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Doğumun Yöntemi Anne Postpartum Duygu Durumunu
Etkiliyor mu? Postpartum SCL-90R
Has Delivery Method any Influence on the Postpartum Mood of the Mother?
Postpartum SCL-90-R
Öz / Abstract

Güler Ateşer1, İsa Şükrü Öz1, Sevinj Sardarli1, Derya Sivri Aydın2, Birtan Ahmet Boran1
Amaç: Erken potpartum dönemde anne duygu durumuna vaginal
doğum veya sezaryen olmuş annelerde doğum tipinin etkisinin araştırılması.
Yöntemler: Normal doğum yapmış 50 ve sezaryen olmuş 50 anneye
doğum sonrası hastanede kalış süresinde SCL(Symtom Check List) 90-R
psikolojik belirti tarama testi uygulandı. SCL90-R, on farklı alt ölçekten oluşmaktadır: Somatizasyon, obsesif-kompülsif bozukluk, kişiler
arası duyarlılık, depresyon, anksiyete, düşmanlık, fobik anksiyete, paranoid düşünce, psikotizm ve ek maddeler. Ölçeğin alt ölçek puanları,
ilgili maddelere verilen cevapların puan değerlerinin toplanarak o alt
ölçeği oluşturan madde sayısına bölünmesiyle elde edilir. Her madde için yapılan derecelemeler (0-4 puan) 90 madde için toplandıktan
sonra, elde edilen toplam puanın 90’a bölünmesiyle de genel belirti
skoru belirlenir. 1in üstü değerler ruhsal problem var olarak değerlendirilir. Tüm test alt başlıkları ve total test değerleri istatistiksel olarak
Student-t Test ve Mann Whitney U testle kıyaslandı.
Bulgular: Sezaryen olmuş annelerin yaş ortalamaları daha fazlaydı
(25,68±5,02 yıl karşın 28,26±6,20 yıl p=0,024). Alışkanlıklar, sosyal
güvence, obstetrik öykü, gebelik sayısı, gebelik süresi, travay bulguları, bebek 1. ve 5. dakikadaki apgar skorları, yenidoğan bulguları ve
postpartum komplikasyonlar açısından istatistiksel farklılık yoktu.
Sezaryen olan annelerin Hb değerleri daha düşük, hastanede kalış
süreleri daha uzundu (p<0,001, p<0,001). Sezaryen olan annelerde
uygulanan SCL 90-R psikolojik belirti tarama testi, tüm alt başlıklarda
ve genel skorda daha anlamlı olarak yüksek olduğu gözlendi (Tüm
karşılaştırmalarda p<0,0001).

Objective: This study investigated the influence of the birth type to
mothers earlypostpartum emotional emotional status
Methods: SCL-90-R psychological test was performed in 50 patients
who had cesarean section and 50 patients who had vaginal delivery.
SCL- 90- R consist of ten sub-scales: somatization, obsessive-compulsive
disorder, interpersonal sensitivity, depression, anxiety, hostility, phobic
anxiety, paranoid ideation, psychoticism, and a category of additional
items. The subscale scores of the scale are obtained by dividing the
score values of the answers given to the relevant items by the number
of items forming the subscale. The points of all 90 items (0–4 points
per item) were added and divided by 90 to obtain the general score.
Patients with scores above 1 were considered to have a psychological
problem. All test subtitles and total test values were statistically compared with the Student’s-t test and Mann–Whitney U test.
Results: The average age of patients who had cesarean section was
higher than that of those who had vaginal delivery (25.68±5.02
years versus 28.26±6.20 years). There were no statistical differences
in terms of habits, social security, obstetric history, number of pregnancies, gestational age, labor findings, first- and fifth-minute Apgar
scores, findings in newborns, and postpartum complications. The
score of all subdivisions and the general score of SCL90-R were significantly higher in mothers who had cesarean section (p<0.001 in all).
Average age, longer hospitalization period and less hemoglobin levels
were higher in mother who had cesarean section (p=0.024, p<0.001,
and p<0.001, respectively).

Sonuç: Yüksek sezaryen oranlarını düşürme çalışmalarında anne
medikal koşulları kadar psikolojisik durumu da dikkate alınmalıdır.

Conclusion: In studies to reduce high cesarean rates , the psychological status of the mother as well as the medical conditions should be
taken into consideration.

Anahtar Kelimeler: SCL90 R, erken postpartum duygu durumu, doğum yöntemi, vaginal doğum, sezaryen

Keywords: SCL-90-R, early postpartum emotional state method of
delivery, vaginal delivery, cesarean section
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Gebelik ve doğum eylemi her kadın için başlı başına bir stres faktörüdür. Annelerin önemli bir
çoğunluğu eski yaşam biçimleri ile yenisi arasında uyum sağlamada zorluk çekebilmektedirler.
Kadınlar gebe kaldıklarını öğrendikleri günden itibaren hem bebekleri hem kendileri hem de
sürecin nasıl sona ereceği ile ilgili çeşitli kaygı ve korkular yaşamaktadırlar (1).
Vajinal doğum ve sezaryen iki farklı eylem ve deneyim şeklidir. Annelerin doğum tipiyle ilgili gerek
sağlık ekipleri ve gerekse çevrelerinden edindikleri ön bilgileri, endişeleri ve tercihleri olabilmektedir.
2014 sağlık istatistiklerine göre Türkiye’de sezaryenle doğum, %51 gibi oldukça yüksek orandadır.
Dünya sağlık teşkilatının önerdiği oran %15’dir (2). Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı artan sezaryen oranını azaltmaya yönelik çalışmalar sürmektedir. İsteğe bağlı sezaryen bir yasayla
yasaklanmıştır. Bu çalışmaların bir öğesi olarak kadın doğum uzmanlarına yönelik acil obstetri
eğitim çalışmaları sürerken, gebeleri doğuma hazırlamayı amaçlayan gebe okulları da annelere
bu konuda eğitim ve bilgilendirme çalışmaları sürdürmektedir (3-5).

Ateşer ve ark. Erken Postpartum SCL90R
Zorunlu tıbbi endikasyonlar dışında hastanın doğumla ilgili korkuları, ağrı duymama isteği, perineal tabanın travmadan korunacağı
ve idrar kaçırma olasılığını azaltacağı düşüncesi, sezaryenle doğumun yeni doğan için daha sağlıklı olacağı önyargısı, hekimin; tercihi ve yönlendirmesi, doğum zamanının planlanabilmesi, komplikasyonlu bir doğumun yaratacağı hukuki ve sosyal problemlerden
kaçmak, müdahaleli vajinal doğumlarla ilgili tecrübe azlığı gibi
nedenlerle artan sezaryen uygulamaları annenin fiziksel ve ruhsal
sağlığını etkilemektedir (3-9).
Takip eden gebeliklerde sezaryen gereksinimi, plasenta yapışma
anomalileri, sezaryen skar gebelikleri, anestezi ve cerrahi komplikasyonlar, daha fazla kan kaybı, yeni doğanda prematürite ve bununla ilgili problemler, solunum problemleri, sezaryenin yarattığı
fiziksel sonuçlardır (7, 8, 10).
Doğumun tipi annenin duygusal ve psikolojik durumunu nasıl etkilemektedir? Vajinal doğum mu yoksa sezaryen doğum mu anne
için daha fazla stres faktörüdür? Konunun diğer bir yönü de budur.
Bu çalışmada acil sezaryen ve normal vajinal doğumun annelerde
farklı duygusal ve zihinsel değişikliği yaratıp yaratmadığı araştırılmaya çalışılmıştır.
Çalışma, Kasım 2013–Şubat 2014 tarihleri arasında İstanbul Eğitim
Araştırma Hastanesi Etik Kurulu’ndan onay alınarak, çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 100 sezaryen ve normal doğum yapmış
anne üzerinden yürütülmüştür.

Yöntemler
Çalışmaya acil başvurmuş ağrılı eski sezaryenli veya travay sırasında gelişen endikasyonlarla sezaryene alınan 50 anne ve normal
vajinal doğum yapmış 50 anne alındı.
Hasta dosyalarından hasta yaşı, gravida ve parite bilgileri, sezaryan
endikasyon bilgileri, genel sağlık sigortaları, sigara içme durumları, gebelik günleri, obstetrik geçmişleri, hastanede kalma süreleri,
geçirilmiş operasyon durumları, amniyon zarı durumları, amniyon
sıvısında mekonyum varlığı, apgar skorlamaları, postpartum bebekte sorun olup olmadığı, anneye ait postpartum komplikayonların varlığı, hemoglobulin ve hemotokrit bilgileri kaydedildi.
Çalışmamızda psikolojik belirtileri tarama testi olarak SCL-90R
psikolojik belirti tarama testi kullanıldı. Doğumdan 24 saat sonra
hastanede kaldığı süre içinde test hakkında bilgi verilip onay alınarak annenin kendi kendine testi doldurması istendi.
Ölçeğin 90 maddesinde ifade edilen belirtilerin her biri “hiç”, “çok
az”, “orta derecede”, “oldukça fazla” ve “ileri derecede” Likert tipi
bir derecelendirmeyle değerlendirilmekte ve sırasıyla 0 ile 4 arasında puanlanarak ölçek puanlarına ulaşılmaktadır. Ölçek 10 farklı
alt ölçekten oluşmaktadır: (1) somatizasyon, (2) obsesif-kompülsif
bozukluk, (3) kişiler arası duyarlılık, (4) depresyon, (5) anksiyete,
(6) öfke, (7) fobik anksiyete, (8) paranoid düşünce, (9) psikotizm,
(10) ek maddeler. Ölçeğin alt ölçek puanları, ilgili maddelere verilen cevapların puan değerlerinin toplanarak o alt ölçeği oluşturan
madde sayısına bölünmesiyle elde edilir. Her madde için yapılan
derecelemeler (0-4 puan) 90 madde için toplandıktan sonra elde
edilen toplam puanın 90’a bölünmesiyle de genel belirti düzeyi
(GSI) ortalaması elde edilir. 1 in ütündeki değerler 1den büyük de-

ğerler ruhal bir problem var, 0,5- 1 arası orta düzeyde sorun var,
0,5 den küçük değerler problem yok anlamına gelir. SCL-90R psikolojik belirti tarama maksadıyla geliştirilmiş bir testtir. Hastalık
tanısı konulmaz. Dağ (11) tarafından ülkemize uygunluk çalışması
yapılmıştır
İstatistiksel Analiz
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 15,0 for Windows
programı kullanıldı. Tanımlayıcı istatistikler; kategorik değişkenler
için sayı ve yüzde, sayısal değişkenler için ortalama, standart sapma, olarak verildi. Bağımsız iki grup arası karşılaştırmalar sayısal
değişkenler normal dağılım koşulunu sağladığı koşulda Student-t
Test ile sağlamadığı koşulda Mann Whitney U testi ile yapıldı. Kategorik değişkenlerin bağımsız gruplarda oranları Ki kare analizi
ile karşılaştırıldı. İstatistiksel alfa anlamlılık seviyesi p<0,05 olarak
kabul edildi.

Bulgular
Çalışmaya dahil edilen normal doğum yapan hastaların yaş ortalaması 25,68±5,02 yıl, sezaryen hastalarının yaş ortalaması
28,26±6,20 yıldı. Sezaryen hastalarının yaş ortalaması normal
doğum yapan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı yüksekti
(p=0,024). Tüm hastaların genel sağlık sigortası vardı. Normal doğum yapan hastaların sigara içme oranı %12, sezaryen olan hastaların %8’di. Grupların sigara içme oranlarında istatistiksel olarak
anlamlı fark yoktu (p=0,505).
Grupların abortus, kürtaj, kaçıncı gebelik oluşu, doğumda gebelik gün ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu
(p=0,584 p=0,384 p=0,452 p=0,052). Grupların doğumda müdahale oranları benzer ve % 36 dıydı. Poş varlığı, mekonyum oranlarında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0,372 p=0,749).
Sezaryen hastalarının taburcu gün ortalaması 3,20±0,73, normal
doğum yapan hastaların taburcu gün ortalaması 2,68±1,28’e göre
istatistiksel olarak yüksekti (p<0,001).
Normal doğumda bebekte sorun oranı %8, sezaryende %4’tü.
Grupların bu konuda da oranlarındaki fark istatistiksel olarak
anlamlı değildi (p=0,678). Gruplarda bebeklerin 1. ve 5.dk Apgar
skor ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı
(p=0,329 p=0,263).
Her iki grup annelerde pospartum komplikasyon yoktu. Sezaryen
olan annelerin daha önce operasyon geçirme oranı normal doğum
yapan annelere göre istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (%18 karşılık %46 p=0,003). Bu oranı yükselten bu gruptaki eski sezaryenli
hastalardı (Tablo 1).
Annelerin en sık sezaryen nedeni Ağrılı Eski Sectio ve Baş Pelvis
Uygunsuzluğu idi (Tablo 2).
Uygulanan SCL- 90R psikolojik belirti tarama testi sezaryen olan
annelerde normal doğum yapan annelere göre tüm alt kategorilerde yani (1) somatizasyon [0,73±0,30/1,43±0,68], (2) obsesif-kompülsif bozukluk [0,80±0,34/1,64±0,91], (3) kişiler arası duyarlılık
[0,80±038/1,41±0,62], (4) depresyon [0,75±0,35/1,49±0,71], (5)
anksiyete [0,74±0,32/1,42±0,65], (6) öfke [0,83±0,38/1,39±0,61],
(7) fobik anksiyete [0,75±0,37/1,46±0,69], (8) paranoid düşünce[0,71±0,39/1,21±0,66], (9) psikotizm 0,77+0,30/1,23+0,68],
(10) ek maddelerde [0,73+0,28/1,41+0,59] ve genel skoru
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Tablo 1. Acil sezaryenle doğum yapan ve normal doğum yapan annelerin bulguları
Yaş Ort.±SD (Ortalama+standart sapma)

Normal doğumlar

Sezaryen

p

25,68±5,02

28,26±6,20

0,024

50 (100)

50 (100)

-

Genel sağlık sigortası n (%)

6 (12)

4 (8)

0,505

Abortus Ort.±SD

Sigara n (%)

0,20±0,49

0,28±0,64

0,584

Kürtaj Ort.±SD

0,04±0,20

0,12±0,44

0,384

Kaçıncı gebelik Ort.±SD

2,64±1,45

2,40±1,32

0,452

274,60±12,39

270,66±6,76

0,052

Doğumda müdahale n (%)

18 (36)

18 (36)

1,000

Poş varlığı n (%)

45 (90)

42 (84)

0,372

Mekonyum n (%)

5 (10)

6 (12)

0,749

2,68±1,28

3,20±0,73

<0,001

Gebelik gün Ort.±SD

Taburcu gün Ort.±SD
Bebekte sorun n (%)

4 (8)

2 (4)

0,678

Apgar 1.dak Ort.±SD

8,34±0,56

8,20±0,67

0,329

Apgar 5.dak Ort.±SD

9,40±0,53

9,26±0,60

0,263

Hemoglobin Ort.±SD

11,57±1,25

10,58±1,52

0,001

Hematocrit Ort.±SD

34,18±3,02

31,44±4,23

<0,001

Posparumkomplikasyon n (%)

0 (0)

0 (0)

-

Anne operasyonlar n (%)

9 (18)

23 (46)

0,003

Tablo 2. Sezaryenle doğum yapmış annelerin sezaryen
endikasyonları

Tablo 3. Her iki grup hastanın SCL 90 test sonuçları
Normal doğumlar

Sezaryen nedeni
n

%

Ağrılı eski sectio*

16

32

Baş pelvis uygunsuzluğu

10

20

Fetal distress

5

10

İlerlemeyen travay

4

8

İri bebek

6

12

Preeklempsi

2

4

Makat presentasyonu

2

4

Kordon presentasyonu

1

2

Transverpresentasyonu

1

2

Alın presentasyonu

1

2

Yüz presentasyonu

1

2

Plesenta previa

1

2

*5'i mükerrer sezaryenli hastaydı

[0,77+028/1,41+0,59] göz önüne alındığında istatistiksel olarak
anlamlı yüksekti (tüm karşılaştırmalar p<0,001) (Tablo 3, Şekil 1).

Tartışma
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Gebelik pek çok nöroendokrin, moleküler ve fizyolojik değişikliğin
olduğu bir dönemdir. Yapılan çalışmalarda, gebelikte ve postpartum
Dhsulfat, progeteron, testeteron, kortisol düzeylerindeki artış ve değişen sequintuel serotonergik ve nonadrenerjik aktivite, çinko, vitamin
D, vitamin B12, hemosistein, biopterin düzeyleri değişiklikleri, uzamış

Sezaryen

Ort.±SD

Ort.±SD

p

Somatizasyon

0,73±0,30

1,43±0,68

<0,001

Anksiyete

0,74±0,32

1,42±0,65

<0,001

Obsesyon

0,80±0,34

1,64±0,91

<0,001

Depresyon

0,75±0,35

1,49±0,71

<0,001

Duyarlık

0,80±0,38

1,41±0,62

<0,001

Psikotik

0,77±0,30

1,23±0,68

<0,001

Paranoid

0,71±0,39

1,21±0,66

<0,001

Öfke

0,83±0,38

1,39±0,61

<0,001

Fobik

0,75±0,37

1,46±0,69

<0,001

Ek

0,73±0,43

1,37±0,70

<0,001

Genel Skor

0,77±0,28

1,41±0,59

<0,001

Ort: ortalama; SD: standart sapma

ve aşırı proinflamatuar immun sistem aktivayonu (IL-1- interleukin
1,IL-6interleukin 6,ve tumore neucrosis factor α TNF –α) postpartum
depreyonla ilişkili bulunmuştur (12-15). Tüm bu değişiklikler hipofizer pituter aksın reaktivasyonuna neden olur ve böylece postpartum
dönem adaptasyonu ve yeni doğana yönelik annelik davranışlarının
gerçekleştirilmesini sağlar. Birçok kadın gebelik ve doğumla birlikte
bu değişimlere kolaylıkla uyum sağlarken, kadınların bir bölümünde
ılımlı düzeyde psikiyatrik belirtiler, bir kısmında da hastaneye yatırılmayı gerektirecek düzeyde ağır psikiyatrik tablolar gelişebilmektir.
Postpartum dönemde psikiyatrik bozuklukların geliştiği ilk kez
1858‘de Victor Luis Marce tarafından öne sürülmüştür ve uzunca
bir süre konu dikkate alınmamıştır (16).

Ateşer ve ark. Erken Postpartum SCL90R
normal” kişilerdeki pikolojik belirti düzeyini saptamak amacıyla
“psikiyatrik belirti tarama aracı” olarak Derogatis ve ark.ları (11)
tarafından geliştirilmiştir, postpartum gebeleri de kapsayan çeşitli
çalışmalarda kullanılmıştır. (33-37). Dağ (11) tarafından ülkemize
uygunluk çalışması yapılmıştır. Ülkemizden gebelik dışı patolojilerde kullanımıyla ilgili yayınlanmış birçok çalışma vardır (38-40).
Gebelerde birinci trimestrede hiperemesis gravidarum tanılı hastaların değerlendirilmesinde kullanılmış iki çalışma ülkemizden
yayınlanmıştır (41, 42).

Şekil 1. SCL-90R skorlarının her iki grupta karşılaştırılması

Bugün günümüzde postpartum dönem ruhsal bozuklukları “Potpartum anksiyete’’, “Postpartume blues- baby blues syndrome”, “Potpartum hypomania-baby pinks”, “Postpartum depresyon’’ ve psikozlar olarak tanımlanmıştır. Potpartum blues ilk bir haftada görülen
ve giderek azalan, daha yüksek oranlarda gözlemlenen bir tablo
iken, bunların yalnızca %10-15 kadarında postpartum depresyon
tanısı koyduracak düzeyde affektif bozukluklar gelişmektedir ve bu
tabloların %20-25 oranında tekrarlama eğilimi vardır (17-19).
Tanımları yapılan bu patolojileri etkileyen ve özellikle postpartum depresyona etken olan faktörler pek çok çalışmanın konusu
olmuştur. Yukardaki paragrafta bu konuda araştırılmış biyomarkerlardan söz ettik.
Konuyla ilgili araştırılmış etyolojik faktörler ise annenin öz ve soy
geçmişinde psişik bozukluklar, kendine güven ve çocukluktaki psişik sorunlar ve travmalar, 18 yaş altında olma, gebelik dönemindeki psişik bozukluklar, düşük sosyoekonomik yapı, sosyal desteğin
olmaması, bebeğin cinsiyeti, evli olmamak, iş ve evlilikle ilgili kaygılar, emzirme sorunları, yoğun bakım gerektiren prematur bebek
doğumu, travmatik doğum eylemi, ciddi obstetrik komplikayonlar
gibi faktörlerdir (20-26).
Gebelik sırasında ve postpartum dönemde depresyon geçirmiş
annelerin bebeklerinde de çeşitli ruhsal ve zihinsel gelişim problemleri olduğu gözlemlenmiş erken tanıyı sağlıyacak çeşitli tarama
testlerinin değeri bu açıdan da vurgulanmıştır (27, 28).
Postpartum depresyon ve anksiyete araştıran çalışmalarında çeşitli
ölçekler kulanılmıştır.
Bu ölçeklerin başlıcaları Postpartum Depression Screening Scale
(PDSS), The Beck Depression Inventory-II (BDI-II), The Edinburgh
Postnatal Depression Scale (EPDS) birbiriyle karşılaştırılmış eşdeğer
değere sahip testler olarak değerlendirilmiştir (29-31).
PSI-SF( The Parenting Stress Index –Short Form) ve AtoM ( The attitudes Towards Motherhood Scale) çalışmalarda kullanılmış diğer
ölçeklerdir ve ebeveyinliğe yönelik genel bilişsel önyargıları değerlendirmek için kullanılmıştır (28, 32).
Çalışmamızda psikolojik belirtileri araştırmak için SCL-90R psikolojik belirti tarama testi kullanıldı. SCL-90R özellikle “görünüşte

Ülkemizde postpartum gebelerde kullanımı çalışmamızla ilk olduğunu düşünüyoruz. Çalışmamızı doğumdan 24 saat sonra hastaneden taburcu olmadan erken postpartum dönemde yaptık ve
depresyon tarama çalışması değil daha çok duygu durum saptaması amacındaydı. Bu nedenle SCL-90R’nin çalışmamıza uygun
olduğunu düşündük.
Normal vajinal doğum yapmış 50 anne ve sezaryen olmuş 50 annenin sosyal güvence, alışkanlıklar, obstetrik öykü, gebelik sayısı,
gebelik haftası, travay bulguları, yeni doğan bulguları postpartum
komplikasyonlar gibi faktörlerde istatistiksel bir farklılık gözlemlenmedi (Tablo 1).
Uygulanan SCL- 90 R psikolojik belirti tarama testi sezaryen olan
annelerde normal doğum yapan annelere göre tüm alt kategorilerde ve genel skoru göz önüne alındığında istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (Tablo 3). Bu grupta dikkati çeken diğer farklılıklar
anne yaşının daha yüksek, hastanede kalış süresinin daha uzun,
hemogram değerlerinin daha düşük oluşuydu.
Kadınların üçte biri kadarı travay ve doğumu travmatik görür. Acil
sezaryenin post travmatik strese neden olduğunu gösteren çalışmaşlar olduğu gibi postravmatik stres bozukluğu gösteren annelerin çoğunun vajinal doğum yapmış olduğunu veren çalışmalarda
vardır.
Garthus-Niegel ve ark.ları (43) çalışmalarında sezaryenle doğum
tercih ederken vajinal doğum yapmış annelerde, vajinal doğum
tercih eden ve bu tercihi gerçekleşen annelere göre postravmatik
stresin daha fazla görüldüğünü ve bunun bu annelerin tercihinde
çocuk doğurmayla ilgili var olan korkularının artırıcı faktör olabileceği sonucuna varmışlardır.
Adams ve ark. (44) ise SCL 8 ile 30. gebelik haftasında ve postpartum 6 ayda yaptıkları çalışmada doğum tipinin post travmatik
stresle ilişkilendirilemediğini ve gebelik sırasında var olan emosyanal bozuklukların asıl etkileyici faktör olduğu sonucunu çıkarmışlardır.
Sword ve ark. (45) Canada da 6.potpartum haftada yaptıkları bir
çalışmada doğum tipinin postpartum depreyon gelişmesinde bir
risk faktörü olmadığını bulmuşlardır. Yine bu çalışmada dikkati
çeken bir ayrıntı Canada’da doğan annelerde sezaryenle doğum
yapan annelerde potpartum stres daha fazla görülürken, başka bir
yerde doğmuş olan annelerden vajinal doğum yapmış olanlarda
daha fazla stres görülmektedir. Kültürel farklı bakışların bu etkiyi
yaratabileceğini düşünmektedirler.
Patel ve ark. (25) 14663 annede yaptıkları çalışmada doğum tipinin postpartum depreyonda bir risk faktörü olmadığını bulmuşlardır.
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Ülkemizden Durukan ve ark. (46) tarafından postpartum 2-18 hafta
arası postpartum depresyon ve yaşam kalitesinin birlikte değerlendirdiği çalışmada doğum tipinin bir risk faktörü olmadığını saptamışlardır. Saptadıkları dikkat çeken faktörler eşin iş durumu, gebelikteki
ruhsal durum, daha önce postpartum depresyon hikayesi, ailede öykünün varlığı, premenstruel sendrom varlığı, evlilik ve aile sorunları,
bebeğinin evliliği etkileyeceği kaygısı gibi sosyal faktörlerdi.
Bizim çalışmamızda annelerin doğum öncesi tercihlerini sorgulamamıza rağmen bizim toplumumuzda yapılan çalışmalarda vajinal doğum tercihinin genelde daha fazla (%81’lere kadar) olduğunu biliyoruz (5, 8, 9). Annelerin tercihinin vajinal doğumdan yana
olduğunu düşünebiliriz.
Bizim sezaryen grubumuzda anne yaşı ortalaması daha yüksekti. İleri anne yaşının bir risk faktörü olduğuyla ilgili bir çalışmayla
karşılaşmadık. Küçük anne yaşı (<16 yaş) bir risk faktörü olduğunu
göteren çalışmalar yanında yaşın etkili bir faktör olmadığını tepit
etmiş çalışmalarda vardır (44, 47, 48). Düşük hemogram değerleri
ise birçok çalışmada postpartum depresyonla ilişkilendirilmiş, bu
açıdan postpartum hasta izleniminde dikkate alınması ve tedavisi
yapılması gerekli bir konu olarak belirtilmiştir (49).
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Kaynaklar
1.
2.
3.

Çalışmamızda, doğum tipi olarak acil sezaryen annenin potpartum duygu durumunu etkilemekte ve stresinde etkili bir faktör
olarak görülmekte, doğum tipinin yanında anne yaşının daha fazla oluşu ve anemi dikkati çeken bulgulardır. Sezaryenli annelerin
hastanede daha fazla kalışı stresi artırıcı olabilir.

4.

Hasta sayımızın azlığı, çalışmanın erken postpartum dönemde
yapılmış olması, gebelik sırasında test uygulamasının yapılmamış
olması, hastanın doğum tercihinin sorgulanmamış olması çalışmamızı zayıflatan noktalardır.

7.

Sonuç
Bu çalışma gebelik sıraında annenin doğum tercihini öğrenme,
annenin gebelikte duygu durumunu yapılacak tarama testleriyle
belirleme, sezaryen oranını düşürme ve vajinal doğuma hazırlama
için başlatılan gebe eğitimlerinin bir parçası olarak kullanılabilir,
bu uygulamanın başlatılması anne ve çocuk sağlığı için yararlı bir
çalışma gibi görünmektedir.
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5.
6.
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11.
12.

13.
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