depresyonla ilişkili iki yeni teori; depresyonda mezolimbik DA 

yolağının işlevinde bozulma olabileceği ya da dopamin D1 reseptörlerinin 

depresyonda hipoaktif olabileceğidir (17). DA metaboliti olan homovalinik asit 

(HVA) BOS düzey ölçümlerinin tutarsız sonuçları olmakla birlikte, BOS HVA 

düzeylerinin psikomotor retardasyonu olan hastalarda belirgin düşük olduğu 

bildirilmiştir (18). 

 

2.3.1.2. Nöroendokrin Faktörler 

 

 Endokrin değişikliklerin psikiyatrik hastalıklarla ilişkisinde, tetikleyici ya da 

sürdürücü etken mi yoksa sekonder bir değişiklik mi olduğu net değildir. Psikiyatrik 

hastalıkların etiyolojisinde üzerinde en çok durulan endokrin dizgeler, hipolatamik-

pitüiter-adrenal (HPA) ve hipolatamik-hipofizyel-tiroid (HPT) akslarıdır. 
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 Artmış HPA aktivitesi memelilerdeki stres yanıtlarının önemli ve ayırıcı bir 

özelliği ve depresyonda kronik stres biyolojisi arasındaki en belirgin bağlantılardan 

da birisidir. Ayaktan tedavi alan depresif hastaların yaklaşık %20-40’ında, yatarak 

tedavi alan depresif hastaların ise %40-60’ında artmış HPA aktivitesi olduğu 

gösterilmektedir (17). Özellikle kronik stresin HPA eksenini sürekli uyarımları, 

glukokortikoidlerin (kortizol) salınımını artırıp uzatır, hipokampüs HPA’yı 

baskılayamaz hale gelir ve sonuçta hipokampüste oluşan toksik atrofi de depresyon 

oluşumunda rol oynar (19). 

 

 Depresyon açısından incelenen kişilerin yaklaşık % 5-10’unda daha önce fark 

edilmiş olan tiroid işlev bozukluğu mevcuttur, bu da artmış bazal tiroid uyarıcı 

hormon (TSH) düzeyi veya hipotalamik nöropeptid tiroid salgılatıcı hormon (TRH) 

infüzyonuna artmış TSH yanıtıyla kendini gösterir (17). Antidepresanlara dirençli 

depresyonda triiyodtironin (T3) eklenmesinin, bazı olgularda iyi sonuç vermesi tiroid 

işlevleri üzerindeki ilgiyi artırmıştır (20). 

  

 Kadınlardaki üreme hormonları ile ilgili faktörler bölüm 2.6.2’de ayrıntılı 

olarak verilmiştir.  

 

2.3.1.3. Sirkadiyen Ritimdeki Değişiklikler  

 

 Sirkadiyen aksaklıklar ve depresif bozukluklar arasındaki ilişki modern 

psikiyatride büyük ilgi konusudur (21). Hormonal aksları düzenleyen hipotalamus, 

ventral anterior hipotalamusta bulunan suprakiazmatik nükleus yoluyla uyku, 

duygudurum, vücut sıcaklığı ve yeme davranışı gibi sirkadiyen ritimlerin 

zamanlamasını düzenler (22). Depresyonu olan hastalara uyku süresi kısalıp derinliği 

azalır, uykuya dalma süresi uzar, uykuda sık bölünme ve erken uyanmalar olur, hızlı 

göz hareketlerinin (REM) bulunduğu uyku dönemleri erken saate kayar ve ilk REM 

süresi uzar, yavaş dalda ve REM-dışı uyku süresi azalır (13). Uyku bozukluklarının 

depresyon gelişimi ile kuvvetli ilişkisi olduğu bildirilmiştir (23). Ayrıca kortizol ve 

Adrenokortikotropik hormon (ACTH) salınımlarındaki tepe zamanının sabah erken 

saatlere kaydığı ve büyüme hormonu ile prolaktin salınım zamanlarında kaymalar 

gösterilmiştir (24). 
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2.3.1.4. İmmünolojik Bozukluklar 

 

 Depresif bozukluklar, azalmış lenfosit proliferasyonu ve başka hücresel 

bağışıklık sorunları dâhil pek çok immünolojik anormalliklerle ilişkilidir (17). 

Depresyonda lenfositler, T-hücreleri ve B-hücrelerinin serum düzeyleri azalarak, 

otoantikorlarda artış gözlenebilir (25). Başlıca proinflamatuvar sitokinlerden olan 

TNF-α , IL-1, IL-6 düzeyleri depresyonda veya psikososyal strese yanıt olarak 

yükselmektedir (26, 27). Bazı araştırmalarda sitokin seviyelerindeki yükseklik ve 

depresif belirtilerin şiddeti arasında bağıntı olduğu gösterilmiştir (28). Sitokinlerin 

depresif belirtilerin oluşumuna katkıda bulunduğu, depresyon düzeldikçe sitokin 

düzeylerinin de normale döndüğü,  antidepresan tedavilerin ayrıca sitokin düzeylerini 

azaltarak depresyonun iyileşmesine katkı sağlayabileceği vurgulanmıştır (29).  

 

2.3.1.5. Yapısal ve Fonksiyonel Beyin Görüntüleme 

 

 Beyin görüntüleme çalışmaları, duygudurum bozukluklarının 

patofizyolojisinin anlaşılmasında çok önemli katkılar sağlamaktadır (30). Depresyon, 

giderek duygusal ve bilişsel işlevleri düzenleyen beyin bölgeleri arasında anormal 

etkileşimlerden kaynaklanan bir hastalık olarak kabul edilmektedir (31, 32). Bu 

anormallikler öncelikle dorsolateral prefrontal korteks (DLPFK), anterior singulat 

korteks (ACC) ve amigdala hipokampal kompleksi içeren frontal limbik bölgeleri 

içermektedir (33, 34). Fonksiyonel görüntüleme çalışmalarının (bölgesel beyin kan 

akımı, glukoz metabolizması, pozitron emisyon tomografi, tek foton emisyon 

bilgisayarlı tomografi ve fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme) 

değerlendirilmesinde, striatum, pallidum ve talamus parçaları ile birlikte frontal ve 

temporal lob olmak üzere birçok beyin bölgelerinin depresyon patofizyolojisinde rol 

oynadığını düşündürmektedir (35). Uzun süreli ve tedavi edilmemiş depresyonu olan 

hastalarda artan ventriküler-beyin oranı, küçük frontal lob hacimleri, daha küçük 

hipokampal hacimlerinin olduğu gösterilmiştir (36-38). 

 

2.3.1.6. Genetik Faktörler 

 

 Epidemiyolojik çalışmalarda depresyonda genetik riskin %33 oranda olduğu 

gösterilmektedir (39). Depresif bozuklukların etiyopatogenezini etkileyen genetik 

faktörlere dair kanıtlar aile, ikiz ve evlat edinme çalışmalarından elde edilmektedir. 
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Erken başlayan ve rekürran depresif bozukluklarda, kalıtsal faktörlerin etkisinin daha 

fazla olabileceği düşünülmektedir. Birinci dereceden biyolojik akrabasında majör 

depresyon öyküsü bulunanlarda görülme olasılığı 2-4 kat artmakta, daha erken yaşta 

başlamakta, tedaviye yanıt daha düşük, tekrarlama riski daha yüksek olmaktadır. 

Ebeveynlerden birinde depresif bozukluk varsa risk % 10-25 civarları da olup, her iki 

ebeveynde de bulunması halinde risk iki katına çıkmaktadır (19). Depresyonla ilgili 

yapılan aday gen çalışmalarında glukokortikoid reseptör (GR) geni, monoamin 

oksidaz A geni, glutamaterjik genler, BDNF geni gibi birçok gendeki 

polimorfizmlerle bağlantı gösterilmiştir (40). Yapılan başka bir çalışmada, serotonin 

taşıyıcı genin kısa alleline sahip bireylerde, strese duyarlılığın daha fazla olduğu ve 

bu kişilerde depresyonun daha kolay gelişebildiği bulunmuştur (9). 

 

2.3.2. Psikososyal Etkenler 

 

2.3.2.1. Yaşam Olayları ve Çevresel Stres 

 

Sosyal yaşam olayları ve toplumsal çevre etkenlerinin duygulara olan etkisi 

yadsınamaz. Aile içi çatışmalar, eş kaybı, yetersiz evlilik doyumu, iş yaşamındaki 

zorluklar, iş kaybı, ekonomik sıkıntılar, benliği örseleyici durumlarla karşılaşma, 

sevgi nesnesinin yitirilmesi, bedensel sağlık sorunları gibi birçok etken duygudurum 

bozukluklarının ortaya çıkışına ve devamlılık sağlamasına neden olabilir. Bu 

özellikler başka psikiyatrik bozukluklarda da izlenebildiğinden, sadece depresif 

bozukluklara özgül değillerdir. Psikososyal zedelenmeler arasında depresyona 

yatkınlığı sağlayan en önemli etkenin bebeklik ve erken çocukluk yıllarında yaşanan 

ebeveynlerden uzun süre ayrı kalma durumlarıdır (9). Çeşitli çalışmalarda, intrauterin 

dönemdeki fetal gelişim sırasında maruz kalınan nöro-endokrin bozuklukların, kan 

akımındaki yetersizliğin, anne sağlığındaki sorunların erişkin hayatta depresyon 

oluşumu ile bağlantılı olabileceğine dair kanıtlar ileri sürülmektedir (19). 

 

2.3.2.2. Kişilik Faktörleri 

 

 Depresyon hastalarında bazı ortak kişilik özelliklerinden bahsedilse de, özgül 

bir kişilik yapısının varlığı tartışılmaktadır. En sık tanımlanan kişilik özelliklerinde; 

sorumluluk duygusu güçlü, mükemmeliyetçi, yakınlarına aşırı bağlı ve bağımlı, 

narsisizim, titizlik, güvensizlik, kolayca suçlanma eğilimi, herkesi hoşnut etme ve 

iyiliksever olmaya eğilimli, öfkelerini dışa vurmayan, kendisinden ve yakınlarından 
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yüksek beklentileri olan, çabuk etkilenen ve üzülen, aşırı duyarlı ve kuruntulu kişilik 

özellikleri mevcuttur (13). 

 

2.3.2.3. Psikodinamik Kuram 

 

 Klasik psikanalitik görüş olarak da bilinen depresyonun psikodinamik 

kuramı, Sigmund Freud tarafından tanımlanarak, Karl Abraham tarafından 

genişletilmiştir. Depresyon ve yas arasındaki belirtilerin benzerliğine dikkat 

çekilerek, karşılaştırma şeklinde incelenmiştir. Bu görüşe göre; gerçek veya hayali 

olabilen bir sevgi nesnesi kaybı söz konusudur. Kayıp algısı oluşturan durum, kişi 

tarafından introjekte (içe-atım) edilir. İçe atılmış olarak kişinin benliğinde yaşatılan 

yitirilmiş sevgi nesnesine karşı duyulan kin ve nefret gibi ambivalan duygular 

bulunur. Üst benliğin katı tutumunun etkisiyle kin, nefret ve saldırganlık duyguları, 

yastan farklı olarak bireyin kendisine yöneltilir. Böylece özsaygının düşerek, kişinin 

kendini değersiz ve suçlu gördüğü, bunun sonucunda da depresyonun meydana 

geldiği öne sürülmüştür (41). 

 

 Benlik psikolojisinin kuramcılarından biri olan Bibring’e göre, depresyonun 

psikopatolojisini üst benlik ve benlik arasındaki çatışma yerine benliğin (ego) kendi 

içindeki gerilimden kaynaklanmaktadır (42). Buna göre benliğin güçlü olma, sevilen 

ve değer verilen nitelikte olma beklentileri vardır. Bu beklentilerin gerçekleşmemesi 

veya kesintiye uğramasıyla çaresizlik ve güçsüz olma durumu depresyonun temelini 

oluşturmaktadır. 

 

2.3.2.4. Bilişsel Teori  

 

 Bilişsel görüşün kurucusu sayılan Aeron Temkin Beck’e göre depresyon, 

kişinin yaşadığı herhangi bir yaşam olayının, daha önceden mevcut olan ancak 

işlevsel olmayan olumsuz şemalarını harekete geçirmesiyle oluşmaktadır. Bunun 

sonucunda kişide keder, suçluluk, kararsızlık, kaygı, davranışlarda retardasyon, ilg i 

ve motivasyon kaybı, sorun çözebilme gücünde azalma gibi durumların ortaya 

çıkmasına neden olan ‘otomatik düşünceler’ gelişir. Kişinin olumsuz otomatik 

düşünceleriyle gerçek olaylar arasında bilişsel hatalar kurulur. Kişi kendine, dünyaya 

ve geleceğe olumsuz bakmaya başlar ve depresif belirtiler ortaya çıkar (43). 
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2.3.2.5. Davranışçı Görüş  

 

 İlk kez Seligman'ın köpeklerle yaptığı deneye dayanan ‘‘öğrenilmiş 

çaresizlik’’ görüşü, daha sonra değişik metotlarla da tekrarlanmıştır. Bu deneyde; 

köpeklere bir taraftan elektrik akımı vererek onları bir kaçınma davranışına sokarken, 

bir taraftan da kaçabilmeleri önlenirse bir süre sonra köpekler kaçma çabalarını 

bırakıp teslim olurlar, üzüntü ve çaresizlik içine düşerler. Bu durum, insanlardaki 

çökkünlüğe benzemektedir (13). Bu görüşe göre, sürekli biçimde baş edilemeyen 

acılı yaşam olaylarıyla karşılaşmak, benzer şekilde çaresizlik ve üzüntü duygularının 

eşlik ettiği depresyonun gelişimine sebep olur. 

 

2.4. Depresyonun Epidemiyolojisi  

 

 Araştırma yöntemleri ve popülasyonlardaki farklılığa bağlı, değişen oranlar 

olmasına rağmen depresif bozuklukların toplumdaki sıklık ve yaygınlığının yüksek 

olduğuna dair görüşler ortaktır. Her yaşta görülmekle birlikte, orta yaşlar ve özellikle 

de 25-44 arası yaşlarda daha fazla izlenmektedir (44). Yaşam boyunca depresyon, 

18-29 yaşları arasında %12,02 oranında, 30-44 yaşları arasında %14,03 oranında, 45-

64 yaşları arasında %15,91 oranında görülürken, 65 yaşından sonra azalmaya başlar 

ve 65 yaş ve üstü yaşlarda %8,19 oranında görülmektedir (45). Son yıllarda 5-12 

yaşları arasında, hatta daha küçük çocuklarda da yetişkinlerdeki klinik görünüme 

uyan duygudurum bozukluklarının görüldüğü bilinmektedir (46). Majör depresif 

bozukluğun başlama yaşı önemlidir, çünkü ilk epizodu erken yaşta başlayanlarda; 

mesleki ve sosyal işlevsellik daha çok bozularak, hayat standardı daha çok düşmekte, 

birliktelik gösteren psikiyatrik ve fiziksel hastalıklar ile özkıyım girişimi artışı 

yanında, daha çok sayıda yeni depresif epizodlar izlenmekte ve depresif belirtiler 

daha şiddetli yaşanmaktadır (19). 

 

 Toplum örneklemlerinde depresyonun, yaşam boyu ortaya çıkma olasılığının, 

kadınlarda %10-25, erkeklerde %5-12 arasında olduğu bulunmuştur (14). Kadınlarda 

erkeklere oranla; yaşanan depresif epizod sayısı daha az, tetikleyen stresli yaşam 

olayları daha sık, belirtilerin şiddeti daha fazla, intihar girişimi daha fazla ancak 

tamamlanmış intiharlar daha az, eşlik eden anksiyete, somatoform bozukluklar ve 
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yeme bozukluğu ile migren ve tiroid hastalıklarının birlikteliği daha fazla, tedaviye 

yanıt daha azdır (47). 

 

Sosyoekonomik düzey ve depresyon arasında ilişki bulunmamıştır. Majör 

depresif bozukluk, yakın kişisel ilişkileri olmayan, boşanmış veya ayrılmış kişilerde 

daha fazla görülür (17). Medeni durum, depresyonun ortaya çıkmasında tek başına 

belirleyici olmayıp, sosyal çevre desteğinin bir şekli olarak kabul edilmelidir. Sosyal 

çevre desteği, depresyon oluşma olasılığını azaltmaktadır. Azınlık gruplarda daha 

fazla ve siyah ırkta ise daha az oranda depresyon olduğunu bildiren ve farklı görüşte 

yayınlar bulunmasına karşın, depresyonun dağılımı ırk ve etnik gruplar arasında 

değişiklik göstermemektedir (19). 

 

2.5. Depresyonun Kliniği  

 

 Çökkün duygudurum; üzüntülü, kendini boşlukta hissetme ya da umutsuzluk 

duygularıyla karakterize olan, hemen her hastada izlenen, depresyonun temel 

özelliğidir ve olmaması hâlinde depresyon tanısından uzaklaşılır. Bir diğer temel 

depresyon özelliği olan anhedoni, neredeyse bütün etkinliklere karşı olan ilgide 

belirgin azalma ev bunlardan zevk almamayla karakterizedir ve neredeyse her gün, 

günün büyük bölümünde bulunur (10).  

 

 Bu iki karakteristik belirti dışında, depresyonun diğer klinik belirti ve 

bulguları, vejetatif belirtiler ve kognitif belirtiler olarak incelenebilir. 

 

2.5.1. Vejetatif belirtiler  

 

Depresif hastalar genellikle enerji azlığı, çabuk yorulma, halsizlik ve 

güçsüzlükten yakınırlar. Çoğu hastada uyku problemleri izlenir. Uykuda dalmada 

güçlük, gece boyu uykunun sık bölünmesi ve sabah erken uyanma en sık görülen 

uyku problemleridir. Cinsel isteksizlik ve buna bağlı cinsel uyarılmada zorluk 

görülebilir (9). Hastaların çoğunda yeme isteği azalır ve bu yüzden kilo kaybı 

olabilir. Ancak atipik özellikler gösteren depresif hastalarda ise iştah artışıyla beraber 

kilo alımı ve aşırı uyku görülebilir. Depresif hastalarda ayrıca el ovuşturma, yerinde 

duramama ve psikomotor ajitasyon şeklinde anksiyete bulguları da görülebilir (17). 
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2.5.2. Kognitif Belirtiler 

 

 Depresif hastalarda bilinç açıktır. Çok ağır depresyonlarda bazen bilinç 

bulanıklığı izlenimi olabilir. Yer, kişi ve zaman oryantasyon bozukluğu yoktur. 

Hastalar sıklıkla unutkanlıktan yakınır, ancak bu gerçek bir bellek bozukluğu 

değildir. Unutkanlığın çok belirgin olması psödodemans (yalancı bunama) izlenimi 

verebilir, hastalık iyileşince ise düzelir. Genellikle algı bozukluğu görülmez, nadir 

olarak aşağılayıcı, suçlayıcı nitelikte işitme varsanıları görülebilir. Bazı hastalarda 

kendisi veya çevresini farklı algılama (depersonalizasyon ve derealizasyon) olabilir. 

Düşünce akışı yavaşlamıştır. Düşünce içeriği olumsuz anılar, geçmişe dair 

pişmanlıklar, geleceğe karşı umutsuzluk, çaresizlik düşünceleri ile doludur. Kendini 

suçlu görme, günahkâr hissetme ve buna bağlı cezalandırılma düşünceleri 

bulunabilir. Özsaygı azalmıştır, küçüklük ve değersizlik düşünceleri hezeyan 

boyutuna ulaşabilir. Ölüm isteği ve intihar düşünceleri gelişebilir (9). Öznel veya 

başkalarınca gözlenen, odaklanmakta güçlük çekme ya da kararsızlık belirtileri 

bulunabilir (10). 

 

2.6. Doğum Sonrası Dönem ve Depresyon  

 

2.6.1. Doğum Sonrası Depresyonun Tanımı  

 

DSM-IV-TR, doğumdan sonraki dört hafta içinde başlayan depresif atakları 

‘postpartum başlangıçlı’ belirleyicisini kullanarak tanımlar. DSM-5 ise gebelik 

sırasında veya doğum sonrasındaki dört haftada başlayan majör depresyon dönemini 

‘peripartum (doğum zamanı) başlayan’ belirleyicisi ile tanımlar.  Alternatif olarak, 

ICD-10 ise doğum sonrası altı haftada başlayan depresif epizodu, postpartum 

depresif epizod olarak tanımlar. Bununla beraber, birçok çalışmada ve klinik pratikte 

bu süre, doğumdan sonraki ilk bir yıla uzanan bir zaman dilimi olarak da kabul 

edilebilir. 

 

2.6.2. Doğum Sonrası Depresyonun Etiyolojisi 

 

Doğum sonrası depresyonun nedenleri genel olarak hormonal (biyolojik), 

genetik, immünolojik, psikososyokültürel faktörler olarak incelenebilir. 
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2.6.2.1. Hormonal Faktörler 

 

 Depresyon sıklığında cinsiyet farklılığının olması, üreme yıllarında fazla 

olması, cinsiyet hormonları ve üreme olaylarının, depresyon etiyolojisinde bazı roller 

oynadığını düşündürmektedir (48-51). Gerçekten de, (örneğin kortizol, östrojenler, 

progesteron ve oksitosin gibi) steroid ve peptid hormonlar, özellikle gebelik ve 

doğum sonrasında olmak üzere üreme yıllarında önemli ölçüde dalgalanmaktadır  

(52). 

 

 Doğum sırasında en dikkat çekici biyolojik özelliklerinden biri, östradiol, 

progesteron ve kortizol gibi çeşitli steroid hormonlarda dramatik düşüşlerin olmasıdır 

(53). Hormon çekilme teorileri, östradiol ve projesteron çekilmesinin, bazı hassas 

kadınlarda doğum sonrası hüzün ve depresyon gelişiminin önemli nedenlerinden 

olduğunu varsaymaktadır (54, 55).  Bununla birlikte, tüm kadınlar doğum sonrası 

hormon düzeylerinde bu dramatik değişimleri yaşamasına rağmen, kadınların sadece 

küçük bir alt kümesinde doğum sonrası depresyon gelişir (53). Ancak, östrojen, 

progesteron veya kortizol seviyelerinin doğum sonrası depresyonu olan ve olmayan 

kadınlarda farklı olduğu gösteren çok az kanıt vardır (55, 56). Östradiol ve 

progesteronun, diğer hormonlar ve nörotransmitterle birlikte çok sayıda etki ve 

etkileşimleri vardır (56). Östradiol ve progesteron serotonin ve dopamin sistemleri 

dâhil olmak üzere nörotransmiter sistemlerini düzenler (53). Östrojen, serotonin 

reseptör ekspresyonunu ve aktivitesini modüle eder, doğum sonrası depresyonu olan 

kadınların, depresif olmayan kontrollere göre daha düşük plazma serotonin seviyeleri 

vardır (57). Bu şekilde, gebelik ve doğum sonrası dönemde östradiol seviyelerinin 

dalgalanması, serotonin sistemi dengesinde bozulma yol açarak, hastalığa yatkın 

kadınlarda depresif belirtilere neden olabilir (53). Ani östradiol çekilmesi, beyinde 

dopaminerjik yolaklarda disregülasyona ve depresif belirtilerin oluşmasına yol açar 

(58). 

 

 Gebelik döneminde, üreme hormonlarına benzer şekilde stres hormonlarında 

da artış gözlenir, doğumdan sonra ise azalma gözlenir. Birbirinden farklı gözden 

geçirmelerde, HPA ekseninin düzensizliğinin kadınlarda doğum sonrası dönemde 

depresyon gelişiminde büyük bir rol oynadığını düşündüren ortak yorumlar 

mevcuttur (55, 59). PPD öyküsü olan kadınlarda, olmayanlara kıyasla kortizolün 
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önemli ölçüde daha yüksek seviyelerle ilişkili bulunmuştur (60, 61). Bu bulgular 

özellikle kortizol, stres hormonlarının düzensizliği içeren depresyon modelleri ile 

uyumludur (48). Postpartum 6. ve 12. haftada yapılan bir çalışmada, PPD belirtileri 

olan ve olmayan kadınlar arasında ACTH reaktivitesi açısından farklılıklık 

bulunmamıştır (62). Prospektif bir çalışmada, gebelik 18. haftada yüksek CRH 

düzeylerinin ve 23. ile 26. haftalar arasındaki hızlanmış CRH sikluslarının olduğu 

kadınlarda, doğum sonrası 9 haftada PPD belirtilerinin olduğu bulunmuştur (63). 

Bulgular, PPD riskini öngörmede önemini vurgulamaktadır, ancak diğer HPA aks 

hormonlarında bu ilişki görünmemektedir (64). 

 

 İnsan ve ratlarda yapılan çalışmalarda, prolaktinin anksiyolitik özelliklere 

sahip olduğu ve laktasyonun stresi tamponlama etkilerine katkıda bulunduğu 

düşünülmektedir (65). Bu nedenle de, doğum sonrası yüksek bazal seviyelerinin, 

PPD başlamasına karşı koruyucu olabileceği düşünülmektedir (64). Ancak, 48 

kadından oluşan bir çalışmada, doğum sonrası iki ile sekiz hafta arasındaki bazal 

PRL seviyeleri ve PPD belirtileri arasında herhangi bir ilişki bulunmamıştır (66). 

Başka bir araştırma ise, postpartum ilk haftadaki PRL seviyeleri ile ilk 6 aydaki PPD 

belirtilerinin arasında ileriye dönük muhtemel bir bağlantının olduğunu ileri 

sürmektedir (67). Veriler karışık olmasına rağmen, PRL ve PPD arasında ters bir 

ilişki olması dikkat çekmektedir (64).  

 

 Prospektif olarak yapılan bir çalışmada, 21. ve 32. gebelik haftalarında 

ölçülen oksitosin (OCT) seviyelerindeki düşüklüğün, doğum sonrası ilk iki hafta 

içindeki PPD belirtilerini yordadığı bulunmuştur (68). Yapılan küçük çaplı 

çalışmalar gebelik ve doğum sonrası dönemde, düşük OCT seviyelerinin PPD için 

bir risk faktörü olabileceğini düşündürmektedir (64). 

  

 Doğum sonrası ilk 1 yıl içerisinde, kadınların %5-7’sini tiroidin geçici 

düzensizlikleri etkilemektedir, doğum sonrası tiroidit ile PPD belirtileri 

örtüşmektedir (69). Bu gözlem PPD’da, tiroid sisteminin etkili olduğuna dair 

teorilerin gelişmesine yol açmıştır. Bazı çalışmalar PPD belirtileri ile yüksek TSH ve 

alt T3 ve T4 düzeyleri arasındaki teorik olarak bağlantılar olduğunu önermektedir, 

ancak bazı büyük çalışmalarda ise bu tür bağlantıların kanıtları bulunmamıştır (64). 
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 Literatürlerde β-endorfin ile ilgili bulgulara göre, gebelik sürecindeki yüksek 

β-endorfin seviyelerinin, PPD belirtilerini öngörmede umut vaat edici olduğu 

belirtilmektedir (64). 

 

2.6.2.2. Genetik Faktörler 

 

 Diğer psikiyatrik bozukluklarda olduğu gibi PPD için de genetik faktörlerin 

rolünden söz edilmektedir. Avustralya'da 838 yetişkin ikizin (299 dizigotik, 539 

monozigotik) alındığı bir çalışmada, PPD varyansının % 25 olması genetik faktörler 

ile açıklanmıştır (70). Başka bir araştırmada ise PPD öyküsü bulunan kişilerin 

kardeşlerinde %42 oranında PPD saptanırken, PPD öyküsü bulunmayan kişilerin 

kardeşlerinde ise %15 oranında PPD saptanmıştır (71). 

 

 Serotonin taşıyıcısının (5-HTT) görevi, sinaptik aralığa gelen serotonini 

kaldırmak ve postsinaptik serotonin sinyalinin süresinin belirlenmesidir ve depresyon 

gibi psikiyatrik hastalıklarda rolü olduğu düşünülmektedir (72). Serotonin-taşıyıcı 

bağlantılı polimorfik bölge (5-HTTLPR), seratoninin trankripsiyonel aktivitesini 

etkileyen işlevsel bir poliformizimdir. 5-HTTLPR kısa allel taşıyanlarda, serotoninin 

düşük ekspresyon ve azalmış transkripsiyon etkinliğinin olması, bu kişilerin 

depresyon geliştirme riskinin daha yüksek olması ile ilişkilendirilmiştir (64). Yakın 

zamanlardaki bir çalışmada, 5-HTTLPR geninin LL alleli ile postpartum 

kadınlardaki majör depresif bozukluk arasındaki ilişki bildirilmiştir (73). 5-HTTLPR 

S-alel taşıyıcılığının, olumsuz yaşam olayları durumunda, geç dönemde PPD 

şiddetini yordadığı bulunmuştur (74). 

 

 Monoaminerjik sistemin iki önemli enzimi olan COMT (katekol-ometil 

transferaz) ve MAO-A (monoamin oksidaz-A) genlerinin allelik varyasyonlarının, 

majör depresyondaki ilişkisi bilinmektedir (75).  Önceki bir çalışmada, düşük 

aktiviteli varyantlar olan MAO-A (uVNTR) ve COMT (Val158Met;Met genotipi) 

polimorfizmlerinin, geç gebelikte ve postpartum 6 haftada depresif belirtilerle ilişkili 

olduğu bulunmuştur (76). 

  

 DNA dizisinde sadece bir baz çiftini etkileyen bir genetik varyasyon olan, tek 

nükleotid polimorfizmlerinin (SNPs), birçok çalışmada PPD genetik varyasyonuna 
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etkileri doğrulanmaktadır (77). Bir vaka kontrollü prospektif çalışmada, steroid 

hormon fonksiyonu (AKR1C2, AR, FKBP5, ESR1, ESR2, NR3C1, PGR), 

nörotransmiter fonksiyonu (HTR2A, MAOA, COMT, SLC6A4) ve beyin kökenli 

nörotrofin faktör (BDNF) fonksiyonu incelendiğinde, HTR2A geninde üç SNPs ile 

PPD ilişkili bulunmuştur (78). Prospektif bir çalışmada, glukokortikoid reseptörü 

(GR, NR3C1) ve kortikotropin salan hormon reseptörü 1 (CRHR1) genlerinin 

genetik varyantları ile PPD riskinin arttığı bulunmuştur (79).  

 

2.6.2.3. İmmünolojik Faktörler 

 

 Gebelik sürecinde, babanın antijenlerini de taşıyan ve farklı bir genetik 

yapıya sahip olan fetüsün, annenin bağışıklık sistemi tarafından saldırıya uğramıyor 

olması karmaşık bir durumdur (80). Doğal bağışıklık sistemi, IL-6, IL-1β, TNF-α 

gibi proinflamatuar sitokinler ve buna yanıt olarak başlayan IL-10 gibi anti-

enflamatuar sitokinlerin karmaşık bir dengesi ile düzenlenir (64). Gebelikte 35. 

haftaya kadar IL-6 seviyelerinde ılımlı artış olur ve IL-10 sevileri değişmeden kalır, 

doğum sırasında ise IL-6 seviyelerinde yedi kat artış ve IL-10 seviyelerinde yaklaşık 

%50 oranda artış gözlenir (81). Doğumdan sonraki ilk birkaç gün içinde, bu 

proinflamatuar süreç daha da artar (82). Psikolojik veya biyolojik stresörler ya da 

hastalıkla ilişkili artan enflamasyon, doğumla ilgili olmayan depresif belirtilerle 

tutarlı bir bağlantı içindedir (83). Bu konuyla ilgili yapılan 91 kadından oluşan bir 

çalışmada, doğumdan sonraki ilk bir kaç gün içinde depresif belirtilerinde artma 

olanların, IL-6 seviyeleri ve reseptörlerinde artış olduğu bulunmuştur (82). Küçük 

örneklemi olan başka bir çalışmada, doğumdan sonraki ilk dört hafta boyunca, IL-1β 

seviyelerinin artması ve IL-6 konsantrasyonlarında beklenen düşüşün olmaması, 

depresif semptomlar ile bağlantılı bulunmuştur (84). 

  

 Benzer iki çalışmada,  anti-inflamatuvar rol oynayan IL-10 seviyeleri ve 

inflamatuvar yanıtıcı kolaylaştırmada rol oynayan IFN-γ  seviyelerinin, doğum 

sonrası 4.-6. haftalarda PPD belirtileri ile ilişkili olduğu bulunmuştur (64). Farklı bir 

çalışmada da IFN-γ  seviyelerinin, sadece formüle mama ile besleme yapan 

annelerde depresif semptomlarla ilişkili olduğu bulunurken, sadece emziren 

annelerde ise ilişkili olmadığı bulunmuştur (85). Bu bulgular ayrıca emzirmenin 

önemini de vurgulamaktadır. 
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 C-reaktif protein (CRP) düzeyinin değerlendirildiği 1053 kadından oluşan 

geniş bir çalışmada, doğum sonrası 8. ve 32. haftalarda PPD riski ile postnatal 2. Gün 

CRP düzeyleri arasında bir ilişki bulunmamıştır (86). Buna karşılık, PPD açısından 

yüksek riskli 27 kadından oluşan bir çalışmada ise CRP düzeyi ve postnatal ilk 5 gün 

içinde PPD gelişme olasılığı arasında ilişki olduğu gösterilmiştir ancak bu ilişki 

doğum sonrası 5. ve 6. haftalar için gösterilememiştir (87). 

 

2.6.2.4. Psiko –Sosyo-Kültürel Faktörler 

 

 Doğum sonrası depresyonun psikososyal faktörleri üzerindeki araştırmalar 

biyolojik faktörleri üzerindeki araştırmalardan daha fazla ilgi odağı olmuştur ve 

bununla ilgili daha fazla literatür bilgisi mevcuttur. Diğer psikiyatrik bozukluklar için 

olduğu gibi, PPD çok-boyutlu fenotipe sahip ve biyolojik yönlerin ötesinde 

psikolojik / sosyal faktörleri içeren karmaşık bir durumdur (64, 88-91). Tüm doğum 

yapan kadınlarda biyokimyasal ve hormonal değişiklikler olmasına rağmen, 

kadınların bir bölümünde psikiyatrik bozuklukların gelişiyor olmasının altında, 

sosyal stresler, sosyal destek sistemleri, kişiler arası ilişkiler gibi faktörlerin etkisini 

düşündürmektedir (92). 

 

Stresle ilgili çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Kapsamlı bir tanıma göre stres, 

kişisel olarak anlamlı düzeyde yıpratıcı olan veya bireyin kaynaklarını aşan 

taleplerdir (93). Stres faktörleri; yaşam olayları, katastrofik olaylar, günlük sorunları 

içeren epizodik stres ve ebeveynlik stresi, algılanan stres, kronik zorlanmayı içeren 

kronik stres olarak incelenebilir. 

 

Bugüne kadar yapılan psikososyal çalışmaların büyük çoğunluğunda yaşam 

olayları üzerinde durulmaktadır. Çalışmaların çoğunluğunda, PPD veya depresif 

belirtilerin, prenatal dönemdeki stresli yaşam olayları ile anlamlı ilişkisinin olduğu 

bildirilmiştir (94-97). Bununla birlikte, doğum sonrası erken dönemdeki stresli 

yaşam olayları, sonrasında depresif belirtilerin ortaya çıkması bakımından risk 

oluşturmaktadır (98). 
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Kültürel faktörlerin etkisi de giderek önem kazanmaktadır. Birçok kültürde 

gebelik ve annelik rolleri, kadınların yerine getirmesi gereken bir görev olarak 

görülmesi, kadın için baskı ve yük oluşturabilmektedir. Bu toplumsal baskıların 

etkisiyle, kadınların isteği dışında da gebelik kararını alabilmektedir. Doğumla 

birlikte başlayan annelik rolüyle ilgili, birçok kültürde olan kadının çok mutlu 

olacağı, sürekli bebeği ve ailesiyle ilgileneceği gibi beklentiler kadın için yeni 

baskılar oluşturmaktadır. Kadınlar bir taraftan yeni rollerine dair farklı duygular 

hissedebilirken, diğer taraftan da toplumsal beklentilerin baskısını 

hissedebilmektedirler. Özellikle kariyerine önem veren kadınlarda, annelik rolünün 

kariyerini engelleme düşüncesi, bebeğe karşı öfke ve suçluluk duygularına yol 

açabilmektedir.  

 

Çoğu araştırmada zor mizaçlı, sürekli ağlayan, avutulamayan veya kolik 

bebeğe sahip olmak gibi özel ebeveyn stres durumları ile doğum sonrası depresyon 

anlamlı olarak ilişkili bulunmuştur (99).  

 

 Zayıf kişilerarası ilişkiler yaşam boyunca depresyon riski için katkıda 

bulunmaktadır (100) ve PPD etiyolojisinden de sorumlu tutulmaktadır (101).  

 

 Yapılan birçok çalışmada depresyon ve sosyal destek arasındaki ilişki ortaya 

konulmuştur. Sosyal destek;  kişinin kabul gördüğünü, sevildiğini, kendine değer 

verildiğini ve bir gruba aidiyet hissetmesini sağlamaktadır. Annelerin kendi 

annesinden, ailesinden ve özellikle de eşinden aldığı kaliteli bir sosyal destek, PPD 

riskini azaltmaktadır. Algılanan sosyal destek, kişinin ihtiyaç hissettiğinde destek 

kaynaklarının var olmasıdır. Alınan sosyal desteğe göre, algılanan sosyal destek daha 

belirleyici olmaktadır. Yapılan birçok araştırmada algılanan sosyal desteğin, PPD ile 

negatif ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

2.6.3. Doğum Sonrası Depresyonun Epidemiyolojisi  

 

Doğum sonrası depresyon yaygınlığının saptanması için yapılan çalışmalarda 

kullanılan yöntemlerdeki farklılıklara bağlı farklı sonuçlarla karşılaşılabilmektedir. 

PPD görülme oranları, vakaların doğum sonrası farklı zaman dilimlerinde 

değerlendirilmesine, taranan popülasyonun özelliklerine, örneklem hacmindeki 



 

18 

 

farklılığa, kullanılan metodolojik yöntemlerin ve tanı araçlarının farklılığına bağlı 

değişiklikler gösterebilmektedir. PPD yaygınlığının, öz değerlendirme ölçekleriyle 

tarandığında %20-30 oranlarında elde edildiği ancak yapılandırılmış klinik görüşme 

teknikleri ve tanı ölçütleri kullanıldığı zaman bu oranın düştüğü bildirilmektedir 

(102, 103). 

 

Gelişmiş ülkelerde öz değerlendirme ölçekleriyle yapılan araştırmalarda PPD 

yaygınlığı için oranlar %1,9 ile %82,1 arasında değişmekte olup, en düşük oran 

Almanya, en yüksek oran ABD’de bildirilmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde ise 

oranlar % 5,2 ile %74 arasında değişmekte olup, en düşük olan Pakistan, en yüksek 

oran Türkiye’den bildirilmiştir. PPD yaygınlığı ile ilgili çalışmalarda öz 

değerlendirme ölçeklerinin yanında, ICD-10 temelli yapılandırılmış klinik 

görüşmelerin uygulandığı çalışmalarda oranlar, en düşük %0,1 ile Finlandiya’da, en 

yüksek %26,3 ile Hindistan’da bildirilmiştir. Bununla birlikte DSM-IV temelli 

yapılandırılmış klinik görüşmelere dayalı çalışmalarda isen oranlar, en düşük %2,5 

ile Singapur’da, en yüksek %10,0 ile Japonya’da bildirilmiştir (98). 

 

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde, öz değerlendirme ölçekleriyle farklı zaman 

dilimlerinde yapılan kesitsel çalışmalarda PPD yaygınlığı %14 ile %74 arasında 

değişen oranlarda bulunmuştur (95, 104-123).  

 

Ülkemizde yapılan SCID-I temelli çalışmalarda ise PPD yaygınlığı %6,3 ile 

%26,1 arasında değişen oranlarda bulunmuştur. Erzurum’da yapılan bir tez 

çalışmasında doğum sonrası 6. haftada depresyon yaygınlığı %26,1 oranda 

saptanmıştır (124). Yine ülkemizde yürütülen diğer bir SCID-I’e dayalı çalışmada ise 

PPD yaygınlığı %6,3 olarak bildirilmiştir (104). Konya’da prematüre bebeğe sahip 

annelerin alındığı özel bir alt grupta yürütülen SCID-I temelli bir tez çalışmasında 

PPD yaygınlığı %20,8 olarak bulunmuştur (125). Bu araştırmalarından bazılarıyla 

ilgili veriler Tablo 2’ de sunulmuştur. 
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Tablo 2: Ülkemizde yapılan PPD prevelansı araştırmalarına ait bazı veriler 
Araştırmanın yapıldığı 

yer/yıl 

Olgu sayısı Araştırmanın yöntemi/ 

doğum sonrası zaman 

dilimi 

PPD prevelansı 

Danacı ve ark. (1998) 

Manisa 

257 0-6 ay 

EPDÖ ≥ 12 

%14,0 

İnandı ve ark. (2001) 

 Erzurum, Elazığ, 

Malatya, Kayseri, Konya 

2514 0-12 ay 

EPDÖ  ≥ 13 

%27,2 

Sünter ve ark (2002) 
Samsun 

380 8. hafta 
EPDÖ ≥ 12 

%23,1 

Çeber ve ark. (2002) 

İzmir Bornova 

273 4-8 hafta 

EPDÖ ≥ 12 

%29 

Ekuklu ve ark. (2002) 

Edirne 

178 0-6 hafta 

EPDÖ ≥ 12 

%40,4 

Nur ve ark (2003) 

Sivas 

750 0-12ay 

EPDÖ  ≥ 13 

%28,0 

Aydın ve ark. (2004) 

Erzurum 

341 İlk 1 yıl 

SCID-I 

EPDÖ  ≥ 12,5 

 

%14,4 

%35,8 

Buğdaycı ve ark. (2004) 
Mersin 

1447 0-2ay 
3-6 ay 

7-12 ay 

%29.0 
%36.6 

%28.0 

Efe ve ark. (2005) 

Ankara 

214 4.hafta 

EPDÖ ≥ 12 

%23.4 

Alkar ve Gençöz (2005) 

 

151 İlk günler 

EPDÖ  ≥ 13 

EPDÖ  ≥ 10 

 

%50.7 

%74.0 

Aydın ve ark. (2005) 

Erzurum 

758 0-12 ay 

EPDÖ  ≥ 13 

%34,6 

Arslantaş ve ark. (2006) 

Aydın il merkezi 

248 6-8 hafta 

EPDÖ ≥ 12 

%12.5 

Ayvaz ve ark. (2006) 
Trabzon il merkezi 

152 
132 

6 -8 hafta 
6 ay 

EPDÖ ≥ 13 

%29.6 
%11.4 

Özdemir ve ark (2006) 

Konya 

242 2-6ay 

EPDÖ  ≥ 13 

%19.4 

Nurcihan ve ark. (2007) 

İstanbul 

183 0-1 yaş 

EPDÖ  ≥ 13 

%30.6 

Akman ve ark. (2007) 

Konya 

302 6 hafta 

SCID-I, EPDÖ ≥ 13 

%6.3 

Kırpınar ve ark. (2009) 

Erzurum 

479 1. hafta 

2. hafta 

EPDÖ  ≥ 13 

%17.7 

%14 

Yağmur ve ark. (2009) 

Malatya 

785 1 yıl 

EPDÖ  ≥ 13 

%21 

Durukan ve ark.(2010) 

Ankara 

708 2-18 hafta 

EPDÖ  ≥ 13 

%15 

Durat ve ark. (2010) 

Sakarya 

126 4. hafta 

EPDÖ ≥ 12 

%23.8 

Göker ve ark. (2012) 

Manisa 

318 6 hafta 

EPDÖ  ≥ 13 

%31.4 

Annagür ve ark. (2013) 

Konya 

197 48. saat 

6. hafta 

EPDÖ ≥ 12 

%14.2 

%11.2 

Kırkan ve Aydın(2014) 
Erzurum 

360 6.hafta 
SCID-I, EPDÖ ≥ 12 

%26.1 

Uygur ve Annagür (2015) 

Konya (Prematür 

bebeklerin annelerinde) 

120 İlk 2 hafta 

SCID-I, EPDÖ ≥ 12 

%20,8 
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2.6.4. Doğum Sonrası Depresyonun Klinik Özellikleri 

 

 Doğum sonrası depresyonun klinik belirtileri, uykuda yetersizlik ya da fazla 

uyuma, duygudurum dalgalanmaları, iştah değişikliği, bebek hakkında aşırı kaygı ve 

endişe duyguları, zarar verme korkusu, üzüntü ya da aşırı ağlama, şüphe, suçluluk ve 

umutsuzluk hissi, odaklanma ve hatırlamada zorluk, hobilere ve olağan etkinliklere 

karşı ilgi kaybı, tekrarlayan ölüm ve intihar düşüncelerini içerebilir (126). 

 

 Semptomlar çoğunlukla doğum sonrası ilk 6 hafta içinde ortaya çıkmaktadır, 

bu süre ilk 1 yıla kadar sürebilmektedir. Uyku, iştah ve libido değişikliklerinin 

normal gebelik ve doğum sonrası değişikliklere bağlı da görülebilmesi, doğum 

sonrası depresyon tanısının atlanmasına neden olabilir. Klinisyenlerin bu belirtileri 

atlaması dışında, kadınlar da ruh değişikliklerini bildirmeleri açısından isteksiz 

olabilirler. Bu nedenle klinisyenlerin, gebelik veya doğum sonrası dönemde olan 

kadınların duygudurumu değişikliklerini sorgulaması önemlidir.  Yenidoğan bakımı 

ve kontrolleri de annelere ruh halini sormak için bir fırsat olabilir. Duygudurum 

bozuklukları olan kadınların tespiti ve tedaviyi kolaylaştırmak amacıyla, obstetrik ve 

pediatrik değerlendirmeleri sırasında işbirliği yapmalıdır. 

 

 Klinik görünümü, etiyolojisi ve tedavisi bakımından genel olarak majör 

depresyon ile benzer görünse de (127), anneye, bebeğe ve dolayısıyla aile üzerine 

etkisi benzersizdir. DSD belirtilerinin sayısı veya hastada oluşan bozukluklara göre 

hafif ya da ağır şiddetli seyir gösterebilir. Hafif veya orta şiddetli depresyonu olan 

annelerin destek arayışı içinde olmaması, bu durumu bir bozukluk olarak 

düşünmemesi, nereye başvuracağı hakkındaki bilgi sahibi olmaması gibi sebeplerden 

dolayı, doğum sonrası depresyonun uzun süre devam edip ağırlaşmasına sebep 

olabilir. Ağır şiddetli depresyonu olan kadınlarda, abartılı yetersizlik, suçluluk 

düşünceleri, cezalandırılmayı hak ettiğini düşünme ya da nihilistik hezeyanlar ve bu 

düşüncelerle ilişkili varsanılar görülebilir. Bu belirtilerin etkisiyle anne bebeğini 

kabullenmeyebilir, kendisine veya bebeğine zarar verebilir. Bu nedenle psikotik 

belirtilere sahip olan annelerin hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekmektedir. 

 

 Gebelik sırasındaki fizyolojik süreçlerde yaşanılan durumların çoğu anksiyete 

bulgularına benzeyebilir, bu sebeple bu durum gebelerde anksiyete bozukluğu 
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tanısının atlanmasına neden olabilir. Doğum sonrası depresyonu olan kadınların % 

20-60’ı eşlik eden anksiyete yaşarlar (128-130). Bu anksiyetenin odağı genellikle 

bebeğinin uykudayken aniden ölebileceği, bebek bakımı ile ilgili endişeleri ve 

eleştirileri üzerinedir. Ayrıca, bazı annelerde bebeğine zarar verme ile ilgili obsesif 

nitelikte düşünceler bulunabilir. Bu nedenle, bazı anneler bebeği yanında bulunduğu 

zaman ciddi anksiyete duyabilirler ve bu endişe hali annenin bebekten uzaklaşmasına 

açabilir (131). Doğum sonrası depresyon ve anksiyete arasındaki anlamlı birlikteliğe 

rağmen, eş tanı yaygınlığını belirlemek amacıyla az sayıda çalışma yapılmıştır (132). 

Doğum sonrası depresyonu olan kadınlar arasında yapılan bir çalışmada, intihar 

düşüncelerine sahip olanlarda, anksiyete belirtilerine sahip olmanın, uyku 

bozukluklarının ve çocukluk çağı istismar öyküsünün önemli ölçüde daha fazla 

olduğu bildirilmiştir (133). 

 

2.6.5. Doğum Sonrası Depresyonun Ayırıcı Tanısı 

 

 PPD lohusalık döneminde kadınları etkileyen ruh hali bozuklukları 

spektrumunun bir parçasıdır, diğer kısımlarında postpartum hüzün ve postpartum 

psikoz bulunmaktadır. 

 

 Postpartum hüzün doğumu takiben kadınların % 50-85’inde oluşur (98). 

Erken başlayan postpartum depresyon belirtilerini postpartum hüzünden ayırmak zor 

olabilir. Ancak, postpartum hüzün genellikle doğum sonrası dördüncü gün civarında 

zirveye ulaşır ve doğumu takiben onuncu günde kendiliğinden çözümlenir. Belirtileri 

kısa ağlama nöbetleri, anksiyete, üzüntü, uyku düzensizliği, kafa karışıklığı ve 

sinirliliktir (98). İntihar düşüncesi mevcut değildir ve özel bir tedavi gerektirmez 

(134). Ancak belirtilerin iki haftadan uzun sürmesi ya da depresif belirtilerin şiddetli 

olması halinde postpartum depresyon açısından ayrıntılı değerlendirme yapmak 

gerekir. 

 

 Doğum sonrası psikoz %0,1-0,2 prevalansı ile nadirdir, bununla birlikte 

özkıyım ve bebek öldürülmesi riski nedeniyle acil tedavi gerektirir (98). Belirtileri 

huzursuzluk, ajitasyon, uyku bozukluğu, paranoya, dağınık düşünceler, dürtüsellik, 

halüsinasyonlar ve hezeyanlar içerebilir. Genellikle aniden başlayan klinik tablo, 

hızla ciddi boyuta ulaşabilir. Doğumdan sonra ilk iki hafta içinde zirve yapar ve 35 

yaş ve üzerinde yeni annelerde yaygındır (134). Hastanın öz geçmişinde veya 
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ailesinde postpartum psikoz öyküsünün bulunması ayırıcı tanı için yardımcı olabilir 

(135). 

 

Gebeliğin bipolar bozukluğun seyri üzerine farklı bulgulardan söz edilmekle 

birlikte, depresif veya manik atakların doğum sonrası dönemde daha fazla ortaya 

çıktığı bildirilmiştir (136, 137). Bipolar bozukluğun doğum sonrası dönemde daha 

çok depresif belirtilerle başlamasına bağlı bu hastalar sıklıkla unipolar depresyon 

tanısı alırlar. 

 

Depresif belirtilerin doğumdan hemen sonrası başlaması veya hipomaninin 

ortaya çıkması, atipik özellikli depresif belirtiler bulunması, psikotik belirtilerin eşlik 

etmesi, verilen antidepresan tedaviye yetersiz yanıt veya hızlı yanıt olması, aile 

öyküsünde bipolar bozukluk öyküsünün bulunması bipolar bozukluğun depresyonu 

açısından ipucu veren önemli işaretlerdir (138). 

 

Lohusalıkta anksiyete bozukluklarının depresyondan daha yaygın olabileceği 

bildirilmiştir (139). Anksiyete belirtileri depresyonun öncülü olabileceği gibi stresle 

etkin bir şekilde başa çıkamamanın da bir sonucu olabilir (140). 

 

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) belirtilerinin doğumdan sonra 

şiddetlendiği veya ilk kez gebelik veya doğum sonrası dönemde ortaya çıkabildiğine 

dair bulgular vardır (141). Doğum sonrası hızlı başlaması ve daha çok bebeğe zarar 

vermeyle ilişkili olan obsesyonları içermesi, lohusalık dönemiyle ilişkili OKB’nin 

özelliklerindendir. Bebeğe zarar verme obsesyonları annenin bebekten uzak 

durmasına, hatta annenin suçluluk hissederek depresif belirtiler oluşmasına yol 

açabilir. 

 

Doğum sonrası depresyonun ayırıcı tanısında, organik nedenler de (tiroid 

hastalıkları, anemi, hipoaktif deliryum) göz önünde bulundurulmalıdır (142). 

 

2.6.6. Doğum Sonrası Depresyon Gelişiminde Risk Faktörleri 

 

Doğum sonrası depresyonun etiyolojisi halen net olarak bilinmese de bu 

klinik tabloya yol açabilecek bazı risk faktörleri tanımlanmıştır. Bu risk faktörlerinin 

tespit edilmesi, doğum sonrası depresyonun erken dönemde tanınması ve tedavi 

edilmesine böylece hastalığın uzun vadeli olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine 
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yarar sağlayacaktır. PPD gelişimindeki risk faktörleri; sosyo-demografik, fiziksel ve 

biyolojik, psikolojik, obstetrik-pediatrik ve kültürel risk faktörleri olarak kategorize 

edilebilir. 

 

2.6.6.1. Sosyo-demografik Faktörler 

 

Sosyo-demografik özellikler ile PPD arasındaki ilişki üzerine yapılan 

araştırmalardaki kanıtlar çelişkilidir. Anne yaşı, eğitim düzeyi, evlilik süresi ve çocuk 

sayısının PPD ile ilişkisi saptanamadığını belirten yayınlar olmakla birlikte aksi yönünde 

bulgular da mevcuttur. 

 
Ülkemizden bildirilen bir araştırmada, düşük eğitim düzeyi, düşük 

sosyoekonomik düzey, işsizlik, erken yaşta evlenme ve erken yaşta gebe kalma gibi 

durumların PPD ile ilişkisi yüksek oranda bulunmuştur (116). 

 

2.6.6.2. Fiziksel ve Biyolojik Risk Faktörleri 

 

Kötü fiziksel sağlık, beden algısında olumsuzluk, annenin vücut ağırlığındaki 

düşüklük PPD ile ilişkili bulunmuştur. 

 

2.6.6.3. Psikolojik Risk Faktörleri 

 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yapılan araştırmalarda, psikolojik 

faktörlerin PPD gelişimi için önemli bir predispozan olduğu belirtilmektedir. Bu 

konuda yapılan meta-analizlerin sonuçları; doğum öncesi anksiyete, doğum öncesi 

depresyon, geçmiş depresyon öyküsü, çocuk bakımı stresi, stresli yaşam olayları, 

zayıf sosyal destek, medeni çatışma, tek medeni durum ve plansız/istenmeyen 

gebelik durumlarının PPD olasılığını artırdığını göstermektedir (143, 144). 

 

PPD için risk faktörleri multifaktöriyel olarak kabul edilse de, çalışmalarda 

istikrarlı olarak sosyal destek almanın önemli rol oynadığı belirlenmiştir (98).  

Ayrıca gelişmiş ülkelerde yapılan araştırmalarda, doğum sonrası depresyon ile cinsel, 

fiziksel ve psikolojik istismar arasında anlamlı sonuçlar olduğu bildirilmiştir (145, 

146). Bunun yanı sıra bağımlı, çekingen ve obsesif kompulsif kişilik bozuklarının da 

PPD gelişimi için risk etmenleri arasında olabildiğinden bahsedilmektedir (104). 

 

2.6.6.4. Obstetrik- Pediatrik Risk Faktörleri 
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Erken doğum yapan, bebeğinde tıbbi sağlık sorunu bulunan ve zor mizaçlı 

bebeğe sahip olan anneler PPD gelişimine daha yatkın olabilirler (147). 

Planlanmamış gebeliklerin, PPD için risk faktörü olduğunu bildiren yayınlar olduğu 

gibi bunu doğrulamayan yayınlar da bulunmaktadır. 

 

Sezaryen ile doğum yapan annelerde PPD ölçek puanları anlamlı düzeyde 

yüksek olduğunu bildiren çalışmalar bulunmaktadır (148). Ülkemizde yapılan 

çalışmalarda ise vajinal doğum şeklinin PPD gelişiminde etkili olduğunu belirten 

çalışmalar bulunmakla birlikte (120), doğum şeklinin PPD gelişimi üzerinde bir 

etkisinin olmadığını bildiren çalışmalar da mevcuttur (149). Çelişkili sonuçlar 

bulunmakla birlikte, genel inanışın tersine PPD ile emzirmenin ilişkili olmadığı 

bildirilmiştir (104) 

 

2.6.6.5. Kültürel Faktörler 

 

PPD her kültürde görülebilen bir tablo olmasına rağmen bazı risk etmenleri 

açısından kültürler arası farklılıklar söz konusudur. Geleneksel toplumlarda ailelerin 

beklentisinin daha çok erkek bebek olması kadınlar üzerinde stres ve baskı yatan bir 

durum olabilmektedir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda kız cinsiyette bebeğe sahip 

olmanın PPD için risk oluşturduğu gösterilmiştir (114, 116, 150). 

 

2.6.7. Doğum Sonrası Depresyonun Sonuçları 

 

Doğum sonrası depresyonun sonuçları; anne sağlığı ile ilgili sonuçlar ve 

bebek/çocuk sağlığı ilgili sonuçlar olmak üzere iki grup halinde incelenebilir. 

 

Anne sağlığı açısından incelendiğinde PPD, uzun bir dönem devam edebilir 

ve ileride tekrarlayan depresif ataklarla ilişkili olması muhtemeldir (151-153). 

Üstelik PPD, negatif duyguların seviyelerinin yükselmesi ve pozitif duyguların 

seviyelerinin azalması ile ilişkilidir (154). PPD yaşayan kadınların, kendilerini ve 

bebekleri de dâhil çevresindekileri olumsuz algılamalarına sebep olan bilişsel 

çarpıtmalara sahip oldukları gösterilmiştir (155). 

 

PPD’nin, annenin bakım verme davranışları üzerine de olumsuz etkileri 

vardır. Bu olumsuz etkiler, ilk olarak bebek için kritik öneme sahip olan emzirme 
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döneminde kendini gösterir. Depresyonu olan anneler emzirme konusunda daha 

başarısız olup, emzirmeyi de daha erken dönemde bırakabilirler (156). Depresif 

belirtileri olan kadınlar, çocukları için önerilen sağlık kontrolleri, evde ve dışarıda 

alınan güvenlik önlemleri konusunda da daha az istekli davranabilir. Bu şekilde 

bebeğin iyiliği ve güvenliğinden taviz vermenin yanı sıra, PPD yaşayan annelerin, 

çocuklarını ihmal ve istismar etme olasılığı daha yüksektir. 

 

 Bebek sağlığı açısından PPD’nin etkileri, doğum sonrası erken dönemden 

çocukluk hatta ergenlik dönemine kadar genişleyebilir. Bu etkiler çocuğun fiziksel, 

sağlığı, bilişsel gelişimi ve davranışsal durumlarını içermektedir. 193 çalışmanın 

meta-analizi, maternal depresyon ve çocuğun davranışları arasında küçük ama 

önemli bir ilişki olduğunu göstermiştir (157). Buna benzer şekilde, doğum sonrası ilk 

altı ayda annede görülen depresif belirtilerin, erken çocukluk ve ergenlik döneminde 

davranışsal sorunlar ile ilişkili bulunmuştur (158, 159). 

 

 Çocuğun davranışsal sorunları kadar, PPD’nin zamanlamasına ve 

kronisitesine bağlı olarak bilişsel gelişimindeki etkilenmeler de kritik bir konudur. 

Annenin depresif eğilimi nedeniyle daha az öğrenme fırsatı sağlaması, yetersiz 

uyaran oluşturması çocuğun bilişsel gelişimi üzerine olumsuz sonuçlar yaratabilir. 

PPD’nin çocukluk ve ergenlik dönemi boyunca dil ve zekâ gelişimi üzerinde zayıflık 

oluşturduğu ile ilgili öngörülerde fikir birliğine varılmıştır (160). 

 

 Bilişsel ve davranışsal sorunlar dışında fiziksel sağlığın etkilendiğine dair de 

önemli tespitler bulunmaktadır. Kesitsel bir çalışmada, depresyonu olan annelerin 

bebeklerinde malnütrisyon, büyüme gerilikleri, gastrointestinal belirtiler ve solunumla 

ilgili sağlık problemlerinin daha fazla daha fazla görüldüğü bildirilmiştir (4). Benzer 

şekilde ülkemizde yürütülen bir çalışmada, gebelik dönemindeyken depresyonu 

tedavi edilmeyen annelerin bebeklerinde preterm doğum veya düşük doğum ağırlığı 

gibi olumsuz sonuçlarla karşılaşılmıştır (161). 

 

 PPD’nin anne, bebek ve hatta tüm aile açısından en yıkıcı sonucu anne 

intiharları olarak kabul edilebilir. İntihar riski, perinatal dönemde depresif kadınlar 

arasında önemli ölçüde yüksektir, doğum sonrası ölümlerin %20’ye varan sebebini 

oluşturmaktadır (148). 
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 Anne ve çocuk sağlığı ile ilgili bütün bu değerlendirmelerden ortaya çıkan 

sonuçlar maternal depresyonda erken tanı ve tedavinin önemini vurgulamaktadır. 

 

2.6.8. Doğum Sonrası Depresyonun Tedavisi 

 

2.6.8.1.Somatik Tedaviler 

 

Doğum sonrası depresyonun tek bir nedeni olmadığından standart bir tedavi 

yönteminden söz edilememektedir. Lohusalık döneminde depresif semptomlarla 

başvuran bir hastadan, öncelikle ayrıntılı öykü alınmalı, fizik muayene ve gerekli 

biyokimyasal incelemeler yapılarak organik sebepler dışlanmalıdır. 

 

Organik sebepler dışlandıktan sonra PPD şiddetine göre tedavi planı 

yapılmalıdır. Hafif /orta şiddetteki PPD durumunda annenin emzirme isteği göz 

önüne alınarak, öncelikle psikososyal müdahaleler ve psikoterapi yöntemleri 

düşünülmelidir. PPD orta veya şiddetli ise ya da psikoterapiye yanıt alınamadıysa, 

medikal tedavi başlanabilir. Hastanın kendisi, eşi/ailesi, tedavi edilmeyen 

depresyonun anne ile bebek üzerine olumsuz etkileri konusunda detaylı olarak 

bilgilendirilmelidir ve aileden yazılı onam alınmalıdır. Lohusalık depresyonunda 

tedavi planı oluşturulurken, psikiyatri hekimi yanında kadın doğum hekimi ve çocuk 

hekimi de işbirliği içinde olmalıdır. 

 

İlaç seçimi yapılırken; hastanın klinik özellikleri, emzirmeyi isteyip 

istemediği, hastanın daha önce kullandığı ve fayda gördüğü bir tedavinin olup 

olmadığı,  hangi ilacı kullanmayı tercih ettiği göz önünde bulundurulmalıdır (59). 

Bütün antidepresan ilaçlar süte geçmektedir, ancak ilaçlar arasında süte geçiş oranları 

farklılık göstermektedir. Sertralin, paroksetin, sitalopram, nortriptilin tedavileri 

terapötik dozlarda, bebeklerde çok düşük veya saptanmayacak düzeyde bulunduğu 

için emziren annelerde birinci sıra ilaçlar olarak kullanılabilir (135). Gebelik 

sırasında kullanılan bir antidepresan ilaç varsa, aynı ilaçla devam edilmesi önerilir. 

Bebeğin ikinci bir moleküle maruz kalması anlamına geldiğinden ilaç değişikliği 

önerilmez (59). Tam remisyonun ardından, en az altı ay süre ile aynı dozla tedaviye 

devam edilmelidir (162). 
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Kendine zarar verme, özkıyım ya da bebeğe zarar verme risklerinin olduğu, 

annenin beslenmesinin bozulduğu ya da psikotik belirtilerin bulunduğu durumlarda 

hastaneye yatarak tedavi ve EKT (Elektro-Konvulzif Tedavi) düşünülmelidir (126). 

 

Ailede iki uçlu bozukluk öyküsü, antidepresanlarla hipomanik kayma, 

antidepresana hızlı yanıt veya yanıtsızlık,  karma, psikotik veya atipik depresif 

belirtilerin eşlik etmesi gibi özelliklere sahip hastalara antidepresan verilirken 

dikkatli olunmalıdır. Bu hastalar yakından izlenmeli ve manik kayma yönünden 

bilgilendirilmelidir. 

 

 PPD tedavisinde literatürde ayrıca; uyku deprivasyonu, ışık tedavisi, omega-3 

yağ asitleri, akapunktur gibi denenmiş ancak etkinlikleri henüz kanıtlanmamış olan 

alternatif tedavi yöntemleri de yer almaktadır (142). 

 

2.6.8.2.Psikososyal Müdahaleler ve Psikoterapiler 

 

Gebelik ve lohusalık dönemlerinde ilaçların bebeğe olası yan etkilerinin 

bulunması ve annenin tercihi sebebiyle psikososyal müdahaleler ve psikoterapi 

yöntemleri önem kazanmaktadır.  Danışmanlık, uyku hijyeni, düzenli yürüyüş gibi 

davranışsal düzenlemeler, kişilerarası ilişkiler terapisi, destekleyici psikoterapi, 

bilişsel davranışçı psikoterapi hafif ve orta düzeydeki PPD tedavisinde etkili olabilir 

(105). PPD tanısı alan kadınların özellikle eşlerinden yeterli destek alıp almadıkları 

değerlendirilmelidir. Eş ile ilişki sorunları depresyona neden olabileceği gibi, 

depresyonun kendisi de ilişkiyi olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle eşler, depresyon ve 

desteğin önemi konusunda bilgilendirilmeli, gerekirse aile terapisine 

yönlendirilmelidir. 

 

3.GEREÇ ve YÖNTEM 

 

3.1 Araştırmanın Amacı ve Tipi 

 

Bu çalışmada rutin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla çocuk sağlığı ve 

hastalıkları bölümüne başvuran, 0-6 hafta arası bebek sahibi olan, 18-45 yaş arası 

gönüllü annelerde doğum sonrası depresyon yaygınlığını ve ilişkili faktörlerin 

araştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca sosyo-demografik veriler ile birlikte doğum 

sonrası depresyon ölçeği, algılanan sosyal destek ölçeği, maternal bağlanma ölçeği 
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ve Beck anksiyete ölçekleri kullanılarak doğum sonrası depresyonun ilişkili 

olabileceği faktörlerin incelenmesi planlanmıştır. Çalışmamız SCID-I temelli kesitsel 

vaka kontrollü bir araştırmadır. 

 

3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer 

 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Polikliniği’ne Aralık 2015-Haziran 2016 tarihleri arasında, rutin sağlık kontrollerini 

yaptırmak amacıyla başvuran, doğum sonrası 0 ile 6 hafta arasındaki bebeklerin, 

okuma-yazma bilen, 18-45 yaş arasındaki gönüllü anneleri ardışık sıra ile çalışmaya 

alınmıştır. 252 kadar vaka taranmış, 46 katılımcı kriterlere uygun olmama, çalışmaya 

katılmak istememe, eksik veri bildirimi, işitme engelinin bulunması ve dil bilmeme 

gerekçeleriyle çalışma dışı bırakıldı. Araştırma dâhilinde görüşülen 206 olgu ile 

çalışma tamamlanmıştır. 

 

3.3. Çalışmaya Alınma ve Alınmama Kriterleri 

 

Çalışmaya katılmayı kabul eden, 18-45 yaş arası olan, okuma-yazmayı bilen, 

ağır mental retardasyonu olmayan, psikotik bozukluğu bulunmayan, bebeğinde ciddi 

konjenital anomali bulunmayan gönüllü anneler, doğum sonrası ilk altı hafta içinde 

bu çalışmaya dâhil edilmiştir. 

 

Çalışmaya başlamadan önce Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel 

Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan, 08.12.2015 tarihli etik kurul onayı 

alınmıştır. Çalışma sırasında öncelikle her katılımcıdan Dünya Tıp Birliğinin 

Helsinki Deklarasyonu ile uyumlu aydınlatılmış onam formu alınmıştır. 

 

3.4. Verilerin Toplanması 

 

Katılımcıların yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, yaşadığı yer ve 

sosyoekonomik durum gibi sosyodemografik verilerini belirlemek için tarafımızca 

hazırlanan sosyo-demografik veri formu katılımcılara uygulanmıştır. Gebelik 

dışındaki dönem, gebelik dönemi ve gebelik sonrası dönemdeki psikiyatrik 

bozuklukların tespit edilmesi amacıyla, yarı yapılandırılmış görüşme ölçeği, SCID-I 

(Structured Clinical Interview for Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, Fourth Edition (DSM–IV)) katılımcılara tarafımızca uygulanmıştır. 

Elimizdeki tıbbi kayıtlardan bebeklerin doğum ağırlığı, doğum haftası ve doğum baş 
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çevresi gibi bilgiler elde edilmiştir. Psikiyatrik görüşme sonrasında katılımcılar 

tarafından Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği (EPDÖ), Algılanan Çok 

Boyutlu Sosyal Destek Ölçeği (MPSS), Maternal Bağlanma Ölçeği (MBÖ) ve Beck 

Anksiyete Ölçeği (BAÖ) doldurulmuştur. 

 

3.5.Veri Toplama Araçları 

 

3.5.1.Sosyo-demografik Veri Formu 

 

Bu form konu ile ilgili literatürler taranarak tarafımızca hazırlanmıştır. Form 

toplam 50 soruluk üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların yaş, 

medeni durum, eğitim düzeyi, ekonomik durum, yaşadığı yer gibi sosyo-demografik 

özellikleri yer almaktadır. İkinci bölümde katılımcıların son gebeliklerine yönelik 

öyküleri ve geçmiş psikiyatrik bozukluk öyküleri yer almaktadır. Üçüncü bölümde 

ise bebekte kolik öyküsü, bebeğin beslenme şekli ve emzirme ile ilgili bilgileri yer 

almaktadır. 

 

3.5.2. DSM-IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme 

Ölçeği (SCID-I) 

 

DSM-IV tanılarını temel alan yarı yapılandırılmış tanısal görüşme çizelgesi 

olup altı modülden oluşmaktadır. Bu modüller; duygudurum epizodları, duygudurum 

bozuklukları, psikotik semptomlar, psikotik bozukluklar, alkol ve diğer madde 

kullanım bozuklukları ile anksiyete ve diğer bozuklukları içermektedir. Uygulanması 

yaklaşık 30-60 dakika kadar sürmektedir. Psikiyatrik bozuklukların tanısını 

saptamada güvenirliliği yüksek olması nedeniyle tanıyı doğrulamak için klinik 

çalışmalarda standart görüşme olarak kullanılmaktadır. First ve ark. tarafından 1997 

yılında geliştirilmiştir (163). Türkçe uyarlaması ve geçerlik-güvenirliği Çorapçıoğlu 

ve ark. tarafından yapılmıştır (164). 

 

3.5.3.Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği 

 

Edinburgh Doğum Sonu/Postpartum Depresyon Ölçeği (EPDÖ), doğum 

sonrası dönemde depresyon riskinin belirlenmesi, depresyon düzeyini ve şiddet 

değişimini ölçmek için geliştirilmiş bir öz değerlendirme ölçeğidir (165). Engindeniz 

ve arkadaşları tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır (166). Ölçek toplamda 10 sorudan 

oluşmaktadır. Her soru, dörtlü likert tipi ölçüm sağlamaktadır. Ölçeğin 3, 5, 6, 7, 8, 9 

ve 10 numaralı sorularındaki maddeler 3, 2, 1, 0 biçiminde puanlanır ve giderek 
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azalan şiddeti belirtir. 1. 2. ve 4. sorululardaki maddelerin puanlaması ise giderek 

artan şiddeti belirten 0, 1, 2, 3 biçimindedir. Bu maddelerin toplanması ile ölçek 

toplam puanı elde edilir. Ölçekte alınabilecek toplam puanlar en düşük 0, en yüksek 

30’dur. Ölçeğin kesme puanı 12/13 olarak bildirilmiştir (167). 

 

3.5.4. Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği 

 

Zimet ve ark. tarafından, algılanan sosyal desteği ölçmek için geliştirilmiş bir 

12 maddelik kendini değerlendirme ölçeğidir (168). Bu ölçek, üç önemli kaynaktan; 

aile, arkadaşlar ve önemli diğer kişilerden algılanan desteğin değerlendirmesini 

yapar. Toplam 12 maddeden oluşan ölçekte maddeler, 1=‘‘kesinlikle hayır’’ ile 

7=‘‘kesinlikle evet’’ arasında derecelendirilir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 

12 olup, en yüksek puan ise 84’tür. Ölçeğin kesme değeri yoktur. Yüksek puanlar, 

algılanan desteğin yüksek oluşuna, düşük puanlar ise desteğin algılanmadığına ya da 

destekten yoksun oluşu belirtmektedir. Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirlik 

çalışması Eker ve Arkar tarafından yapılmıştır (169). 

 

3.5.5. Maternal Bağlanma Ölçeği 

 

 Müller tarafından geliştirilen MBÖ, annenin bebeğine karşı bağlanmasını 

değerlendirir (170). 26 maddeyi içeren, 4 itemli Likert tipi bir ölçektir. İtemler 

sırasıyla “Her zaman=4”, “Sık sık=3”, “Bazen=2”,”Hiçbir zaman=1” şeklinde 

puanlanır tüm bölümlerinin toplanmasıyla genel skor elde edilir. Toplam puan aralığı 

26 ve 104 arasındadır. Yüksek puanlar güçlü anne bağlanmasını gösterir. Türkçe 

formunun geçerlik ve güvenilirliği Kavlak ve ark. tarafından yapılmıştır (171). 

 

3.5.6. Beck Anksiyete Ölçeği 

 

 Beck ve ark. tarafından, bireyin yaşadığı anksiyete belirtilerinin şiddetini 

ölçmek için geliştirilmiş bir öz değerlendirme ölçeğidir (172). Yirmi bir maddenin 

bulunduğu ölçekte maddeler, likert tipi 0-3 arası puanlanır. Yüksek toplam puanlar, 

bireyin yaşadığı anksiyetenin yüksekliğini gösterir. Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik 

çalışması Ulusoy ve ark. tarafından yapılmıştır (173). 

 

3.6.  İstatistiksel Analiz 

 
 Verilerin istatiksel analizi “SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 15.0 

for Windows” programı kullanılarak değerlendirildi. Değişkenler ortalama±standard 
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sapma olarak verildi. Tüm parametrik verilerin, Kolmogorov–Smirnov testi ile 

normal dağılıma uygun olup olmadığına bakıldı. Katagorik verilerin karşılaştırması 

Chi-square ve Fisher Exact testi ile; normal dağılıma uyan parametrik veriler t testi 

ile normal dağılıma uymayan parametrik veriler ise Mann-Whitney U testi 

kullanılarak karşılaştırıldı. 

 

4. BULGULAR 

 

Çalışmaya doğum sonrası ilk 6 hafta içerisinde bulunan 206 anne dâhil edildi. 

Katılımcıların SCID-I’e göre psikiyatrik bozukluk tanılarının; yaşam boyu ve son bir 

aylık dönemde varlığı incelendi. 

 

SCID-I’e göre tüm grubun yaşam boyu %49,5’inde (n=102) herhangi bir 

psikiyatrik bozukluk tanısı mevcuttu. Bu tanılar tek tek incelendiğinde tüm grubun 

%21,4’ünde (n=44) duygudurum bozukluğu, %25,2’sinde (n=52) herhangi bir 

anksiyete bozukluğu, %4,9’unda (n=10) somatoform bozukluklar ve %1’sinde (n=2) 

yeme bozukluğu olduğu saptandı. 

 

Tüm grubun SCID-I’e göre psikiyatrik bozukluk tanılarının son bir aylık 

dönemde varlığı incelendiğinde %34’ünde (n=70) herhangi bir psikiyatrik 

bozukluğun bulunduğu saptandı. Tanılar tek tek incelendiğinde tüm grubun 

%8,2’sinde (n=17) herhangi bir duygudurum bozukluğu, %21,4’ünde (n=44) 

herhangi bir anksiyete bozukluğu, %1,5’inde (n=3) herhangi bir somatoform 

bozukluğu ve %1’inde (n=2) herhangi bir yeme bozukluğu olduğu saptandı. 

 

Katılımcıların SCID-I’e göre olan şimdiki depresif bozukluk tanıları ayrıntılı 

incelendiğinde %6,8’inde (n=14) PPD olduğu saptandı. Şimdiki depresif epizodların 

hiçbiri bipolar bozukluğun depresif epizodu değil idi. Şimdiki dönem için tüm 

grubun %12,1’inde (n=25) klinik olarak postpartum hüzün tablosunun olduğu 

saptandı ancak bu tablo SCID-I’e göre herhangi bir duygudurum bozukluğu tanı 

kategorisinde ele alınmadı. 

 

Tüm grup için şimdiki dönem ve yaşam boyu psikiyatrik bozukluk tanıları 

tablo 4.1’de gösterilmiştir. 
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Tablo-4.1: Tüm grup için şimdiki ve yaşam boyu psikiyatrik bozukluk tanıları 

      Şimdi  Yaşam boyu 

                                                             n(%)        n(%) 

SCID herhangi bir tanı   70(34)  102(49,5) 

Duygudurum bozuklukları   17(8,2)  44(21,4) 

    Depresif bozukluk    14(6,8)  40(19,4) 

       Postpartum depresyon      14(6,8)  26(12,6) 

       Gebelik/lohusalık dışı depresyon -  18(8,7) 

    Postpartum hüzün    25(12,1)  35(17) 

    Distimi     0(0)   0(0)   

    Siklotimi     0(0)   0(0) 

    Bipolar bozukluk depresif epizod  0(0)   1(0,5)  

    Bipolar bozukluk manik epizod  0(0)   3(1,5)   

Anksiyete bozuklukları   44(21,4)  52(25,2) 

    Yaygın anksiyete bozukluğu  33(16)   38(18,4) 

    Panik bozukluk    3(2,5)  6(2,9) 

    Obsesif kompulsif bozukluk  13(6,3)   13(6,3) 

    Sosyal fobi     0(0)   1(0,5) 

    Posttravmatik stres bozukluğu  0(0)   2(1) 

Somotoform bozukluklar   3(1,5)   10(4,9) 

    Somatizasyon bozukluğu   0(0)  1(0,5) 

    Konversiyon bozukluğu   3(1,5)  10(4,9) 

    Hipokondriyazis    0(0)   0(0) 

Yeme bozuklukları    2(1)   2(1) 

    Anoreksiya nervosa   0(0)   0(0)   

    Bulimia nervosa    0(0)   0(0)   

    Tıkanırcasına yeme bozukluğu  2(1)   2(1)   

 

 

Çalışmaya alınan anneler şimdiki dönem için PPD tanısı alıp almamalarına 

göre, PPD olanlar (n=14) ve olmayanlar (n=192) olarak iki gruba ayrıldı. 

 

Araştırmaya alınan katılımcıların sosyo-demografik özellikleri incelendiğinde 

tüm grubun yaş ortalaması 27,5±5,58 olup en düşük yaş 18, en yüksek yaş 42 idi. 

Katılımcıların tamamı evli olup, grubun çoğunluğuna bakıldığında %60,7’sinin (n= 

125) ilk evlenme yaşının 20-30 yaş aralığında idi ve %46,1’inin (n=95) 5 yıl ve 

üzerinde evlilik süresi vardı. Yerleşim yeri olarak %70,9’u (n=146) şehir merkezinde 

yaşıyordu. Katılımcıların %88,8’i (n=183) çalışmıyordu, %76,7’si (n=158) çekirdek 

aile tipine sahipti. Sosyo-demografik özelliklerden yaş, medeni durum, yerleşim yeri, 

eğitim durumu, çalışma durumu, eşin eğitim durumu, eşin çalışma durumu ve aile 

tipi özellikleri açısından PPD olan ve olmayan grup arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark yoktu. 
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Ekonomik durum açısından gruplar ele alındığında; PPD olan grubun 

%28,6’sı (n=4) düşük düzeyde, %64,3’ü orta düzeyde, %7,1’i (n=1) yüksek düzeyde 

idi. PPD olmayan grupta ise ekonomik açıdan %8,3’ü (n=16) düşük düzeyde, 

%81,8’i (n=157) orta düzeyde, %9,9’u (n=19) yüksek düzeyde idi. İki grup arasında 

sadece ekonomik durum açısından istatiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır 

(p=0,047). PPD olan grup daha düşük ekonomik düzeye sahipti. 

 

PPD olan ve olmayan gruplar arasında sosyo-demografik özelliklerin ve eş ile 

ilgili özelliklerin karşılaştırılması tablo 4.2’te gösterilmiştir. 

 

Tablo-4.2: Postpartum depresyonu olan ve olmayan gruplar arasında sosyo-

demografik özelliklerin ve eş ile ilgili özelliklerin karşılaştırılması 

 

    PPD olan grup  PPD olmayan grup p
 

    (n=14)   (n=192) 

Yaş, ort ± SD, yıl 
a 

 27,85±6,43   27,47±5,53  0,805 

Medeni Durum, n (%)
       

- 

   Evli    14(100)  192(100) 

Yerleşim yeri n(%)
b
        0,962 

   Kırsal   4(28,6)   56(29,2) 

   Şehir    10(71,4)  136(70,8) 

Eğitim, n (%)
b        

0,873 

   İlköğretim 4(28,6)  67(34,9) 

   Lise    7(57,1)   91(47,4) 

   Yüksekokul   3(14,3)   34(17,7) 

Çalışma Durumu, n (%)
c       

0,621 

   Çalışıyor   1 (7,1)   22 (11,5) 

   Çalışmıyor   13(92,9)  170(88,5) 

Ekonomik durum, n (%)
b       

0,047 

   Düşük   4(28,6)   16(8,3) 

   Orta    9(64,3)   157(81,8) 

   Yüksek   1(7,1)   19(9,9) 

AileTipi, n(%)
c
        0,743 

   Çekirdek   10(71,4)  148(77,1) 

   Geniş   4(28,6)   44(22,9) 

Eş eğitimi, n (%)
b
        0,909 

   İlköğretim   3(21,4)   33(17,2) 

   Lise     7(50,0)   97(50,5) 

   Üniversite   4(28,6)   62(32,3) 

Eş çalışma durumu, n(%)
c
       0.299 

   Çalışıyor   13(92,9)  188(97,9) 

   Çalışmıyor   1(7,1)   4(2,1) 
a = t test  
b = χ2 Test 

 c = Fisher Exact Test 

 SD=Standart Deviasyon 
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PPD olan ve olmayan gruplar depresif bozukluk öyküleri açısından 

karşılaştırıldığında; PPD olan grubun %57, 1’inde (n=8) gebelik sürecinde de 

depresyon olduğu, PPD’si olmayan grubun ise %2,6’sında (n=5) gebelik sürecinde 

depresyon olduğu saptandı. PPD olan grupta istatistiksel olarak anlamlı oranda 

gebelik sürecinde depresyon daha fazla mevcuttu (p<0,001). 

 

PPD olan grubun %28,6’sının (n=4) geçmişinde PPD öyküsü varken PPD 

olmayan grubun %6,3’ünün (n=12) geçmişinde PPD öyküsü mevcuttu. PPD olan 

grupta istatistiksel olarak anlamlı oranda daha fazla geçmiş PPD öyküsü mevcuttu 

(p=0,015).  

 

PPD olan grubun %35,7’sinin (n=5) geçmişinde gebelik dışı dönemde 

depresyon öyküsü mevcut iken PPD’si olmayan grubun %6,8’inin (n=13) 

geçmişinde gebelik dışı dönemde depresyon öyküsü mevcuttu. PPD olan grupta 

istatistiksel olarak anlamlı oranda daha fazla gebelik dışı dönemde depresyon öyküsü 

mevcuttu (p=0,004). PPD olan ve olmayan gruplar, ailede herhangi bir psikiyatrik 

bozukluk öyküsü açısından kıyaslandığında, her iki grup arasında istatiksel açıdan 

anlamlı fark yoktu (p=0,732). 

 

PPD olan ve olmayan gruplar depresyon dışı psikiyatrik bozukluklar 

açısından değerlendirildiğinde; PPD olan grubun %57,1’inin (n=8) ek bir psikiyatrik 

bozukluğunun olduğu saptandı. PPD grubunun hem yaşam boyu hem de son bir aylık 

dönemde anksiyete bozukluğunun oranı %57,1 (n=8) idi. Anksiyete bozuklukları için 

tanılar tek tek incelendiğinde %57,1’inde (n=8) yaygın anksiyete bozukluğu (YAB), 

%21,4’ünde (n=3) OKB, %7,1’i (n=1) panik bozukluk (PB) tanılarını içermekteydi. 

Somatoform bozuklukların ise yaşam boyu görülme oranları PPD grubu için %21,4 

(n=3), PPD olmayan grup için %3,6 (n=7) idi ve sonuçlar PPD olan grup için 

anlamlıydı (p=0,023). Somatoform bozukluklar ayrı ayrı ele alındığında; her iki 

grupta ele sadece konversiyon bozukluğu tanısı tespit edildi. Konversiyon bozukluğu 

tanısı PPD grubunda %14,3 (n=2), PPD olmayan grupta %0,5(n=1) orandaydı ve 

PPD olan grupta istatiksel olarak anlamlı derecede daha fazlaydı (p=0,012). Her iki 

grup arasında yeme bozukluğu açısından anlamlı fark yoktu. 
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İstatiksel açıdan değerlendirildiğinde PPD olan grup için YAB (p=<0,001), 

OKB (p=0,048), PB (p=0,012) ve konversiyon bozukluğu (p=0,012) tanılarının 

birlikteliği anlamlı düzeyde idi. 

 

PPD olan ve olmayan gruplar arasında psikiyatrik bozukluk öykülerinin ve 

ailede psikiyatrik bozukluk öykülerinin karşılaştırılması tablo 4.3’te gösterilmiştir. 
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Tablo-4.3: Postpartum depresyonu olan ve olmayan gruplar arasında 

psikiyatrik bozuklukları ve geçmiş öykülerinin karşılaştırılması 
 

   PPD olan grup  PPD olmayan grup  p
 

    (n=14)   (n=192) 

Gebelik sürecinde  

depresyon n (%)
*
        <0,001 

   Var    8(57,1)   5(2, 6) 

   Yok    6(42,9)   187(97,4) 

Geçmiş postpartum  

depresyon öyküsü n (%)
*
       0,015 

   Var    4(28,6)   12(6,3) 

   Yok    10(71,4)  180(93,8) 

Peripartum dışı dönemde 

depresyon öyküsü n (%)*       0,004 

  Var    5(35,7)   13(6,8) 

  Yok    9(64,3)   179(93,2) 

Şimdiki gebelik döneminde       0,002 

Anksiyete bozukluğu n (%)
*
 

  Var    8(57,1)   34(27,7) 

  Yok    6(42,9)   158(82,3) 

Yaygın anksiyete bozukluğu      <0,001 

son bir ay n (%)
**

 
  Var    8(57,1)   25(13) 

  Yok    6(42,9)   167(87) 

Obsesif kompülsif bozukluk      0,048 

son bir ay n (%)
*
 

  Var    3(21,4)   10(5,2) 

  Yok    11(78,6)  182(94,8) 

Panik bozukluk        0,012 

son bir ay n (%)
*
 

  Var    2(14,3)   1(0,5)  

  Yok    12(85,7)  191(99,5) 

Somatoform bozukluklar       0,023 

yaşam boyu n (%)* 
  Var    3(21,4)   7(3,6) 

  Yok    11(78,6)  186(96,4) 

Konversiyon bozukluğu       0,012 

son bir ay n (%)
*
 

  Var    2(14,3)   1(0,5) 

  Yok    12(85,7)  191(99,5) 

Yeme bozukluğu        0,132 

yaşam boyu n (%)
*
 

  Var    1(7,1)   1(0,5) 

  Yok    13(92,9)  191(99,5) 

Tıkınırcasına yeme bozukluğu      0,132 

son bir ay n (%)
*
 

  Var    1(7,1)   1(0,5) 

  Yok    13(92,9)  191(99,5) 
*= Fisher Exact Test, **=χ2Test  



 

37 

 

Gebelik süreçleri ve obstetrik özellikleri açısından ele alındığında tüm gruplar 

için gebelik sayısı ortalamasının 2,28±1,23 (en az 1-en fazla 7 gebelik) olduğu, 

doğum haftası ortalamasının 38,61±1,55 (en az 33 hafta- en fazla 41 hafta) olduğu 

saptandı. Gebelik sayısı, doğum haftası, primiparite, gebelikte düzenli tıbbi kontrol, 

planlanmamış gebelik, yardımcı üreme yöntemi ile gebe kalma, doğum şekli, 

doğumda komplikasyon yaşama, doğumda kullanılan anestezi yöntemi, ölü/düşük 

doğum ve küretaj öyküsü özellikleri açısından PPD olan grup ile olmayan grup 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark yoktu.  

 

PPD olan grubun %71,4’ünün (n=10) gebeliğinde aşırı bulantı-kusmaları 

mevcuttu, PPD’si olmayan grubun ise %29,7’sinin (n=57) gebeliğinde aşırı bulantı-

kusma vardı. PPD olan grupta istatistiksel açıdan anlamlı oranda gebelikte aşırı 

bulantı-kusma öyküsü mevcuttu (p=0,002). 

 

PPD olan grubun gebelikteki sosyal destek alım düzeylerinin %42,9’unda  

(n=6) yeterli düzeyde olduğu, %21,4’ünde (n=3) kısmi düzeyde olduğu, %35,7’sinde 

(n=5) ise sosyal desteğin olmadığı saptandı. PPD’si olmayan grupta ise %68,8’inde 

(n=132) yeterli düzeyde olduğu, %26’sında (n=50) kısmi düzeyde olduğu, 

%5,2’sinde (n=10) sosyal desteğin olmadığı saptandı. PPD olan grupta gebelikte 

sosyal destek görme düzeyi istatistiksel açıdan anlamlı olarak daha düşüktü 

(p=<0,001).  

 

PPD ve olmayan gruplar arasında gebelik dönemlerinin ve obstetrik özelliklerinin 

karşılaştırılması tablo 4.4’te gösterilmiştir.  
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Tablo-4.4: Postpartum depresyonu olan ve olmayan gruplar arasında gebelik 

dönemlerinin ve obstetrik özelliklerinin karşılaştırılması 

 

          PPD olan grup PPD olmayan grup p
 

     (n=14)   (n=192) 

Gebelik sayısı ±SD
 a   

2,42±1,28  2,27 ±1,23 0,657 

Doğum haftası ±SD 
a
  38,14 ±1,61  38,64±1,54 0,242 

Primiparite n (%)
c
        1 

  Evet     5(35,7)   76(39,6) 

  Hayır     9(64,3)   116(60,4) 

Planlanmamış gebelik
 
n (%)

c      
1 

  Evet     6(42,9)   83(43,2) 

  Hayır     8(57,1)   104(56,8) 

Gebelikte düzenli tıbbi kontrol n (%)
c
     0,348 

  Evet     13(92,9)  187(97,4) 

  Hayır     1(7,1)   5(2,6)  

Gebelikte sağlık problemi n (%)
c      

0,164
  

  
Evet   11(78,6)  111(57,8)

 

  Hayır     3(21,4)   81(42,2) 

Gebelikte aşırı bulantı-kusma n (%)
c
     0,002 

  Evet     10(71,4)  57(29,7) 

  Hayır     4(28,6)   135(70,3) 

Yardımcı üreme yöntemi ile gebe kalma n (%)
c
    1 

  Evet     0(0)   9(4,7) 

  Hayır     14(100)  183(95,3) 

Gebelikte sosyal destek görme n (%)
b
     <0,001 

  Yeterli    6(42,9)   132(68,8) 

  Kısmi    3(21,4)   50(26,0) 

  Yok     5(35,7)   10(5,2) 

Gebelikte stress faktörü n (%)
c
      0,089 

  Evet     6(42,9)   40(20,8) 

  Hayır     8(57,1)   152(79,2) 

Doğum Şekli n (%)
c        

0,159 

  Normal doğum   6(42,9)   121(63,0) 

  Sezeryan    8(57,1)   71(37) 

Doğum sırasında kullanılan anestezi yöntemi n (%)
b
   0,406 

  Genel     2(14,3)   17(8,9) 

  Epidural    6(42,9)   58(30,2) 

  Yok     6(42,9)   17(60,9) 

Doğum sırasında annede komplikasyon öyküsü n (%)
c
   0,513   

  Evet     1(7,1)   9(4,7) 

  Hayır     13(92,9)  183(95,3) 

Ölü doğum/düşük öyküsü n (%)
c
      0,739 

  Evet     2(14,3)   41(21,4) 

  Hayır     12(85,7)  151(78,6) 

Küretaj öyküsü n (%)
c
       0,104 

  Evet     4(28,6)   24(12,5) 

  Hayır     10(71,4)  168(87,5) 
SD=Standart Deviasyon,  a = t test, b = χ2 Test, c = Fisher Exact Test 
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Yenidoğan bebeklerin özellikleri incelendiğinde; tüm grup için yenidoğan 

bebeklerin doğum ağırlığı ortalamasının 3229,59±503,17 (1400gr-4800gr) olduğu, 

doğum baş çevresi ortalamasının 34,81±1,63 (29cm-40cm) olduğu saptandı.  

 

PPD olan ve olmayan gruplar arasında bebeklerin doğum ağırlığı, baş çevresi, 

bebek cinsiyeti, bebekte doğum komplikasyonu öyküsü, bebekte gaz sancısı/kolik 

öyküsünün bulunması açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. 

 

Bebek bakımına yardım varlığı PPD olan grupta %42,9 (n=6) iken, PPD’si 

olmayan grupta %70,3 (n=135) idi. PPD olan grupta bebek bakımına yardım varlığı 

istatiksel olarak daha düşüktü (p=0,041). 

 

Bebeğin beslenme şekli açısından iki grup kıyaslandığına, PPD’si olan 

annelerin bebeklerinin %42,9’u (n=6) sadece anne sütü ile %42,9’u (n=6) anne sütü 

ve mama ile % 14,3’ü (n=2) sadece mama ile beslenmekteydi. PPD’si olmayan 

annelerin bebeklerinin %49,5’i (n=95) sadece anne sütü ile %48,4’ü (n=93) anne 

sütü ve mama ile %2,1’i (n=4) sadece mama ile beslenmekteydi. PPD olan grupta 

sadece mama ile beslenme istatiksel olarak daha fazlaydı (p=0,032). PPD olan 

grubun bebek bakımına yardım varlığı %42,9 oranda (n=6) olup, istatiksel olarak 

PPD olmayan gruba göre daha düşüktü (p=0,041). 

 

PPD olan ve olmayan gruplar arasında bebek ile ilgili özelliklerin 

karşılaştırılması tablo 4.5’te gösterilmiştir. 
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Tablo-4.5: Postpartum depresyonu olan ve olmayan gruplar arasında bebek ile 

ilgili özelliklerinin karşılaştırılması 

 

     PPD olan grup  PPD olmayan grup   p
 

     (n=14)   (n=192) 

Doğum haftası ort ± SD gr
 a
  38,14±1,61  38,64±1,54           0,242 

Doğum ağırlığı ort ± SD gr
 a
  3302,14 ±789,80 3224,30±478,40       0,721 

Başçevresi ort ± SD cm 
a
  34,50±2,01  34,83±1,60           0,455 

 

Bebek cinsiyeti n(%)
c
         1 

  Kız     6(42,9)   80(41,7) 

  Erkek     8(57,1)   112(58,3)   

 

Bebekte doğum komplikasyonu n(%)
c
               0,191 

  Var     2(14,3)   10(5,2) 

  Yok     12(85,7)  182(94,8) 

 

Bebeğin beslenmesi n(%)b                      
0,032 

  Sadece anne sütü   6(42,9)   95(49,5) 

  Anne sütü ve mama   6(42,9)   93(48,4) 

  Sadece mama   2(14,3)   4(2,1) 

 

Bebekte gaz sancısı/kolik öyküsü n(%)
c
              0,755 

  Var     4(35,7)   48(25) 

  Yok     10(64,3)  144(75) 

 

Bebek bakımına yardım varlığı n(%)
c
              0,041 

  Var     6(42,9)   135(70,3) 

  Yok     8(57,1)   57(29,7) 

 
 a = t test 
 b = χ2 Test 

c = Fisher Exact Test 

SD=Standart Deviasyon 

 

PPD olan ve olmayan gruplar arasında EPDÖ, MSPSS, MBÖ ve BAÖ 

puanları karşılaştırıldığında; PPD olan grubun EPDÖ toplam puanı ortalaması 

18,0±5,17 iken, PPD’si olmayan grupta EPDÖ toplam puan ortalaması 6,32±4,51 idi. 

PPD olan grubun EPDÖ toplam puan ortalamaları, PPD’si olmayan gruba göre 

istatistiksel açıdan anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,001).  

 

PPD olan grubun MSPSS puanlarının ortalaması 53,35±28,87 iken PPD’si 

olmayan grubun MSPSS puanlarının ortalaması 71,80±13,92 idi. PPD’si olan grubun 

MSPSS puanları istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha düşüktü 

(p<0,001/F=18,924). 
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Maternal bağlanmayı değerlendiren MBÖ açısından gruplar kıyaslandığında; 

PPD olan grupta MBÖ puanlarının ortalaması 94,07 ±11,81 iken, PPD olmayan 

grubun MBÖ puanlarının ortalaması 99,77±9,31 idi. İstatiksel olarak anlamlı 

düzeyde PPD olan grubun MBÖ puanlarının ortalaması daha düşüktü (p=0,001). 

 

Her iki grup BAÖ toplam puanları açsından kıyaslandığında; PPD olan 

grubun BAÖ ortalaması 23,50 ±16,50 iken, PPD olmayan grubun BAÖ ortalaması 

7,90±7,47 idi. PPD olan grubun BAÖ ortalaması istatiksel olarak 

değerlendirildiğinde anlamlı ölçüde daha yüksekti (p<0,001/F=45,539). 

 

PPD olan ve olmayan gruplar arasında doğum sonrası depresyon, çok boyutlu 

algılanan sosyal destek, maternal bağlanma ve anksiyete ölçek puanlarının 

karşılaştırılması tablo 4.6’da gösterilmiştir. 

 

Tablo-4.6: Postpartum depresyonu olan ve olmayan gruplar arasında doğum 

sonrası depresyon, algılanan sosyal destek, maternal bağlanma ve anksiyete 

ölçek puanlarının karşılaştırılması 
 

 

  PPD olan grup   PPD olmayan grup      p
 

  (n=14)    (n=192) 

  (ort.±S.D.)   (ort.±S.D.)    

 

EPDÖ
 b 

18,0 ± 5,17   6,32±4,51  <0,001 

MSPSS
a
 53,35±28,87   71,80±13,92  <0,001/(F=18,924) 

MBÖ
b 

 94,07 ±11,81   99,77±9,31    0,031 

BAÖ
a
  23,50 ±16,50    7,90±7,47  <0,001/(F=45,539) 

 
SD=Standart Deviasyon 

 a = Mann Whitney U test  

 b= t test 

 
 EPDÖ: Edinburgh postpartum depresyon ölçeği 

 MSPSS: Çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği 

 MBÖ: Maternal Bağlanma Ölçeği 
 BAÖ: Beck Anksiyete Ölçeği 

 

PPD olan grup kendi içerisinde komorbid psikiyatrik bozukluklar açısından 

değerlendirildiğinde; %57,1’inin (n=8) ek bir psikiyatrik bozukluğunun olduğu 

saptandı. PPD’nin en sık YAB ile birlikte olduğu %57,1’inin (n=8), ikinci sıklıkla 

OKB ile birlikte olduğu %21,4 (n=3) saptandı. Bunun dışında PB ile %7,1 oranda  



 

42 

 

(n=1) birlikte olduğu,  TYB ile % 7,1 oranda (n=1) birlikte olduğu, KB ile de % 7,1 

oranda (n=1) birlikte olduğu da tespit edildi. 

 

PPD olan grubun kendi içerisinde; gebelikte başlayan depresyon, primiparite, 

geçmiş PPD öyküsü, gebelik dışı depresyon öyküsü ve PPD ile komorbid psikiyatrik 

bozukluklarının ardışık vakalar halinde genel karşılaştırılması tablo 4.7’de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo-4.7: Postpartum depresyonu olan ardışık vakaların kendi içerisinde 

primiparite, gebelik başlangıçlı depresyon, geçmiş PPD öyküsü ve şimdiki 

komorbid psikiyatrik bozukluk durumları açısından karşılaştırılması 
      

Vaka no Depresyon 

gebelikte 

başlangıç 

Primiparite Geçmiş 

PPD 

öyküsü 

Gebelik 

dışı 

depresif 

bozukluk 

öyküsü 

PPD ile 

komorbid 

psikiyatrik 

bozukluk 

Vaka 6 + - - + - 

Vaka 20 + - + + YAB,OKB,TYB 

Vaka 23 + - - - - 

Vaka 29 + + - - YAB 

Vaka 36 + - + - YAB,OKB 

Vaka 41 + + - + YAB,OKB 

Vaka 49 - + - - YAB 

Vaka 67 - - - + YAB 

Vaka 78 + - - - - 

Vaka 99 - + - - - 

Vaka 103 - - + - - 

Vaka 162 - + - - - 

Vaka 163 - - - - YAB 

Vaka 173 + - + + YAB,PB,KB 
YAB: Yaygın anksiyete bozukluğu 

OKB: Obsesif kompulsif bozukluk 

PB: Panik bozukluk 

TYB: Tıkınırcasına yeme bozukluğu 

KB: Konversiyon bozukluğu 
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5.TARTIŞMA 

 

Bu çalışmada kadınlarda depresyon açısından riskli kabul edilen doğum 

sonrası dönemde hem depresyon yaygınlığını saptamayı, hem de ilişkili olabilecek 

faktörleri belirleyerek risk taşıyan grupları ortaya koymayı hedefledik. Çalışmamızın 

ana bulgusu olarak, doğum sonrası ilk 6 hafta içerisindeki kadınlardan 206 katılımcı 

arasında PPD yaygınlığı %6,8 olarak bulduk.  

 

Yurtdışında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde klinik görüşme yöntemleri 

kullanılarak PPD yaygınlığını araştıran çok sayıda çalışma bulunmaktadır. 

Kanada’da doğum sonrası ilk 1 yıl içinde 1452 katılımcının alındığı bir çalışmada 

PPD oranı %8,4 olarak saptanmıştır (174). Fransa’da doğum sonrası 6-8 haftalarda 

olan 264 katılımcının bulunduğu araştırmada depresyon oranı %16,7 oranında 

bulunmuştur (175). Finlandiya’da 511 422 katılımcının alındığı geniş ölçekli bir 

araştırmada, doğum sonrası 0-6 haftalar arasındaki depresyon oranları %0,1 olarak 

bulunmuştur (147). Portekiz’de doğum sonrası 0-3 aylarda 244 anne üzerinde yapılan 

bir çalışmada depresyon oranı %8,6 olarak saptanmıştır (176). Portekiz’den bildirilen 

bir başka çalışma’da doğum sonrası 3. ayda 386 annenin %11,7’sinde PPD tespit 

edilmiştir (177). ABD’de doğum sonrası 0-1 aylar arasında taranan 506 kadında 

%8,9 oranda (178), doğum sonrası ilk 1 yılda taranan 192 kadında %37 oranda (179), 

doğum sonrası 3-5 aylar arasında taranan 505 kadında %14,9 oranda depresyon 

olduğu saptanmıştır (180). Japonya’dan bildirilen PPD yaygınlığı ile ilgili 

çalışmalarda; doğum sonrası 0-3 aylarda taranan 280 kadında %5 oranda (181), 

doğum sonrası 1 ayda taranan 76 kadında %21 oranda depresyon olduğu saptanmıştır 

(182). Hindistan’da doğum sonrası 2-10 haftalarda 137 kadının tarandığı bir 

çalışmada depresyon oranı %26,3 olarak bulunmuştur (183). Avustralya’da doğum 

sonrası 4 haftada 127 kadının tarandığı bir çalışmada depresyon %62 oranında 

bulunmuştur (184). Almanya’da 9-12 haftalarda 772 kadının tarandığı çalışmada 

depresyon oranı %3,6 olarak saptanmıştır (185). Tayland’da doğum sonrası 6-8 

haftalarda 400 kadının tarandığı bir çalışmada da depresyon oranı %1 olarak tespit 

edilmiştir (186). Bu çalışmaların her ne kadar klinik görüşmelere dayalı yapılmış 

olsa da oranlardaki farklılıkların nedenleri şu şekilde açıklanabilir; 1- PPD 

yaygınlığının tespit etmek amacıyla kullanılan tanı araçlarında ve araştırma 

metotlarındaki farklılıklar dikkat çekicidir. 2- Katılımcıların doğum sonrası 
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dönemdeki farklı zaman dilimlerinde araştırmalara dâhil edilmesi önemli 

farklılıklardan biridir. 3- farklı merkezler, farklı kültürler ve farklı risk gruplarını 

içeren heterojen grupların bulunması da farklılıklar oluşturarak, çalışmaların 

karşılaştırılmasını zorlaştırmaktadır. 

 

Ülkemizde standardize edilmiş klinik görüşmelere dayalı çalışmalar az sayıda 

olup, bu çalışmalarda PPD yaygınlığı için oranlar %6,3 ile %26,1 arasında 

değişmektedir. Bu çalışmaları incelediğimizde sonuçlar şu şekildedir; Erzurum’da 

EPDÖ’ nün Türkçe formunun doğrulanması amacıyla yürütülen bir çalışmada, 

doğum sonrası ilk 1 yıl içinde olan 341 kadın taranarak PPD oranı SCID-I’e göre 

%14,4 olarak bulunmuştur (123). Konya’da doğum sonrası 6 haftadaki 302 kadının 

tarandığı çalışmada PPD oranı %6,3 olarak saptanmıştır (104). Genel popülasyonda 

yapılan bir tez çalışmasında PPD oranı %26,1 (124), prematüre bebeklere sahip 

annelerin olduğu özel bir popülasyonda yapılan bir tez çalışmasında PPD oranı 

%20,8 olarak bulunmuştur (125). Biz çalışmamızda SCID-I ile %6,8 oranında PPD 

saptadık. Bu oran, daha önce ülkemizde yapılmış SCID-I temelli çalışmalardaki 

rakamlar ile uyumludur. 

 

Öte yandan literatürler incelendiğinde PPD yaygınlığını araştıran çalışmaların 

çoğunluğunda klinik görüşme yöntemlerinden ziyade kendini değerlendirme 

ölçeklerinin kullanıldığı görülmektedir. Yakın zamanlı bir gözden geçirme 

çalışmasında kendini değerlendirme ölçeklerinin kullanıldığı araştırmalara göre, 

yapılandırılmış klinik görüşme metotları kullanıldığında PPD yaygınlığındaki 

oranların düştüğü bildirilmiştir (98). Bunun sebebi; minör depresif bozuklular ve 

doğum sorması sık görülen annelik hüznü gibi klinik durumların, kendini 

değerlendirme ölçeklerinde ayırt edilemeyişi olabilir. 

 

Bizim çalışmamızda, tüm grubun SCID-I’e göre %21,4’ünde herhangi bir 

anksiyete bozukluğunun bulunduğunu tespit ettik. Anksiyete bozukluğu için bu 

tanılar tek tek incelendiğinde; tüm grubun %16 orandaki büyük çoğunluğunda 

yaygın anksiyete bozukluğu (YAB), %6,3’ünde obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) 

ve %1,5’inde panik bozukluk (PB) mevcuttu. 
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Ülkemizdeki bir çalışmada YAB’nin yaygınlığı ayaktan hastalarda %10,3 

oranda saptanmıştır (187). Gebelik döneminde YAB yaygınlığı %0,4 ile %10,5 

arasında saptanmıştır (181, 188-190). Çeşitli çalışmalar MDB olan hastalarda 

anksiyete belirtilerinin sık görüldüğünü göstermiştir (191, 192). Anksiyete 

belirtilerinin varlığı daha şiddetli ve kronik seyir ile ilişkilendirilmiştir (193). Biz 

çalışmamızda YAB oranını %16 olarak saptadık. Bu oran literatürde belirtilenlerden 

daha yüksekti. Bunun nedeni depresyon ve anksiyete bozukluklarının iç içe geçen 

belirtilerinin fazlalığı olabilir. 

 

Güncel bir meta-analize göre, genel kadın nüfusu ile karşılaştırıldığında gebe 

kadınlarda, OKB açısından 1.45 kat daha fazla risk olduğu belirtilmektedir (194). 

Yapılandırılmış klinik görüşme teknikleri kullanılarak değerlendirilen gebelerde, 

YAB ve OKB’nin genel popülasyona göre peripartum dönemde daha yaygın olduğu 

bulunmuştur (195). Ülkemizde yapılan bir çalışmada, 3. trimester içindeki gebelerin 

%3,5’inde OKB olduğu ve bu hastaların büyük kısmının belirtilerinin gebelik 

döneminden önce başlayarak, gebelikte de devam ettiği bulunmuştur (188). 

Çalışmamızda tüm grubun %6,3’ünde OKB tanısı mevcuttu. Bu vakaların 

tamamında OKB gebelik döneminden önce başlamıştı ve gebelik sürecinde de devam 

etmekteydi. Panik bozukluk, kadınlarda erkeklere göre 2 kat daha fazla görülür ve 

başlangıç zamanı ortalama 20’li yaşlarda olup kadınların doğurganlık çağı ile 

çakışmaktadır (196). Kadınlarda peripartum dönemdeki PB prevalansının %1,4 

oranda olduğu tespit edilmiştir (197). Çalışmamızdaki %1,5 olan PB oranları literatür 

ile uyumludur. 

 

Yeme bozukluklarının peripartum dönemdeki prognozu ile ilgili yapılan 

çalışmalar az sayıdadır ve farklı sonuçlar mevcuttur. Bazı çalışmalar yeme 

bozukluklarının peripartum dönemde kötüleştiğini, bazı çalışmalar ise annenin 

patolojik davranışları bıraktığını göstermiştir (198, 199). Çalışmamızda YB oranını 

%1 tespit ettik. Ancak çalışmamız kesitsel olması nedeniyle, gebelik ve postpartum 

seyri konusunda kısıtlı veriler sunmaktadır. 

 

Çalışmamızın örneklemini oluşturan katılımcılar, şimdiki dönem için PPD 

tanısı alıp almamalarına göre, PPD olan ve olmayan olarak iki gruba ayrılmıştır. İki 

grup arasında karşılaştırmalar yapılarak, PPD açısından risk faktörleri belirlenmeye 
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çalışılmıştır. PPD ile sosyo-demografik özellikler arasındaki ilişki ele alındığında; 

literatürde çelişkili sonuçlar mevcuttur (98). Örneğin genç anne yaşının; PPD riskini 

arttırdığı (200, 201), azalttığı (202) veya ilişkisiz olduğunu (203) belirten çalışmalar 

vardır. Düşük eğitim düzeyi, düşük ekonomik durum seviyesi gibi sosyo-demografik 

özelliklerin PPD ile olan ilişkisinde de farklı sonuçlar elde edilmiştir (107, 115, 204, 

205). Bizim çalışmamızda yaş, yerleşim yeri, eğitim durumu, çalışma durumu, aile 

tipi, eşin eğitimi ve eşin çalışma durumu arasında anlamlı ilişki yoktu. İki grup 

arasında sosyo-demografik özellikler bakımından sadece sosyoekonomik durum 

düzeylerinde anlamlı düzeyde fark saptadık. PPD olan grupta sosyoekonomik durum 

daha düşüktü. Bu sonuç önceki çalışmalarla uyumlu olup, sosyoekonomik düzeydeki 

düşüklük PPD oluşumu risk faktörlerinden biri olarak kabul edilmektedir (206-208).  

 

Sosyal destek yetersizliği, PPD riskini artıran önemli etkenlerden biri olarak 

kabul edilmektedir (209-213). Çalışmamızın sonuçlarında algılanan sosyal destek 

toplam puanları ile PPD arasında negatif bir ilişki ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, 

öncekilerle uyumlu olarak, algılanan sosyal destekteki azlığının PPD ile anlamlı 

olarak ilişkili olduğunu saptadık. 

 

 PPD gelişimi için yüksek risk faktörlerinden biri doğum öncesi depresyon 

ve/veya gebelik öncesinde depresyondur (144, 214). PPD ile ilişkili faktörleri 

araştıran meta-analizler incelendiğinde, gebelik dönemindeki depresyonun PPD ile 

orta veya güçlü derecede ilişkili olduğu bulunmuştur (143, 144, 215). Bununla ilgili 

olarak DSM-5, doğum sonrasında olan depresyon dönemlerinin %50’sinin gerçekte 

doğum öncesi başladığını belirterek, bu dönemleri topluca 'peripartum dönem' olarak 

nitelendirmektedir (10). Ancak DSM-5, depresif belirtilerin doğum sonrası 4 hafta 

haricinde gelişebildiğini dikkate almamaktadır ve prenatal ya da postnatal başlangıç 

ayırımını yapmamaktadır (7). Yakın zamanda kendi kliniğimizde yürütülen bir tez 

çalışmasında, PPD’si bulunan grubun %56’sında gebelik sürecinde de depresyon 

olduğu tespit edilmiştir (125). Bu veriler ile uyumlu olarak bizim çalışmamızda da 

PPD olan grubun %57,1’inde gebelik sürecinde depresyon mevcuttu. Bu veriler, 

DSM-5’te belirtilen peripartum depresyon oranları ile de uyumludur. 

 

 Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yapılan birçok araştırmada, geçmiş 

PPD öyküsün, ileride tekrar PPD yaşanması açısından önemli risk faktörü olarak 
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kabul edilmiştir. PPD geçirmiş olan kadınların PPD geçirmemiş olanlara göre, 

sonraki 5 yıl içerisinde yeni bir depresyon atağı geçirme riskinin 2 kat daha fazla 

olduğunu belirten yayınlar mevcuttur (216). Geçirilmiş PPD öyküsünün, gelecekte 

tekrar PPD geçirme riskini de %50 oranda artırdığı belirtilmektedir (144). 

Çalışmamızın bulgularında; PPD olan grubun %28,6’sında geçmiş PPD öyküsü 

mevcuttu. Üstelik PPD grubunun %35,7’sini primipar olan kadınlar oluşturmaktaydı. 

İleride, sadece multipar kadınların tarandığı daha homojen bir örneklem içerisinde 

araştırıldığı çalışmaların yapılması şimdiki PPD ile geçmiş PPD öyküsü arasındaki 

ilişkiyi daha iyi aydınlatacaktır. Heterojen bir grup olmasına rağmen çalışmamızda, 

şimdiki PPD grubundaki geçmiş PPD öyküsü istatiksel olarak anlamlı düzeyde daha 

yüksekti.  

 

Peripartum dönem dışındaki depresyon öyküsü de PPD açısından risk faktörü 

olarak kabul edilmektedir  (64). Çalışmamızda PPD grubunun %35,7’sinin gebelik 

dışı dönemde depresyon öyküsü bulunmaktaydı ve bu oran istatiksel açıdan anlamlı 

bulundu. Elde ettiğimiz bu veriler doğrultusunda; hem peripartum hem de 

postpartum dönemlerdeki depresyonun, PPD gelişimi açısından risk oluşturduğu 

sonucunu çıkarabiliriz. 

 

Ailede psikiyatrik bozukluk öyküsünün bulunması PPD açısından orta 

derecede risk faktörüdür ve PPD gelişimindeki biyolojik faktörlerden kabul edilebilir 

(217). Bizim çalışmamızda beklenin aksine ailesel psikiyatrik bozukluk öyküsü ile 

PPD arasında anlamlı fark gözlenmedi. Bunun sebebinin psikiyatrik rahatsızlıklara 

sahip olmanın çeşitli endişelerden dolayı yeterli bildirilmiyor olabileceği 

düşüncesindeyiz. 

 

Gebelik dönemindeki anksiyete bozukluğunun postpartum anksiyete ve 

depresyon için öngördürücü olduğunu belirten çalışmalar bulunmaktadır (218, 219). 

Literatürlerde doğum sonrası dönemde depresyon yaşayan annelerin arasında % 20-

60’ının da eşlik eden anksiyete yaşadığı belirtilmektedir (128-130). Matthey ve ark. 

doğum sonrası 6 haftadaki annnelerin % 16,2’sinde saf anksiyete bozukluğu tanısı 

olduğunu bulmuşlardır (220). Almanya’da yapılan bir çalışmada doğum sonrası 

anksiyete bozukluklarının görülme yaygınlığı % 11,1 olarak bulunmuştur (129). 

Aynı çalışmada anksiyete bozukluğu olan katılımcıların % 18,4’ünün aynı zamanda 
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bir depresif bozukluğunun olduğu ve depresyonu olan katılımcıların % 33,9’unun bir 

anksiyete bozukluğunun olduğu bulunmuştur. PPD ve anksiyete arasındaki anlamlı 

birlikteliğe rağmen, eş tanı yaygınlığını belirlemek amacıyla az sayıda çalışma 

yapılmıştır (132). Öte yandan gebelik ve lohusalık dönemlerindeki fizyolojik 

süreçlerde yaşanılan durumların çoğu anksiyete bulgularına benzeyebilir, bu sebeple 

bu durum gebelik ve lohusalık döneminde anksiyete bozukluğu tanısının atlanmasına 

neden olabilir. Bizim çalışmamızda, PPD yaygınlığı ile birlikte eşlik eden anksiyete 

bozukluğu ve diğer psikiyatrik bozukluklarının varlığının araştırılarak oranların 

tespit edilmesi çalışmamızın önemli bulgularıdır. Çalışmamızda PPD olan grupta, 

YAB, OKB, PB, TYB ve KB birlikteliği anlamlı düzeydeydi. PPD ile en fazla 

birliktelik gösteren komorbid psikiyatrik bozukluk YAB, ikinci sıklıkla komorbidite 

gösteren psikiyatrik bozukluk OKB idi. Bu sonuçlar doğrulusunda, bu bozukluklara 

sahip olanların PPD açısından da artmış riske sahip olduğunu düşünebiliriz. 

  

Planlanmamış gebelikler kadınların yaşamında; kariyer, eğitim veya farklı 

alanlarda aksamalara sebep olabilir. Bu aksaklıklar anne için daha fazla stres, hayal 

kırıklığı ve karşıt duygular oluşturabilir. Böylece gebelik sürecinde veya doğum 

sonrasında daha fazla depresif belirti yaşanmasına yol açabilmektedir (143, 221). 

Birçok çalışmada, planlanmamış gebeliklerin PPD için risk faktörü olduğu 

bulunmuştur (175, 205). Ancak çalışmamızda öngörülenin aksine planlanmamış 

gebelik ile PPD arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Bunun sebebi araştırmanın 

yapıldığı grubun kültürel inanışları ile ilgili olabilir. 

 

Gebelikteki sağlık problemlerinin de PPD için tetikleyici olabileceğini 

belirten çalışmalar vardır (94). Biz bu çalışmada sadece düşük tehlikesi, aşırı bulantı-

kusma, tansiyon yüksekliği, preklampsi, tiroid bezi bozuklukları ve gestasyonel 

diyabet gibi tıbbi hastalıkları sorguladık. Çalışmamızın sonuçlarında gebelikte 

yaşanan sağlık problemleri ile PPD arasında ilişki saptamadık. Bunun nedeni sadece 

belirli rahatsızlıkları sorgulamamız ve bunların kontrol altına alınmış olması olabilir. 

Daha geniş alanlarda ve daha ağır derecedeki sağlık durumlarının bulunması bu 

alanla ilgili daha farklı sonuçlar verebilir. 

 

Ülkemizde yapılan bir çalışmada gebelik dönemindeki aşırı bulantı-

kusmaların, gebelikte yaşanan depresyon ve anksiyete ile ilişkili bulunmuştur (222). 
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Hiperemezis gravidarumu olan gebelerle ilgili yapılan bir çalışmada da depresyon ve 

anksiyete oranları anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (223). Bu verilerle uyumlu 

olarak çalışmamızda, PPD olanların gebeliklerindeki aşırı bulantı-kusma öyküsü 

anlamlı düzeyde yüksekti. 

 

 Doğum şekli ile PPD ilişkisini inceleyen birçok araştırma bulunmaktadır. 

Konu ile ilgili yayınların bazıları sezaryen doğumun PPD ile ilişkili olduğunu 

belirtirken (148), bazıları ise ilişkisiz olduğunu belirtmişlerdir (224). Ülkemizde 

yapılan bir çalışmada da doğum şeklinin PPD üzerine etkisinin olmadığı tespit 

edilmiştir (149). Bizim çalışmamızda da doğum şekli ile PPD arasında bir ilişki 

saptamadık. Postpartum fiziksel komplikasyonların da PPD açısından risk 

oluşturduğu belirtilmektedir (175). Çalışmamızda doğum sonrası anne ve bebekte 

yaşanan komplikasyonlar açısından artmış risk saptanmadı. 

 

 Peripartum psikiyatrik bozuklukların bebek üzerine etkisi önemli bir çalışma 

konusudur. Gebelik sürecinde anksiyete ve depresif bozukluğu olan annelerin 

bebeklerinde daha düşük doğum ağırlığı ve erken doğum bazı çalışmalarda 

saptanmıştır (161, 225). Çalışmamızda; PPD olan annelerin bebeklerinde doğum 

haftası, doğum ağırlığı ve doğum baş çevresi bakımından farklılık saptamadık.  

 

 Emzirmenin, bebek ve anne sağlığı açısından sayısız yararları vardır. DSÖ, 

bebeklerin optimum büyüme, gelişme ve sağlıklı yaşama ulaşması için yaşamlarının 

ilk altı ayında sadece anne sütü ile beslenmesini önermektedir (226). Ancak, annenin 

bebeğine sağlıklı bakım verebilmesi ve uzun dönem emzirebilmesi için öncelikle 

kendisinin beden ve ruh sağlığı yerinde olmalıdır (156). Emzirme ile PPD arasındaki 

ilişkiyi inceleyen araştırmalarda; emzirmedeki güçlüklerin, emzirmeye karşı ilgisiz 

tutumların ve emzirmeyi erken kesmenin, PPD’si ve daha fazla depresif belirtisi 

bulunanlarda daha yüksek olduğu saptanmıştır (227, 228). Emzirme ile PPD’nin 

ilişkisiz olduğunu belirten yayınlar da mevcuttur (229). Ülkemizde yürütülen bir 

araştırmada postpartum ilk 48 saat ile 6. haftalar arasındaki depresif belirtiler ile 

emzirme süresi arasında ilişki bulunmadığı bildirilmiştir (105). Bizim çalışmamızda 

PPD ile beslenme şekli arasında değerlendirme yaptık. PPD olan grupta sadece 

mama ile beslenme oranlarının anlamlı düzeyde daha yüksek bulduk. Burum 

PPD’nin bir sonucu olabileceği gibi, annede oluşan yetersizlik duygularıyla birlikte 
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depresif belirtiler gelişmesine de sebep olabilir. Çalışmamız doğum sonrası ilk 6 

haftayı kapsadığı için emzirmenin süresi ile ilgili bir değerlendirme yapılamamıştır. 

Bu alanda, çalışmamızda kısıtlılık oluşmuş olup, daha ileri süreçleri kapsayan izlem 

çalışmalarının yapılması yararlı olacaktır. 

 

Maternal psikiyatrik bozuklukların bebek sağlığı üzerindeki etkileri önemli 

bir araştırma konusu olup, bu alanda farklı sonuçlar elde edilmiştir. Gebelik 

döneminde depresyon ve anksiyete bozukluğu bulunan annelerde yapılan 

araştırmalarda, bu annelerin yeni doğan bebeklerinde doğum haftaları ve doğum 

ağırlıkları daha düşük bulunmuştur (161, 225). Bizim çalışmamızda PPD olan ve 

olmayan gruplar arasında; doğum haftası, doğum ağırlığı ve doğum baş çevresi 

açısından fark tespit edilmedi. 

 

Katılımcılara uyguladığımız kendini değerlendirme ölçeklerinin toplam 

puanları ile PPD’nin ilişkisi beklediğimiz gibi oldu. PPD ile EDSDÖ ve BAÖ toplam 

skorları arasında pozitif bir ilişki, MSPSS ile MBÖ toplam skorları arasında da 

negatif bir ilişki saptadık. PPD olan kadınlarda depresyon ve anksiyete düzeylerinin 

daha yüksek olması, algılanan sosyal destek ve maternal bağlanma düzeylerinin daha 

düşük olması beklenen bir sonuçtu. Bu sonuçlar istatiksel açıdan da anlamlı düzeyde 

idi. 

Çalışmamızda bazı kısıtlılıklar bulunmaktadır. Bu kısıtlılıklar içerisinde; 

çalışmaya katılan annelerin doğum sonrası ilk 6 haftada farklı günlerde 

değerlendirmeye alınması, katılımcıların farklı özellikler taşımasından dolayı 

örneklemimizin kısmen de olsa heterojen yapıya sahip olması ve araştırmanın 

üçüncü basamak üniversite hastanesinde yürütülmesinden dolayı genellenememesi 

sayılabilir. Ayrıca kesitsel nitelikte bir çalışma olması nedeniyle, psikiyatrik 

bozuklukların anne ve bebek sağlılığı üzerine uzun dönemdeki etkilerinin 

incelenmesi bakımından kısıtlı bilgiler vermektedir. Bu etkileri incelemek için 

uzunlamasına olan ve ileriye dönük izlem çalışmalarına ihtiyaç vardır. 

 

 Bu kısıtlıklara rağmen, SCID-I temelli klinik görüşme tekniği kullanılarak 

yapılan çalışmamızın tanısal açısından güvenirliliği, sadece kendini değerlendirme 

ölçeklerini temel alan çalışmalara göre daha yüksektir. Doğum sonrası dönemde 

depresyona ek olarak anksiyete bozuklukları ve diğer psikiyatrik bozuklukların 
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birlikteliği ve arasındaki ilişkiyi gösteriyor olması da çalışmamızın diğer önemli 

özelliğidir. 

6.SONUÇ ve ÖNERİLER 

 Bu çalışmada doğum sonrası depresyon yaygınlığını önceki literatürler ile 

uyumlu düzeyde saptadık. Ayrıca doğum sonrası dönemde depresyonu olan 

kadınların yarıdan fazlasının depresyonunun gebelik döneminde başladığını tespit 

ettik. Bununla birlikte, PPD’si bulunan annelerin yarıdan fazlasında bir anksiyete 

bozukluğu komorbiditesinin de bulunduğunu belirledik. 

 Sonuçlar incelendiğinde çalışmamızda, düşük sosyoekonomik düzeyin, 

gebelik sırasındaki depresyonun, geçmiş PPD öyküsünün, peripartum dönem dışında 

geçirilmiş depresyon öyküsünün, gebelikteki sosyal desteğin, gebelikteki aşırı 

bulantı- kusmanın, bebek bakımına yardım varlığının ve komorbid psikiyatrik 

bozuklukların PPD ilişkisinin olduğunu tespit ettik. Ayrıca PPD’si olanların 

bebeklerinde mama ile beslenme oranlarının fazla olduğu, bebeğe maternal 

bağlanmanın da düşük olduğu sonuçlarını bulduk. 

 PPD, anneler dışında tüm aileyi etkileyebilen bir sağlık sorunu olup, sağlık 

sistemi üzerinde de önemli bir yük teşkil etmektedir. Bu nedenle PPD riski taşıyan 

kadınların belirlenmesi, gereksinime göre uygun yönlendirmelerin yapılması ve 

depresif belirtilerin tedavisi ile ciddi tabloların oluşmasının önlenebileceği 

görüşündeyiz. 

 Sonuç olarak; doğum sonrası depresyon yaygınlığı ve bazı risk faktörlerini 

göstermiş olduk. Gelecek çalışmalarda bu sonuçlar daha geniş örneklemli, ileriye 

dönük, takipli veya vaka kontrollü karşılaştırmalı araştırmalarla incelenmelidir. Risk 

öngörülen gruplarda, doğum sonrası depresyonu önlemeye yönelik psikoteröpatik 

müdahaleler geliştirilmelidir.  
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8. ÖZET 
 

DOĞUM SONRASI DEPRESYON YAYGINLIĞI ve İLİŞKİLİ FAKTÖRLER 

 

Hazırlayan: Ayça Asena Sayın 

 

Psikiyatri Anabilim Dalı 

 

TIPTA UZMANLIK TEZİ / Konya, 2016 

 
 Amaç: Annelerde doğum sonrası depresyon sıklığını yapılandırılmış klinik görüşme tekniği 

ile saptamak ve doğum sonrası depresyon ile ilişkili faktörleri analiz etmek. 

Gereç ve Yöntem: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Polikliniğine Aralık 2015-Haziran 2016 tarihleri arasında rutin sağlık kontrolleri için başvuran, 

bebeklerin anneleri çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışmaya katılmak isteyen katılımcılara ilk önce 

yapılandırılmış klinik görüşme ölçeği ve sosyo-demografik veri formu uygulandı. Sonrasında, 

Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Matenal 
Bağlanma Ölçeği ve Beck Anksiyete ölçeği katılımcılar tarafından dolduruldu. Veriler SPSS 15 

programı kullanılarak değerlendirildi. Değişkenler ortalama±standard sapma olarak verildi. Tüm 

parametrik verilerin, Kolmogorov–Smirnov testi ile normal dağılıma uygun olup olmadığına bakıldı. 

Katagorik verilerin karşılaştırması Chi-square ve Fisher Exact testi ile; parametrik veriler ise t testi ve 

Mann-Whitney U testi kullanılarak karşılaştırıldı. 

Bulgular: Doğum yapan annelerin SCID-I taraması ile %6,8’inde (n=14) doğum sonrası 

depresyon olduğu saptandı. Doğum sonrası depresyonu olan anneler ile doğum sonrası depresyon 

olmayan anneler arasında,  sosyo-demografik özellikler bakımından sadece sosyoekonomik durum 

düzeylerinde anlamlı düzeyde fark saptadık. Doğum sonu depresyonu olan grupta sosyoekonomik 

durum daha düşüktü. Ayrıca doğum sonrası depresyonu olan grupta gebelikte alınan sosyal destek 

anlamlı olarak daha düşüktü. Psikiyatrik öykü açısından değerlendirildiğinde postpartum depresyonu 

olan grupta gebelik sürecinde depresyon, doğum sonrası depresyon öyküsü, gebelik süreci dışında 
depresyon öyküsü ve eşlik eden depresyon dışı psikiyatrik bozukluklar daha fazaydı. Edinburgh 

Postpartum Depresyon Ölçeği (EPDÖ) puanları doğum sonrası depresyonu olan grupta anlamlı olarak 

daha yüksek, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (MSPSS) puanları ise anlamlı olarak daha 

düşüktü. 

  

Sonuç: Doğum sonrası depresyon hem anne hem de bebek için birçok olumsuz sonuç 

oluşturur. Postpartum depresyon açısından daha fazla riske sahip kadınların önceden tespiti, doğum 

sonrası depresyonun önlenmesi veya tedavi edilmesi oldukça önemlidir. 

Anahtar kelimeler: Depresyon, postpartum, prevalans. 
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8. ABSTRACT 

 

PREVALENCE AND RELATED FACTORS OF POSTPARTUM 

DEPRESSION 

 

Author:  Ayça Asena SAYIN 

 

Department of Psychiatry 

 

Thesis of Medical Speciality/Konya, 2016 

 

 
 Objective: The aim of this study was to investigate the prevalence of postpartum depression 

among mothers and determine which factors are related this clinical condition. 

 

 Materials & Methods: The study included 206 mothers who were admitted to the 

department of Child Health and Diseases Neonatal Intensive Care Unit in Selcuk University Faculty 

of Medicine within six weeks period. First SCID-I and demographic data form for the participants 

who were volunteer to participate the study were filled. Then, Edinburgh Postpartum Depression 

Scale, Multidimensional Scale of Perceived Social Support, Beck Anxiety Inventory and Maternal 

Bonding Scale were applied to all mothers. 

 
 Results: We found that 6,8% (n=14) of mothers have postpartum depression. Than we 

compared the two groups postpartum depression (PPD) and non-postpartum depression (NPPD). In 

terms of socio-demographic characteristics and found a significant difference only in the level of 

economic status. Socio-economic status was lower in the group with PPD. In addition, social support 

received during pregnancy was significantly lower in the group with the PPD. Peripartum or any time 

depression history and comorbid psychiatric disorders were related factors with PPD. EPDS scores 

were significantly higher and MSPSS scores were significantly lower in the group with PPD. 

 

 Conclusion: Postpartum depression has many negative consequences for both mother and 

baby. In the present study, we found that postpartum depression rates were consistent with previous 

studies. Early detection, prevention and treatment of postpartum depression is very important for the 

postpartum women who have a higher risk for depression. 
 

Key words: Depression, postpartum, prevalence. 
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9. EKLER 

 

EK-1: Bilgilendirilmiş Onam Formu 

 

 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

ETİK KURULU 

               AYDINLATILMIŞ (BİLGİLENDİRİLMİŞ) OLUR FORMU 

 

(Araştırmacının Açıklaması): Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Psikiyatri 

kliniği olarak “Doğum sonrası depresyon yaygınlığı ve ilişkili faktörler” başlıklı bir 

araştırma yapmaktayız.  

 

 Böyle bir çalışma ile çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümüne rutin kontrolleri 

için başvuran 0-6 hafta arasındaki bebeklerin annelerinde doğum sonrası depresyon 

sıklığı ve ilişkili faktörlerin saptanması amaçlanmaktadır. Sizin de bu araştırmaya 

katılmanızı öneriyoruz. Ancak hemen söyleyelim ki bu araştırmaya katılıp 

katılmamakta serbestsiniz. 

 

Eğer araştırmaya katılmayı kabul ederseniz öncelikle sosyo-demografik 

özelliklerinizin değerlendirildiği bir formu doldurmanız, ardından da bazı anket 

formlarını değerlendirmeniz gerekecektir. Sizden elde edilecek veriler tamamen 

bilimsel amaçlı kullanılacak olup kimliğiniz ve özel hayatınızla ilgili bilgileriniz 

herhangi bir yerde açıklanmayacaktır.    

 

 Bu çalışmaya katılmanız için sizden herhangi bir ücret istenmeyecektir. 

Çalışmaya katıldığınız için size ek bir ödeme de yapılmayacaktır. 

 

Bu çalışmaya katılmayı reddedebilirsiniz. Bu araştırmaya katılıp 

katılmamanız ile size uygulanacak tedavi şekli değişmeyecektir. Çalışmanın herhangi 

bir aşamasında çalışmadan çıkma hakkına sahipsiniz.   

 

(Katılımcının Beyanı): 

 

Yukarıda belirtilen araştırma hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirildim. Bana, 

yukarıda konusu ve amacı belirtilen araştırma ile ilgili yazılı ve sözlü açıklama 

aşağıda adı belirtilen hekim tarafından yapıldı. Araştırmaya gönüllü olarak 

katıldığımı, istediğim zaman gerekçeli veya gerekçesiz olarak araştırmadan 

ayrılabileceğimi biliyorum. Benden alınan bilgilerin bu araştırmada kullanılmasını 

hiçbir baskı altında kalmadan kabul ediyorum.  

 

Katılımcının                             

 

Adı, soyadı:  

Tarih ve imza:   

 

Araştırmacı doktorun   
 Adı, soyadı:  

Tarih ve imza:   
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EK-2:  Sosyo-demografik Veri Formu  

 
1. Yaşı (yıl):   

2. Medeni durumu:        1) evli                  2)bekâr                   3)boşanmış/dul   

3. Akraba evliliği?           1) evet                2)hayır 

4. Evlenme biçimi?         1) anlaşarak       2)görücü usulü       3)aile zoruyla 

5. Evlenme yaşı?             1) <20                 2)20-30                    3)>30 

6. Evlilik süresi?              1)<1-1                 2)2-5                        3)>5 

7. Yerleşim yeri:             1) köy                  2) ilçe                       3) il 

8. Sosyoekonomik durum:   1) düşük          2) orta                    3) yüksek 

9. Eğitim düzeyi:                    1) İlköğretim   2)Ortaöğretim       3) üniversite 

10. Çalışma durumu:               1)çalışıyor       2) çalışmıyor          3) önceden çalışıyor 

11. Nasıl bir ailede yaşıyorsunuz?                1) çekirdek               2) geniş  

12. Eşin eğitim durumu?          1) İlköğretim   2)Ortaöğretim       3) üniversite 

13. Eşin çalışma durumu?        1)çalışıyor       2) çalışmıyor          3) önceden çalışıyor/emekli 

14. Doğum şekli:                                              1) normal doğum    2)  sezaryen  

15. Doğum şekline karar veren kişi?            1)kendisi                  2) doktor         3)birlikte 

16. Doğum şekline karar verme nedeni?    1) c/s tekrarı            2) daha kolay  3) faydalı    

4)normale uygun değil 

17. Doğum                                                         1) tekil                     2) çoğul  

18. Doğum acil şartlarda mı oldu?   1) evet      2) hayır  
19. Sezer yanda verilen anestezi türü?         1) genel       2) lokal  

20. Doğum sırasında bebekte oluşan komplikasyon var mı?  1)Evet             2)Hayır  

21. Doğum sırasında annenin yaşadığı komplikasyon var mı ?   1)Evet              2)Hayır 

22. Kaçıncı gebeliğiniz:  

23. Primiparite:                                 1) evet              2)hayır 

24. Ölü doğum öyküsü?    1) var   2)yok 

25. İstemli düşük?                    1) var   2)yok 

26. Kendiliğinden düşük?     1) var   2)yok 

27. Küretaj öyküsü?     1) var   2)yok 

28. Gebelik yardımcı üreme yöntemleriyle mi gerçekleşti?                 1)evet  2)hayır  

29. Gebelik planlanmamış bir gebelik miydi?                                1)evet  2)hayır 

30. Gebelik süresince düzenli tıbbi kontrollerinizi yaptırdınız mı?   1)evet  2)hayır  
31. Gebelik döneminde sigara kullandınız mı?                               1)evet  2)hayır  

32. Gebelik döneminde alkol-madde kullandınız mı?                 1)evet   2)hayır 

33. Gebelik döneminde sağlık problemi yaşadınız mı?                 1)evet   2)hayır  

(eklampsi, preeklampsi, hiperemezis gravidarum, guatr, gest. Diabet, düşük tehditi,) 

34. Gebelik sırasında hayatını etkileyebilecek stres faktörü?             1)var                  2)yok 

(yakın kaybı, iş değişikliği, ev değişikliği vs. gibi)  

35. Gebelik döneminde şiddet gördünüz mü?   1)evet    2)hayır  

36. Gebelik boyunca sosyal destek:                            1)yeterli   2)kısmen  3)yok 

37. Şimdiki Gebelik Döneminde Depresyon:  1)evet   2)hayır 

38. Gebelikte antidepresan kullanımı:                1)var (ilaç adı ……..     )      2)yok  

39. Daha önce doğum sonrası depresyon yaşadınız mı?      1)evet          2)hayır 

40. Bebeğin cinsiyeti?                         1) kız                2) erkek 

41. Bebeğin doğum haftası?............. Şimdiki yaşı:………… 

42. Bebeğin apgar skoru: (varsa) 

43. Bebeğin doğum kilosu:……………… 

44. Bebeğin doğum baş çevresi:……………. 

45. Bebekte gaz sancısı/kolik?           1)var                                 2)yok 

46. Bebeğin beslenme şekli?              1)sadece anne sütü       2) mikst        3) sadece mama 

47. Daha önce emzirme deneyimi?  1)var                                 2)yok 

48. Emzirmeyi engelleyecek meme rahatsızlığı ?   1)yok       2)çatlak            3)apse 

49. Evde bebek bakımına yardım edecek kişi?                        1)var            2)yok 

50. Ailede psikiyatrik hastalık öyküsü var mı?                       1)evet          2)hayır 
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EK-3: Edinburg Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği 
 

Yakın zamanlarda bebeğiniz oldu. Sizin son hafta içindeki duygularınızı öğrenmek istiyoruz. 

Böylelikle size daha iyi yardımcı olabileceğimize inanıyoruz. Lütfen, yalnızca bugün değil son 7 gün 

içinde, kendinizi nasıl hissettiğinizi en iyi tanımlayan ifadeyi işaretleyiniz. 

 
1. Son 7 gündür; Gülebiliyor ve olayların komik tarafını görebiliyorum. 

       (0) Her zaman olduğu kadar 

       (1) Artık pek o kadar değil 

       (2) Artık kesinlikle o kadar değil 

       (3) Artık hiç değil 

2. Son 7 gündür; Geleceğe hevesle bakıyorum. 

       (0) Her zaman olduğu kadar 

       (1) Her zamankinden biraz daha az  

       (2) Her zamankinden kesinlikle daha az 

       (3) Hemen hemen hiç 

3. Son 7 gündür; Bir şeyler kötü gittiğinde gereksiz yere kendimi suçluyorum. 

      (3) Evet, çoğu zaman 
      (2) Evet, bazen 

      (1) Çok sık değil 

      (0) Hayır, hiç bir zaman 

4. Son 7 gündür; Nedensiz yere kendimi sıkıntılı ya da endişeli hissediyorum. 

       (0) Hayır, hiç bir zaman 

       (1) Çok seyrek 

       (2) Evet, bazen 

       (3) Evet, çoğu zaman 

5. Son 7 gündür; İyi bir nedeni olmadığı halde, korkuyor ya da panikliyorum. 

      (3) Evet, çoğu zaman 

      (2) Evet, bazen 
      (1) Hayır, çok sık değil 

      (0) Hayır, hiç bir zaman 

6. Son 7 gündür; Her şey giderek sırtıma yükleniyor. 

      (3) Evet, çoğu zaman hiç başa çıkamıyorum 

      (2) Evet, bazen eskisi gibi başa çıkamıyorum 

      (1) Hayır, çoğu zaman oldukça iyi başa çıkamıyorum 

      (0) Hayır, her zamanki gibi başa çıkabiliyorum 

7. Son 7 gündür; Öylesine mutsuzum ki uyumakta zorlanıyorum. 

      (3) Evet, çoğu zaman 

      (2) Evet, bazen 

      (1) Çok sık değil 

      (0) Hayır, hiç bir zaman 
8. Son 7 gündür; Kendimi üzüntülü ya da çökkün hissediyorum. 

      (3) Evet, çoğu zaman 

      (2) Evet, oldukça sık 

      (1) Çok sık değil 

      (0) Hayır, hiç bir zaman 

9. Son 7 gündür; Öylesine mutsuzum ki ağlıyorum. 

      (3) Evet, çoğu zaman 

      (2) Evet, oldukça sık 

      (1) Çok seyrek 

      (0) Hayır, asla 

10. Son 7 gündür; Kendime zarar verme düşüncesinin aklıma geldiği oldu. 

      (3) Evet, oldukça sık 

      (2) Bazen 

      (1) Hemen hemen hiç 

      (0) Asla 
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EK-4: Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği 

 

MSPSS- Aşağıda 12 cümle ve her birinde de cevaplarınızı işaretlemeniz için 1 den 7 

ye kadar rakamlar verilmiştir. Her cümlede söyleneni sizin için ne kadar çok doğru 

olduğunu veya olmadığını belirtmek için o cümle altındaki rakamlardan yalnız bir 

tanesini daire içine alarak işaretleyiniz.  

 

1. İhtiyacım olduğunda yanımda olan özel bir insan var. 

 2.Sevinç ve kederimi paylaşabileceğim özel bir insan var. 

3.Ailem bana gerçekten yardımcı olmaya çalışır. 

 4.İhtiyacım olan duygusal yardımı ve desteği ailemden alırım. 

 5.Beni gerçekten rahatlatan özel bir insan var. 

 6.Arkadaşlarım bana gerçekten yardımcı olmaya çalışırlar. 

7.İşler kötü gittiğinde arkadaşlarıma güvenebilirim. 

8.Sorunlarımı ailemle konuşabilirim. 

 9.Sevinç ve kederlerimi paylaşabileceğim arkadaşlarım var. 

 10.Yaşamımda duygularıma önem veren özel bir insan var. 

 11.Kararlarımı vermede ailem bana yardımcı olmaya isteklidir. 

 12.Sorunlarımı arkadaşlarımla konuşabilirim. 

 

  

Kesinlikle hayır             1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet 

Kesinlikle hayır                    1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet 

Kesinlikle hayır                    1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet 

Kesinlikle hayır                    1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet 

Kesinlikle hayır                    1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet 

Kesinlikle hayır                    1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet 

Kesinlikle hayır                    1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet 

Kesinlikle hayır                    1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet 

Kesinlikle hayır                    1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet 

Kesinlikle hayır                    1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet 

Kesinlikle hayır                    1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet 

Kesinlikle hayır                    1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet 
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EK-5: Maternal Bağlanma Ölçeği 

 

 

MATERNAL BAĞLANMA ÖLÇEĞİ 

 

Aşağıda yeni annenin durumu ile ilgili tecrübeleri, hisleri ve duyguları 

tanımlanmaktadır. Lütfen her ifadede tanımlanan duygu ve düşünceyi ne sıklıkta 

hissettiğinizi ve düşündüğünüzü her biri için tek bir kutucuğu işaretleyerek belirtiniz. 

 
 HER 

ZAMAN 

SIK SIK BAZEN HİÇBİR 

ZAMAN 

1. Bebeğimi sevdiğimi hissediyorum. a b c d 

2. Bebeğimle birlikteyken mutluluk ve içimde bir 

sıcaklık hissediyorum. 

a b c d 

3. Bebeğimle özel zaman geçirmek istiyorum. a b c d 

4. Bebeğimle birlikte olmak için sabırsızlanıyorum. a b c d 

5. Sadece bebeğimi görme bile beni mutlu ediyor. a b c d 

6. Bebeğimin bana ihtiyacı olduğunu biliyorum. a b c d 

7. Bebeğimin sevimli olduğunu düşünüyorum. a b c d 

8. Bu bebek benim olduğu için çok memnunum. a b c d 

9. Bebeğim güldüğünde kendimi özel hissediyorum. a b c d 

10. Bebeğimin gözlerinin içine bakmaktan 

hoşlanıyorum. 

a b c d 

11. Bebeğimi kucağımda tutmaktan hoşlanıyorum. a b c d 

12. Bebeğimi uyurken seyrediyorum. a b c d 

13. Bebeğimin yanımda olmasını istiyorum. a b c d 

14. Başkalarına bebeğimi anlatıyorum. a b c d 

15. Bebeğimin gönlünü almak zevklidir. a b c d 

16. Bebeğimle kucaklaşmaktan hoşlanıyorum. a b c d 

17. Bebeğimle gurur duyuyorum. a b c d 

18. Bebeğimin yeni şeyler yapmasını görmekten 

hoşlanıyorum. 

a b c d 

19. Düşüncelerim tamamen bebeğimle dolu. a b c d 

20. Bebeğimin karakterini biliyorum. a b c d 

21. Bebeğimin bana güven duymasını istiyorum. a b c d 

22. Bebeğim için önemli olduğumu biliyorum. a b c d 

23. Bebeğimin hareketlerinden ne istediğini anlıyorum. a b c d 

24. Bebeğime özel ilgi gösteriyorum. a b c d 

25. Bebeğim ağladığında onu rahatlatıyorum. a b c d 

26. Bebeğimi içinden gelen bir duyguyla seviyorum. a b c d 
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EK-6: Beck Anksiyete Ölçeği 

 

BECK ANKSİYETE ÖLÇEĞİ 

 

İSİM:                                                                           TARİH: 

Aşağıda insanların kaygılı ya da endişeli oldukları zamanlarda yaşadıktan bazı 

belirtiler verilmiştir. Lütfen her maddeyi dikkatle okuyunuz. Daha sonra, her 

maddedeki belirtinin BUGÜN DÂHİL SON BİR HAFTADIR sizi ne kadar 

rahatsız ettiğini yandaki uygun yere (x) işareti koyarak belirleyiniz. 

 

 

 
Hiç 

 
 

 

(0) 

Hafif 

düzeyde 
beni pek 

etkilemedi 

(1) 

Orta düzeyde 
hoş değildi ama 
katlanabildim 

 

(2) 

Ciddi 

düzeyde 
dayanmakta 

çok 

zorlandım 

(3) 

1-Bedeninizin herhangi bir yerinde 

uyuşma ve karıncalanma. 

    

2-Sıcak/ateş basması.     

3-Bacaklarda halsizlik, titreme.     

4-Gevşeyememe.     

5-Çok kötü şeyler olacak korkusu.     

6-Baş dönmesi ve sersemlik.     

7-Kalp çarpıntısı.     

8-Dengeyi kaybetme duygusu.     

9-Dehşete kapılma.     

10-Sinirlilik.     

11-Boğuluyormuş gibi olma hissi.     

12-Ellerde titreme.     

13-Titreklik.     

14-Kontrolü kaybetme korkusu.     

15-Nefes almada güçlük.     

16-Ölüm korkusu.     

17-Korkuya kapılma.     

18-Midede hazımsızlık ya da 

rahatsızlık hissi. 

    

19-Baygınlık.     

20-Yüzün kızarması.     

21-Terleme.     

 
TOPLAM= 
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EK-7: Etik Kurul Onayı 
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