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ÖZ 

Giriş: Postpartum dönem kadının psikiyatrik hastalıklara en fazla yakalanma riski taşıdığı dönemdir. Postpartum 
depresyon yeni doğum yapan kadınların yaklaşık %6,3- 50,7’sini etkilemektedir. Başlangıcı sinsi olabildiğinden 
postpartum depresyon, özellikle hafif ve orta şiddette olduğunda ve yardım arayışı desteklenmediğinde rahatlıkla 
gözden kaçabilir. Çalışmanın amacı 6 hafta- 1 yaş bebeği olan annelerde postpartum depresyon sıklığının ve 
ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Kesitsel nitelikteki bu çalışma 6 hafta ile 1 yaş bebeği olan anneler ile Ocak 2017-Haziran 
2017 tarihleri arasında yürütüldü. Çalışmada veri kaynağı olarak annenin tanımlayıcı özellikleri ve postpartum 
depresyon için risk faktörlerine yönelik anket formu; Edinburgh Postpartum Depresyon Ölçeği kullanıldı. 
İstatistiksel analizler SPSS 20 paket programı kullanılarak yapıldı. p değerinin 0,05’in altında olduğu değerler 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: Çalışmamıza iki yüz elli beş anne dahil edildi. Postpartum depresyon sıklığı %30,6 idi. İstenmeyen 
gebelik durumu ve sigara içen annelerde postpartum depresyonun daha sık olduğugörüldü (sırasıyla, p= 0,001, 
p= 0,013). 

Sonuç:Postpartum depresyonda anne ve bebek arasındaki duygusal bağ ciddi bir şekilde bozulur. Bu nedenle erken 
tanı çok önemlidir vebirinci basamakta çalışan hekim ve diğer sağlık çalışanları durum hakkında uyanık olmalıdır.   

 

SUMMARY 

Introduction: The postpartum period is the period when women are most likely to have psychiatric illnesses. 
Postpartum depression affects approximately 6.3%-50.7% of women who had just gave birth. As the  onset of 
postpartum depression is insidious it can easily be overlooked if the patient’s seeking help is not supported, 
especially when the severity of postpartum depression is mild or moderate. The aim of the study was to determine 
the frequency of postpartum depression and investigate risk factors related with postpartum depression among 
mothers having a child aged 6 weeks-1 year old. 

Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted among mothers having a child aged 6 weeks-
1 year old between January 2017 and June 2017. A questionnaire on descriptive features and PPD risk factors; 
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Edinburgh Postpartum Depression Scale were used for the data collection. Statistical analyzes were made using 
the SPSS 20 package program. P value below 0.05 was considered statistically significant. 

Results: Two hundred and fity-five mothers were included in our study. The rate of postpartum depression was 
30.6%. It was seen that postpartum depression was more often among mothers who were smoking and had 
unplanned pregnancy (p= 0.013, p= 0.001, respectively). 

Conclusion: The emotional link between the mother and the baby falls off seriously during postpartum 
depression. Therefore, early diagnose is very important and primary care physicians and other healthcare 
workers should be alert about the situation. 
 

 

GİRİŞ 

Gebelik ve doğumla birlikte kadında fizyolojik, 
psikolojik ve sosyal değişimler ortaya çıkar. 
Birçok kadın bu değişimlere kolaylıkla uyum sağ-
larken, bir kısmında ise kalıcı ruhsal değişikliklere 
neden olabilmektedir. Postpartum dönem anne-
nin psikiyatrik hastalıklara yakalanma riskinin en 
fazla olduğu dönem olarak kabul edilmektedir (1). 
Dünya genelinde gebelikte depresyon prevalansı 
%7-26 olarak bildirilirken (1-3) postpartum dö-
nemde depresyon sıklığı, araştırmalarda kullanı-
lan tanı yöntemine göre farklılık göstermekte ve 
%3,5-40 arasında değişmektedir (1,4-5). 
Türkiye’de postpartum depresyon sıklığı %6,3-
50,7 arasındadır (6-9).   

Postpartum depresyon (PPD) doğumdan sonra 
ortaya çıkan ve çeşitli klinik bulgularla seyreden 
majör depresyon atağı olarak tanımlanmaktadır 
(7). PPD, annenin kendine olan güvenini, sosyal 
yaşamını, mesleki işlevselliğini, evlilik ilişkilerini, 
çocuğuyla ilişkisini olumsuz etkileyebilmektedir. 
Bu hastalar çoğunlukla ilk 12 hafta içinde semp-
tom verirler ve eğer tedavi edilmezlerse çoğu ilk 1 
yıl sonuna kadar depresif kalırlar (10). PPD 
geçiren hastaların çocuklarının zihinsel ve mental 
gelişim sorunları olabilir. Ayrıca bu çocuklarda 
kaza riski, ani bebek ölüm sendromu ve herhangi 
bir nedenden hastaneye başvuru insidansının 
arttığı söylenmektedir (11-12). Doğum sonrası 
gelişen depresif bulgular, annenin kendisi ve 
çevresi tarafından doğum sonu olağan yorgun-
luğu olarak değerlendirilmekte ve bu nedenle 
hekime başvurular gecikmektedir. 

Bu nedenlerle postpartum dönemde depresyonun 
taranması ve semptomların saptanması önemli 
bir konudur. Gelen hasta profili hakkında bilinç-
lenmek, PPD adayı olan anneleri önceden tespit 
ederek yakın takibe almak ve tedavi amaçlı yön-
lendirmek birinci basamakta görev yapan hekimin 

primer sorumluluğudur. Bir kadın, gebeliği boyun-
ca “doğum öncesi bakım” almak için en az dört 
kez aile hekimi tarafından görülmektedir. Doğum 
sonrası dönemde ise loğusa taburcu olmuşsa4,5 
ve 6. izlemleri Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM) 
yapılmaktadır (13).  

Çalışmamızın amacı, 6 hafta ila 1 yaş arası 
bebeği olan annelere ait yaş ortalamaları, evlilik 
durumları, eğitim seviyeleri, gelir düzeyleri, sigara 
alışkanlıkları, hastalık ve depresyon öyküleri, 
doğum şekilleri, çocuk sayıları ve emzirme 
durumları gibi demografik verileri ışığında, PPD 
sıklığı ve ilişkili risk faktörlerinin saptamaktır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Kesitsel nitelikteki çalışmamızın evrenini İzmir 
Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
polikliniğine Ocak 2017-Haziran 2017 tarihleri 
arasında başvuran 6 hafta ila 1 yaş arası bebeği 
olan anneler oluşturmaktadır. Çalışmaya katıl-
mayı kabul eden katılımcılara annenin sosyode-
mografik özelliklerini, obstetrik öyküsünü, bebek 
ile ilgili bilgileri ve postpartum depresyon için risk 
faktörü olabilecek durumları sorgulayan soruları 
içeren 32 sorudan oluşan anket formu ile 
Edinburgh Postpartum Depresyon Ölçeği 
(EPDÖ)’ndeki sorular yüz yüze görüşme tekniği 
ile uygulandı. 

Örneklem büyüklüğü %80 güç, %5 hata payı 
Buğdaycı ve arkadaşlarının çalışmasındaki post-
partum depresyon sıklığı %21 olarak alındığında  
%5 sapma ile255 kişi olarak hesaplandı (20). 

EPDÖ’nün Türkçe uyarlaması Engindeniz tarafın-
dan gerçekleştirilmiştir. EPDÖ’nün kesme noktası 
13 olarak hesaplanmış ve ölçek puanı 13 ve 
daha fazla olan kadınlar risk grubunda sayılmştır 
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(14). İstatistiksel analizler SPSS 20 paket prog-
ramı kullanılarak yapıldı. Çalışmada tanımlayıcı 
analizler sayısal değişkenler için ortalama, ortan-
ca, standart sapma, en küçük ve en büyük değer; 
kategorik değişkenler için sayı, oran, yüzde kulla-
nılarak sunuldu. Verilerin normal dağılımı uyumu 
Kolmogorov Smirnov ile test edildi. Kategorik 
değişkenlerin gruplar arası karşılaştırmalarda, Ki-
kare ve Fisher’sexact testleri kullanıldı. p değe-
rinin 0,05’in altında olduğu değerler istatistiksel 
olarak anlamlı kabul edildi. 

 

 

BULGULAR 

Çalışmaya 6 hafta-12 ay bebeği olan toplamda 
255 kadın dahil oldu. Çalışmaya alınan annelerin 
yaş ortancası 29 (17-45) yıldı. Tüm annelerin 
%3,1’i (8) okuma yazma bilmiyorken, %23,9’u 
(61) ilkokul mezunu, %23,5’i (60) lise ve dengi 
okullardan mezundu. Çalışmaya katılan annele-
rinin  %84,7’sinin (216) sağlık güvencesi SGK idi. 
Aylık gelir durumlarına bakıldığında %31’inin (79) 
1501-2500 TL olduğu, bunu takiben %22,7’sinin 
(58) 1301-1500 TL idi. Tüm annelerin %95,7’si 
(244) evli ve resmi nikahlı idi. Çalışmaya katılan 
annelerin sigara kullanımlarına bakıldığında 
%18,4’ü (47) halen sigara kullanıyorken, %59,2’si 
(151) bugüne kadar hiç kullanmamıştı (Tablo 1).   

 
 
 

Tablo 1.Çalışmaya katılan annelerin sosyodemografik özellikleri 

  N(%) 

Eğitim düzeyi 

Okuma-yazma bilmeyen 
Okur-yazar 
İlkokul 
İlköğretim 
Ortaokul veya mesleki ortaokul 
Lise ve dengi okullar 
Yüksek okul veya fakülte 
Yüksek lisans, doktora 

8 (3,1) 
10 (3,9) 
61 (23,9) 
18 (7,1) 
42 (16,5) 
60 (23,5) 
50 (19,6) 
6 (2,4) 

Çalışma durumu 

Ev hanımı 
Memur 
Özel sektör 
Kendi işi 

196 (76,9) 
24 (9,4) 
30 (11,8) 
5 (2) 

Sağlık güvencesi 
Yok 
SGK (ssk,bağ-kur,emeklisandığı) 
Yeşilkart 

10 (3,9) 
216 (84,7) 
29 (11,4) 

Aylık gelir durumu 

600 TL veya daha düşük 
600-1300 TL 
1301 – 1500TL 
1501-2500 TL 
2501-3500 TL 
3501-4500 TL 
4501-5500 TL 
5501 TL ve üzeri 

22 (8,6) 
39 (15,3) 
58 (22,7) 
79 (31) 
35 (13,7) 
13 (5,1) 
3 (1,2) 
6 (2,4) 

Medeni hal 

Evli ve resmi nikahlı 
Evli ve resmi nikah yok 
Eşinden ayrı yaşayan 
Boşanmış 
Dul 

244 (95,7) 
4 (1,6) 
3 (1,2) 
1 (0,4) 
3 (1,2) 

Aynı evde yaşayan kişi 
sayısı Ort (min-max)  

4 (2-9)  

Sigara içme durumu 

Halen kullanıyor 
Daha önce kullanmış bırakmış 
Yaşamı boyunca birkaç kez kullanmış 
Bugüne kadar hiç kullanmamış 

47 (18,4) 
33 (12,9) 
24 (9,4) 
151 (59,2) 

Alkol kullanım 
durumu 

Halen kullanıyor 
Kullanıyormuş ama artık kullanmıyor 
Yaşamı boyunca birkaç kez kullanmış 
Bugüne kadar hiç kullanmamış 

8 (3,1) 
16 (6,3) 
32 (12,5) 
199                                          (78) 
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Çalışmaya katılan annelerin son gebeliklerine ait 
özelliklere bakıldığında annelerin %84,3’ünün 
(215) gebeliği istemli idi. Tüm annelerin %74,9’u 
(191) doğum öncesi bakım aldığını belirtti. 
Olguların %8,2’si (21) gebelik öncesinde tedavi 
gerektiren bir ruhsal rahatsızlık geçirdiğini belirtti. 
Gebelik öncesinde ruhsal rahatsızlık geçiren 
annelerin %76,2’si (16) ilaç tedavisi, %23,8’i (5) 
psikolojik tedavi aldığını belirtti. Çalışmaya 
katılan annelerin %2,7’si (7) bu gebeliğinde 
tedavi gerektiren ruhsal rahatsızlık geçirdiğini 
belirtti. 

Gebelikte ruhsal rahatsızlık geçiren bu 7 annenin 
6’sı psikolojik tedavi aldığını, biri tedaviye devam 
etmediğini belirtti (Tablo 2). 

Çalışmamızda 6 hafta-1 yaş bebeği olan 
annelerde PPD sıklığı %30,6 bulundu. Çalışmaya 
katılan annelerin bebeklerinin %9,4’ünün (24) 
doğumu sırasında problem yaşandığı belirlendi. 

Doğumda yaşanan problemlerin çoğunluğunun 
uzamış eylem ve uzamış eyleme bağlı problemler 
olduğu, bunu takiben makat geliş, annenin sen-
kop geçirmesi, annede hipertansiyon, preek-
lampsi, indüksiyon ajanına bağlı alerjik reaksiyon 
gelişmesi gibi problemlerin de yaşandığı 
saptandı. Bebeklerin %2,7’sinde (7) doğumsal 
anomali vardı. Bebeklerin %2,4’ünde (6) kronik 
hastalık olduğu belirtildi  (Tablo3). 

Tüm annelerin %10,6’sında (27) istemli düşük 
(küretaj) ve %19,6’sında (50) kendiliğinden düşük 
öyküsü vardı. Çalışmaya katılan annelerin canlı 
doğum sayısı, kaçıncı gebeliği olduğu ve yaşa-
yan çocuk sayısı 1ile 7 arasında değişmekle 
birlikte verilerin ortancası 2 idi. 

Annelerin eğitim durumu (p=0,479), çalışma 
durumu (p=0,326), sağlık güvencesi (p=0,722) ve 
aylık gelir durumu (p=0,425) ile PPD arasında 
istatistiksel anlamlı bir ilişki bulunamadı. 

 

Tablo 2. Annelerin son gebeliğine ait veriler 

  N                                 (%) 

İstemli gebelik olma 
durumu 

Evet 
Hayır 

215                            (84,3) 
40                              (15,7) 

Doğum öncesi bakım 
alma durumu 

Evet 
Hayır 

191                            (74,9) 
64                              (25,1) 

Doğum öncesi bakım 
aldığı kurum 

Aile sağlığı merkezi 
Devlet hastanesi 
Eğitim ve araştırma hastanesi 
Üniversite hastanesi 
Özel hastane 
Kadın hastalıkları ve doğum hastanesi 
Özel muayenehane 

10                               (5,2) 
36                              (18,8) 
72                              (37,7) 
11                               (5,8) 
51                              (26,7) 
6                                 (3,1) 
5                                 (2,6) 

Gebelik öncesi kilo 
Ortanca(min-max)  

65,4 (39-120)  

Şu andaki kilo ortanca(min-max) 71 (42-120)  

Gebelik sırasında 
tıbbi sorun yaşama 
durumu 

Evet 
Hayır 

66                                (25,9) 
189                              (74,1) 

Gebelik öncesi tedavi 
gerektiren ruhsal 
rahatsızlık geçirilmesi 

Evet 
Hayır 

21                                 (8,2) 
234                              (91,8) 

Gebelik öncesi tedavi 
gerektiren ruhsal 
rahatsızlık 
geçirenlerin tedavi 
durumu 

Psikolojik tedavi 
İlaç tedavisi 

5                                  (23,8) 
16                                (76,2) 

Bu gebeliğinde tedavi 
gerektiren ruhsal 
rahatsızlık geçirilmesi 

Evet 
Hayır 

7                                   (2,7) 
248                              (97,3) 

 



Cilt 25, Sayı 2, Nisan-Mayıs-Haziran; 2021     127 

Tablo 3. Bebeğe ait özelliklerin dağılımı 

  N                                                    (%) 

Bebeğin cinsiyeti 
Kız 
Erkek 

129                                             (50,58)
126                                              (49,4) 

Doğum şekli 
Vajinal doğum 

Sezeryan 
96                                                (37,6)
159                                              (62,3) 

Bebeğin doğum haftası ortanca(min-
max)  

39 (26-42)  

Bebeğin doğum ağırlığı ortanca(min-
max)  

3239,6 (960-5000)  

Doğum sırasında 

problem yaşanma durumu 
Evet 
Hayır 

24                                                 (9,4) 
231                                              (90,6) 

Bebekte doğumsal anomali varlığı 
Evet 
Hayır 

7                                                   (2,7) 
248                                               (97,3) 

Bebekte kronik hastalık varlığı 
Evet 
Hayır 

6                                                   (2,4) 
249                                              (97,6) 

Bebek beslenme şekli   

6 ay 

Sadece anne sütü 

Sadece mama 

Anne sütü + mama 

Mama + ek gıda 

Anne sütü + ek gıda 

90                                                (62,9)
14                                                  (9,8)
31                                                 (21,7)
3                                                    (2,1)
5                                                    (3,5) 

>6 ay 

Sadece anne sütü 

Sadece mama 

Anne sütü + mama 

Mama + ek gıda 

Anne sütü + ek gıda 

20                                                (17,9)
11                                                  (9,8)
29                                                 (25,9)
7                                                   (6,3) 
45                                                (40,2) 

 

 

Gebeliğin istemli olup olmamasıyla PPD varlığı 
arasındaki ilişki anlamlı bulundu (p=0,001). Do-
ğum öncesi bakım alınıp alınmamasıyla PPD 
arasında anlamlı ilişki olmadığı görüldü (p= 
0,283). Gebelikte tıbbi sorun yaşanıp yaşan-
mamasıyla PPD görülmesi arasında anlamlı ilişki 

saptanmadı (p=0,383). Gebelik öncesinde ruhsal 
hastalık geçirme durumunun PPD varlığıyla 
arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p=0,203). 
Gebelikte ruhsal hastalık geçirme durumu ile 
PPD varlığı arasında anlamlı ilişki bulunamadı 
(p=0,122). (Tablo4). 

 

Tablo 4. Son gebeliğe ait bazı özelliklere göre annelerin PPD durumununEdinburgh doğum sonrası depresyon ölçeği ile 
değerlendirilmesi 

  
Depresyon 
yok 
n (%) 

Depresyon 
var 
n (%) 

X  
p 
değeri 

İstemli gebelik  
Evet 
Hayır 

158 (73,5) 

19 (47,5) 

57 (26,5) 

21 (52,5) 
10,728  0,001* 

Doğum öncesi bakım 
Evet 
Hayır 

136 (71,2) 

41 (64,1) 

55 (28,8) 

23 (35,9) 
1,152  0,283 

Gebelikte tıbbi sorun 
Evet 
Hayır 

43 (65,2) 
134 (70,9) 

23 (34,8) 

55 (29,1) 
0,761  0,383 

Gebelik öncesi 

ruhsal hastalık 
Evet 
Hayır 

12 (57,1) 

165 (70,5) 

9 (42,9) 

69 (29,5) 
1,622  0,203 

Gebelikte ruhsal 

hastalık 
Evet 
Hayır 

3 (42,9) 

174 (70,2) 

4 (57,1) 

74 (29,8) 
2,390  0,122 

*p< 0,05 
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Tablo 5’te doğuma ve bebeğe dair bazı özel-
liklere göre PPD varlığı sunulmuştur. Doğum 
şekli ile PPD arasında anlamlı ilişki bulunamadı 
(p=0,646). Doğumda problem yaşanması ile PPD 
arasında anlamlı ilişki bulunamadı (p=0,759).  
Bebekte kronik hastalık (p=0,679) ya da doğum-
sal anomali bulunmasıyla (p=1,000) PPD ara-
sında anlamlı ilişki olmadığı görüldü. Bebeğin 
doğum ağırlıyla ve doğum haftası ile PPD ara-
sında anlamlı ilişki olmadığı görüldü. 

TARTIŞMA 

PPD oldukça sık görülen yaşam kalitesini ve 
bebeklerinin gelişimini etkileyen önemli bir sağlık 
sorunudur. Çalışmamızda 6 hafta-1 yaş bebeği 
olan annelerde PPD sıklığı %30,6 bulunmuştur. 
Buna göre 255 kadından 78’inde PPD görülmek-
tedir. PPD insidansına bakıldığında farklı çalış-
malarda farklı sonuçlara rastlamak mümkündür 
(6-9,15-19). Malezya’da Kit ve arkadaşlarının 154 
kadın katılımcı ile yürüttükleri bir çalışmada PPD 
insidans oranı %3,9 gibi düşük bir değerde tespit 
edilmişken (17) Trabzon bölgesinde Ayvaz ve 
arkadaşlarının çalışmasının sonuçlarına göre 
insidans %28,1 saptanmıştır (8).  

Literatürde bildirilen PPD sıklığının hem toplumlar 
arasında hem de ülkemizde farklı çalışmalarda 

bu kadar değişkenlik göstermesinin sebebinin, 
EPDÖ kesme puanının farklı olması, çalışma 
dizaynı, değerlendirmenin doğum sonrası farklı 
zamanlarda yapılması, örneklem hacmi ve 
populasyonlardaki yöresel, kültürel, sosyal ve 
ekonomik farklılıklar olduğu düşünülmektedir. 

Çalışmamızda okuma yazma bilmeyen annelerin 
%50’sinde, öğrenim durumu ilköğretim olanların 
%29,8’inde, öğrenim durumu lise ve üzeri 
olanların %30,2’sinde PPD varlığı saptandı ve 
anne eğitim durumu ile PPD sıklığı arasında 
anlamlı bir ilişki olmadığı görüldü (p=0,479). 
Yapılan farklı çalışmalarda da kadınların eğitim 
düzeyi arttık çapostpartum depresyon riskinin 
düşük olduğu ve bu düşüşün istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark oluşturmadığı saptanmıştır (8). 
Üst ve arkadaşı çalışmasında eğitim düzeyi 
yüksek olan kadınların postpartum döneme uyum 
sağlama ve kendini ifade etmede daha az 
zorlandıkları ve doğum sonrası stresörlerle daha 
iyi baş edebildiklerini vurgulamıştır (20).  

Çalışmamızda kadınların çalışma durumunun 
postpartum depresyon riskini etkilemediği belir-
lenmiştir (p=0,326). Literatürdeki bazı çalışmalar 
bu bulguyu destekler 34 özellikte olmasına 
rağmen, bazı çalışmalar ise desteklememektedir 
(6).  

 

 

 

Tablo 5. Doğum ve bebek ile ilgili yaşanılan problemlere göre annelerin PPD durumunun Edinburgh doğum sonrası depresyon 
ölçeğine göre değerlendirilmesi 

 
Depresyon 
yok 
n (%) 

Depresyon 
var 
n (%) 

X  
p 
değeri 

Doğum şekli 
Vajinal Doğum 
Sezeryan 

65 (67,7) 

112 (70,4) 

31 (32,3) 

47 (29,6) 
0,210  0,646 

Doğumda 
problem 

Evet 
Hayır 

16 (66,7) 

161 (69,7) 

8 (33,3) 

70 (30,3) 
0,94  0,759 

Bebekte 
anomali 

Evet 
Hayır 

6 (85,7) 

171 (69) 

1 (14,3) 

77 (31) 
0,901  0,679* 

Bebekte kronik 
hastalık 

Evet 
Hayır 

4 (66,7) 

173 (69,5) 

2 (33,3) 

76 (30,5) 
0,022  1.000* 

Doğum ağırlığı 
<2500 gr 

2500 gr 
11(68,8) 
166(69,5) 

5 (31,3) 

73(30,5) 
1.000*  

Kaç haftalık 

doğduğu 

<37 hafta 

37 hafta 
13(81,3) 
164(68,6) 

3(18,8) 
75(31,4) 

0,404*  

*Fisher’sexact test 
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Çalışmamızın aksine yapılan farklı birçok çalış-
mada ekonomik durumla PPD arasında anlamlı 
ilişki saptanmıştır. Dündar ve arkadaşlarının yap-
tıkları çalışmada gelir durumunu iyi olarak belir-
ten kadınların %26,9’unda depresyon belirlen-
mişken, gelir durumunu kötü olarak nitelendirilen 
kadınların %58’inde depresyon bulunmuştur (21). 
Yine Gülseren ve arkadaşları alt gelir grubunda 
olanların depresyon puanlarının eşik üstü oldu-
ğunu saptamışlardır (22). Jadresic ve Araya’nın 
Santiago’dayaptığı çalışmada PPD prevalansı, 
daha düşük gelirli olan annelerde daha yüksek 
gelirli annelere kıyasla üç kat artmıştır (23). Bu 
sonuçlara bakılırsa sosyoekonomik düzeyi yeter-
siz olan anneler, kendileri ve bebeklerinin gele-
ceği için daha fazla kaygı duyabilirler. Bebeğin 
veya kendisinin karşılaşabileceğisağlık sorunları, 
bakım ve beslenme ihtiyacı konusunda kendi-
lerini daha endişeli ve huzursuz hissedebilirler ve 
bu durum PPD gelişimine yatkınlık yaratabilir. 
Aynı şekilde ailenin sosyal güvencesinin olup 
olmaması da PPD gelişiminde benzer etki yapa-
bilir. Çalışmamızda aylık gelir düzeyinin PPD ile 
ilişkili bulunmamasının nedeni popülasyonun 
yeterli büyüklükte olmamasından ve araştırmaya 
dahil edilen grubunun sosyodemografik açıdan 
benzerliğinden kaynaklanmış olabilir. 

Çalışmamızda sigara kullanan kadınlarda dep-
resyon görülme oranı istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur (p:0,013). İngiltere’de, 1997’de yapı-
lan bir çalışmada, 119 gebe erken gebelik 
döneminden itibaren takibe alınmış ve sigara 
kullanımının uzun dönem zararları doğumdan 
sonra 4 seneye kadar takip edilerek tespit edil-
meye çalışılmıştır. Sigara içme davranışı, post-
natal depresyon ile anlamlı derecede ilişkilen-
dirilmiştir (24). Yine 526 kişi üzerinde yapılan bir 
başka çalışmada sigara içimi ve depresif semp-
tomlar arasındaki ilişki araştırılmış ve nikotin 
bağımlılığı klinik seviyede kendini gösteren dep-
resif semptomlarla belirgin olarak ilişkili çıkmıştır 
(25). Sigara tüketimi ve depresyon arasındaki 
ilişkide halen cevaplanmayan sorular vardır. 
Hangisinin tetiği çektiği bilinmese de ileride 
yapılacak biyodavranışsal analizler ışığında bu 
yakın ilişki daha da aydınlanacaktır (26).  

Gebeliğin istemli olup olmama durumuyla PPD 
arasındaki ilişkiye bakacak olursak; planlanma-
mış ve istenmeyen gebeliğin de, postpartum 
dönemde depresyon ile ilişkili olduğu bilinmek-

tedir (27). Gebeliğin istenmemesi, annenin 
bebeğe ve annelik rolüne hazır olmadığını ve 
oluşabilecek sorunlarla baş etmekte güçlükler 
yaşayabileceğini düşündürebilir. Dietz ve arka-
daşları istenmeyen gebeliğin kişinin benlik duygu-
sunu bozabileceğini, stresörlerle baş etme 
gücünü azaltabileceğini ve depresyona yatkınlığı 
artırabileceğini belirtmiştir (28). Çalışmamızda da 
literatürle uyumlu şekilde gebeliğin istemli olup 
olmamasıyla PPD varlığı arasındaki ilişki anlamlı 
bulundu (p=0,001).  

Geçirilmiş depresyon ve psikiyatrik hastalık 
öyküsü, olanların PPD için daha fazla risk taşı-
dıkları bildirilmektedir (16). Gebelikte huzur-
suzluk, depresif semptom, endişe yaşanması, 
premenstrüel dönemde ruhsal sıkıntılar PPD için 
önemli risk faktörleridir (29). Ancak bizim 
çalışmamızda gebelik öncesinde ya da gebelik 
sırasında ruhsal hastalık yaşamış olmak PPD ile 
ilişkili bulunmamıştır. 

Preterm eylem neonatal morbidite ve mortaliteye 
yol açan yüksek riskli bir durumdur. Annenin 
bebeğini kaybetme korkusu umutsuzluk, çare-
sizlik, benlik saygısında azalma ve kayıp duygu-
larının yaşanmasına yol açmaktadır. İstanbul’da 
yapılan bir çalışmada, preterm doğum yapan 
kadınların doğum sonrası anksiyete ve depres-
yon puanları yüksek bulunmuştur (30). Bizim 
çalışmamızda ise 37 haftadan küçük doğum 
yapanlar ile 37 haftadan büyük doğum yapanlar 
arasında PPD varlığı açısından istatistiksel 
anlamlı fark bulunamamıştır. 

Doğum şekli ile PPD ilişkisini inceleyen birçok 
araştırma bulunmaktadır. Konu ile ilgili yayınların 
bazıları sezaryen doğumun PPD ile ilişkili 
olduğunu belirtirken (31) bazıları ise ilişkisiz 
olduğunu belirtmişlerdir (32). Ülkemizde yapılan 
bir çalışmada da doğum şeklinin PPD üzerine 
etkisinin olmadığı tespit edilmiştir (33). Bizim 
çalışmamızda da doğum şekli ile PPD arasında 
bir ilişki saptanmamıştır. 

Çalışmamızda gebeliğin istemli olup olmaması ve 
annenin sigara kullanımı PPD varlığı ile ilişkili 
bulunmuştur. Ancak görüldüğü gibi literatürde 
PPD ile ilişkilendirilecek başka sonuçlar da 
mevcuttur. Aile hekimleri olarak bizler tüm bu risk 
faktörlerini iyi bilmeli ve antenatal dönem, doğum 
sonrası erken dönem ve normal sağlam çocuk 
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izlemlerinde anneleri biyopsikososyal açıdan 
ayrıntılı bir şekilde değerlendirmeliyiz. 

SONUÇ 

PPD açısından literatürde belirlenen risk faktör-
lerine sahip gebelerin doğum öncesi ve doğum 
sonrası bakımları sırasında PPD açısından aile 
hekimleri tarafından daha dikkatli değerlen-

dirilmesi gerekmektedir. Birinci basamak sağlık 
personeli, gebe ile ilk karşılaşan, gebelik sırasın-
da ve doğumdan sonra bebek ve çocuk izlemleri 
ile onu yakından izleyen ekip olduğundan kadının 
duygu durum değişikliklerini yakından izlemeli ve 
risk faktörleri açısından da değerlendirmelidir. Bu 
noktada, aile hekimlerine çok iş düşmektedir.  
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