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ÖZET
Amaç: Gebelik kad›n›n yaflam›nda birçok biyolojik ve psikososyal de¤iflikliklerin ol-
du¤u bir dönemdir ve depresyon ve kayg› için önemli risk etkenlerini içerir. Biz bu
çal›flmam›zda gebelikte sosyodemografik özelliklerin depresyon ve kayg› düzeyleri
ile iliflkisini araflt›rmay› amaçlad›k.
Yöntem: Araflt›rma Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› Malatya Devlet Hastanesi Gebe Polik-
lini¤ine 20 Ekim 2005 ve 20 Ocak 2006 tarihleri aras›nda baflvuran, 36 hafta ve üze-
rinde olan 104 gebe ile yap›lm›flt›r. De¤erlendirmede Gebe Bilgi Formu (GBF), Beck
Depresyon Ölçe¤i (BDÖ), Durumluk Kayg› Ölçe¤i (DKÖ), Sürekli Kayg› Ölçe¤i (SKÖ)
kullan›lm›flt›r. 
Bulgular: Gebelerin ortalama yafl› 27.02±5.61’dir. BDÖ puan ortalamas› 20.91± 8.52
olarak bulundu ve bu ölçe¤e göre %42.3 gebe hafif, %39.4 gebe orta ve %18.3 ge-
be fliddetli düzeyde depresif belirtiye sahipti. DKÖ puan ortalamas› 40.10±4.24 idi ve
%17.3 kayg› tafl›mayan, %47.1 hafif kayg› ve %35.6 yüksek kayg› tafl›yan gebe var-
d›. SKÖ puan ortalamas› ise 48.94±4.26 idi ve bu ölçe¤e göre ise %9.6 hafif ve %90.4
yüksek düzeyde kayg› tafl›yan gebe vard›. BDÖ puan› ile e¤itim seviyesi aras›nda
negatif, evlilik süresi ile pozitif bir ba¤›nt› vard›. Genifl ailede yaflayanlar›n ve ilk ge-
beli¤i olanlar›n BDÖ puanlar› daha düflüktü (p<0.05). ‹lk gebeli¤inde olanlar›n DKÖ
puan› daha yüksekti ve genifl ailede yaflayanlar›n DKÖ puan› daha yüksekti (p<0.05). 
Tart›flma: Gebelerde önemli düzeyde kayg› ve depresyon belirtisi mevcuttu ve bun-
lar baz› sosyodemografik de¤iflkenlerle iliflkili idi. Bir gebenin t›bbi de¤erlendirmesi
yap›l›rken fiziksel de¤erlendirme ile beraber psikiyatrik ve sosyodemografik özellik-
lerin de göz önüne al›nmas› ve bütüncül bir yaklafl›m gereklidir. (Nöropsikiyatri 
Arflivi 2008; 45: 85-91)
Anahtar kelimeler: Gebelik, depresyon, kayg›, sosyodemografik özellikler

ABSTRACT
Objective: Pregnancy constitutes a time of significant life change requiring major
biological and psychosocial adjustments, and includes many risk factors for
depression and anxiety. We aimed to investigate the association between 
sociodemographic variables with the levels of depressive and anxiety symptoms in
pregnancy in the present study.
Method: The study was conducted between 20 October 2005 and 20 January 2006
on 104 pregnant women, whose pregnancies were 36 weeks and over, admitted to
the outpatient clinic of the Health Ministry Malatya State Hospital Pregnancy Unit.
Pregnancy Information Tool (PIT), Beck Depression Inventory (BDI), State Anxiety
Inventory (SAI) and Trait Anxiety Inventory (TAI) were used.
Results: The mean age of the pregnant women were 27.02±5.61. The mean score
of BDI was 20.91±8.52, and of the pregnant women; 42.3% had mild, 39.4% had 
moderate and 18.3% had severe depressive symptoms. The mean score of SAI was
40.10±4.24, and according to this inventory, of the pregnant women, 17.3% had no
anxiety, 47.1% had mild and 35.6% had severe anxiety. The mean score of TAI was
48.94±4.26; and according to this inventory, 9.6% of the pregnant women had mild
and 90.4% had severe anxiety. BDI was negatively correlated with the level of 
education and positively correlated with the marriage duration. BDI scores of 
pregnant women were lower in who were living in a large family, and women  in
the first pregnancy had lower BDI scores (p<0.05). Pregnant women who were in
the first pregnancy had higher SAI scores. The SAI score of pregnant women who
were living in a large family were higher (p<0.05).
Discussion: Pregnant women had high levels of depressive and anxiety symptoms,
which were associated with some sociodemographic variables. When pregnant
women are medically examined, psychiatric and sociodemographic variables in
addition to physical examination would provide a holistic approach. (Archives of
Neuropsychiatry 2008; 45: 85-91)
Key words: Pregnancy, depression, anxiety, sociodemograhic variables

Girifl

Gebelik kad›n hayat›nda önemli biyolojik ve psikososyal de¤i-
flimlerin yafland›¤›, kayg› ve stres oluflturabilecek birçok etkenle
karfl›laflma riskinin yüksek oldu¤u bir dönemdir (1). Bir sistematik

derlemede gebelikte depresyon yayg›nl›¤›, birinci, ikinci ve üçüncü
trimesterlerde s›ras›yla, %7.4, %12.8 ve %12 olarak bildirilmifltir (2).
Baz› araflt›rmalarda ikinci trimestere göre ilk ve üçüncü trimester-
lerde depresyon ve kayg› belirti s›kl›¤›n›n daha fazla oldu¤u bulun-
mufltur (3, 4). Gebelerde kayg› ve depresyon belirtileri genellikle be-



raberdir ve bedensel belirtilerle kar›fl›k olarak ortaya ç›kmaktad›r.
Kayg› art›fl›n›n depresyonu alevlendirdi¤i ve özk›y›m riskini art›rd›¤›
öne sürülmektedir (5-9). Gebeli¤in, bir araflt›rmada 43 stres verici
yaflam olay› içerisinde 12. ve di¤er bir araflt›rmada ise 116 olay için-
de 15. s›rada oldu¤u bildirilmifltir (10). Daha önce geçirilmifl depres-
yon ata¤›, ailede depresyon öyküsü, evlilik sorunlar›, olumsuz ya-
flam deneyimleri, istenmeyen gebelik, daha önce düflük yapm›fl ol-
ma, fetus hakk›nda kayg›lanma gebelikte depresyon için risk etken-
lerini oluflturmaktad›r (4,11-13). Depresyon ve kayg›n›n, gebelik ve
do¤um komplikasyonlar›n› art›rd›¤›, yenido¤an›n sa¤l›¤›n› olumsuz
etkiledi¤i, erken do¤uma, düflük do¤um a¤›rl›¤›na ve rahim içi gelifl-
me gerili¤ine neden oldu¤u bildirilmifltir (14-22). Kayg›l› geçen bir
gebeli¤in, çocukta daha sonra davran›flsal ve duygusal sorunlar›n
ortaya ç›kmas›na neden olabilece¤i de ileri sürülmüfltür (23). 

Gebelikte depresyon ve anksiyete ile iliflkilendirilmifl birçok bi-
yolojik ve psikososyal etken vard›r. Yap›lan araflt›rmalarda sosyo-
demografik de¤iflkenler de bunlardan biri olarak öne sürülmüfltür
ve de¤iflik toplumlarda farkl›l›klar gösterebilmektedir (24, 25). Biz
bu araflt›rmam›zda Türkiye’nin nisbeten sosyoekonomik seviyesi
düflük olan bir bölgesinde, bir devlet hastanesinin gebe poliklini-
¤ine baflvuran gebelerin sosyodemografik de¤iflkenleri ile kayg›
ve depresyon düzeyleri aras›ndaki iliflkiyi incelemeyi amaçlad›k.

Yöntem

Bu çal›flmaya 20 Ekim 2005 - 20 Ocak 2006 tarihleri aras›nda,
Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› Malatya Devlet Hastanesi Gebe Polikli-
ni¤ine baflvuran, 36 hafta ve üzerinde olup, araflt›rmaya kat›lma-
y› kabul eden 104 gebe al›nd›. Gebelere araflt›rma hakk›nda bilgi
verilerek sözel izin al›nd›. Veri toplama araçlar›, araflt›rmac› tara-
f›ndan yüz yüze görüflme yöntemi kullan›larak dolduruldu ve her
uygulama 25 dakika kadar sürdü. Verilerin toplanmas› için GBF,
BDÖ, DKÖ, SKÖ kullan›ld›. 

GBF, araflt›rmac›lar taraf›ndan konuya iliflkin literatür ve ya-
p›lan çal›flmalar incelenerek haz›rland›. Anket sorular› gebe ka-
d›nlar›n sosyodemografik özellikleri, do¤urganl›k ve gebelik özel-
likleri, gebelik süreci ve bebekle ilgili özellikler, gebelerin psiki-
yatrik hastal›k özellikleri ile ilgili sorulardan oluflmaktayd›.

BDÖ Beck ve arkadafllar› (1961) (26) taraf›ndan gelifltirilmifl
olup ve depresyonda görülen belirtileri içeren, 0-3 aras›nda pu-
anlanan 21 kendini de¤erlendirme maddelerinden oluflur. Bu öl-
çe¤in amac› depresyon tan›s›ndan çok depresif belirtilerin flidde-
tini ortaya koymakt›r. Ölçek 15 yafl›n üzerindeki ergen ve yetiflkin-
lere uygulanabilir. Al›nan puan 0-9 aras›nda ise depresyon olma-
d›¤›, 10-16 puan aras› hafif düzeyde, 17-24 puan aras› orta, 25 ve
üzeri puan fliddetli düzeyde depresif belirtiyi gösterir. Ölçekten
al›nacak en yüksek puan 63’tür. Ölçe¤in Türkçe uyarlamas›, ge-
çerlik ve güvenirlik çal›flmas› Hisli (1988) taraf›ndan yap›lm›flt›r ve
bu çal›flmada kesme puan› 17 olarak belirtilmifltir (27). 17 ve üze-
ri puan %90 do¤rulukta tedavi gerektirecek düzeyde depresif be-
lirtiyi ay›rt edebilmektedir (28). 

DKÖ ve SKÖ Spielberger ve arkadafllar› (1970) taraf›ndan gelifl-
tirilmifl (29), Türk kültürüne uyarlanmas› Öner ve Le Compte (1976)
taraf›ndan yap›lm›flt›r (30). DKÖ, bireyin belirli bir anda ve belli ko-
flullarda kendini nas›l hissetti¤ini göz önüne alarak cevapland›rd›¤›
bir ölçektir. SKÖ’inde ise, birey genellikle kendini nas›l hissetti¤ini
dikkate alarak doldurur. Ölçeklerde ifade edilen duygu ve davran›fl-

lar fliddet derecesine göre 1-4 aras›nda puanlan›r. Her iki ölçekten
elde edilen puanlar kuramsal olarak 20-80 aras›nda de¤iflir. Yüksek
puan, yüksek kayg› seviyesini gösterir. 36 ve alt› puan kayg›n›n ol-
mad›¤›, 37-42 hafif kayg›y› ve 42 ve üstü ise yüksek kayg›y› gösterir.

Çal›flmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizleri için
SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 10.0
program› kullan›ld›. Çal›flma verileri de¤erlendirilirken tan›mlay›c›
istatistiksel metotlar›n (ortalama, standart sapma) yan› s›ra nicelik-
sel verilerin karfl›laflt›r›lmas›nda normal da¤›l›m gösteren paramet-
relerin ikiden fazla gruplar aras› karfl›laflt›rmalar›nda Oneway Ano-
va testi ve farkl›l›¤a neden ç›kan grubun tespitinde Tukey HDS tes-
ti kullan›ld›. Normal da¤›l›m göstermeyen parametrelerin gruplar
aras› karfl›laflt›rmalar›nda Kruskal Wallis testi kullan›ld›. Normal da-
¤›l›m gösteren parametrelerin iki grup karfl›laflt›rmalar›nda student
t testi, normal da¤›l›m göstermeyen parametrelerin iki grup karfl›-
laflt›rmalar›nda Mann Whitney U testi kullan›ld›. Parametreler ara-
s›ndaki iliflkilerin incelenmesinde Spearman’s rho korelasyon testi
kullan›ld›. Geçerlilik ve güvenirlik analizleri yap›ld›. Sonuçlar %95’lik
güven aral›¤›nda, anlaml›l›k p<0.05 düzeyinde de¤erlendirildi.

Bulgular

Gebelerin sosyodemografik, gebelik ve di¤er özellikleri tablo
1, 2, 3 ve 4’te verilmifltir. Gebelerin BDÖ, DKÖ ve SKÖ puan ortala-
malar› ve da¤›l›mlar› tablo 5’te gösterilmifltir. Yafl gruplar›na göre
gebelerin DKÖ, SKÖ ve BDÖ puan ortalamalar› aras›nda istatistik-
sel olarak anlaml› bir farkl›l›k bulunamad›. E¤itim durumuna göre
gebelerin DKÖ ve SKÖ puan ortalamalar› aras›nda istatistiksel
olarak anlaml› bir farkl›l›k olmamas›na karfl›n, BDÖ ile e¤itim du-
rumu aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki vard›. Ortaokul-
lise mezunu gebelerin BDÖ puan ortalamalar›; okur-yazar olma-
yan ve ilkokul mezunu gebelerin puanlar›ndan anlaml› düzeyde
düflüktü (p<0.05). Eflin e¤itim durumuna göre gebelerin DKÖ, SKÖ
ve BDÖ puan ortalamalar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir
farkl›l›k yoktu. Herhangi bir iflte çal›flma durumuna göre gebelerin
DKÖ, SKÖ ve BDÖ puan ortalamalar› aras›nda istatistiksel olarak
anlaml› bir farkl›l›k bulunmamakta idi. Aile tipine göre; genifl bir ai-
leye sahip olan gebelerin DKÖ puanlar›, çekirdek aileye sahip
olan gebelerin puanlar›ndan anlaml› düzeyde yüksekti (p<0.05) ve
genifl bir aileye sahip olan gebelerin BDÖ puanlar›, çekirdek aile-
ye sahip olan gebelerin puanlar›ndan anlaml› düzeyde düflüktü
(p<0.05). Evlilik y›l›na göre gebelerin DKÖ ve SKÖ puan ortalama-
lar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir farkl›l›k yoktu. BDÖ ile
ilgili olarak ise; 6 y›l ve üzeri bir süredir evli olan gebelerin BDÖ
puanlar› 5 y›l ve alt›nda olanlar›nkinden anlaml› olarak yüksekti
(p<0.05). 1 y›l ile 2-5 y›ld›r evli olan gebelerin BDÖ puan ortalama-
lar› aras›nda ise istatistiksel olarak anlaml› bir farkl›l›k yoktu. Gelir
durumuna göre gebelerin DKÖ, SKÖ ve BDÖ puan ortalamalar›
aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir farkl›l›k yoktu. ‹lk gebeli-
¤inde olanlar›n DKÖ puanlar› daha yüksek ancak BDÖ puanlar›
ise daha düflüktü (p<0.05). Yaflayan çocuk say›s›na göre ise, ge-
belerin DKÖ, SKÖ ve BDÖ aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir
farkl›l›k bulunmad›. Düflük öyküsü, kürtaj olma, isteyerek hamile
kalma, istenen bebek cinsiyeti ile kayg› ve düzeyleri aras›nda an-
laml› iliflki yoktu. ‹steyerek hamile kal›p kalmama ile ölçekler ara-
s›nda iliflki tespit edilemedi. Ve yine istenen çocuk cinsiyetine gö-
re de depresyon ve kayg› puanlar› aras›nda fark yoktu. 
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Tart›flma

Yüksek yayg›nl›k göstermesi bak›m›ndan depresyon ve kayg›
esas›nda kad›n yaflam›nda önemli bir sa¤l›k sorunudur, buna kar-
fl›n tedaviye ulaflabilme ve tedavi olma oranlar› düflük say›labilir.
Gebelikteki depresyon ve kayg› ise sonuçlar› aç›s›ndan daha da
önemli bir konudur. Tedavide normal durumdan farkl› yaklafl›mla-
r› gerektirmektedir ve belli oranda zorluklar› vard›r (31, 32). 

De¤iflik kültürlerde gebelik döneminde depresyon yayg›nl›¤›n›
araflt›ran çal›flmalarda ço¤unlukla sonuçlar benzerdir; Malta’da
%15,5 (33), Finlandiya’da %30, (34), Kanada’da %25 (35) ABD’de %30-
38, %21 ve %26 (8, 24, 36), Brezilya’da depresyon oran› %19,6, durum-
sal kayg› %59,5, ve sürekli kayg› %45,3 olarak bulunmufltur (37). Tür-
kiye’de yap›lan çal›flmalarda ise depresyon oranlar› %27,9, %27,3 ve
%12 olarak bildirilmifltir (9, 38, 39). Bizim çal›flmam›zda ilginç olarak
gebelerin hemen hepsinde belirli bir oranda depresyon ve kayg› be-

lirtisi vard›. BDÖ’nden gebelerin %57,7’si 17 ve üzeri puan alm›flt›.
Kayg› oranlar›nda ise; SKÖ puan›, DKÖ puan›ndan daha yüksekti. Bi-
zim çal›flmam›zda ölçmüfl oldu¤umuz depresyon ve kayg› belirti dü-
zeylerinin bu çal›flmalara göre belirgin olarak daha yüksek oldu¤u
görülmektedir. Ancak bizim sonuçlar›m›za yak›n sonuçlar da bildiril-
mifltir. Gebelikte ve do¤um sonras› dönemde depresyonu inceleyen
bir derlemede gebelerin %70’inden fazlas›nda depresif belirtilerin ol-
du¤u ve %10-16 oran›nda major depresyon bulundu¤u bildirilmifltir
(40). Lee ve arkadafllar› (2007) gebelerin %54’de kayg›, %37.1 sinde
depresyon ve her iki durumunda birinci ve üçüncü trimesterlerde
daha yayg›n ve fliddetli oldu¤unu bildirmifllerdir (41). Baflka bir
çal›flmada da yine anksiyete düzeylerinin üçüncü ve dokuzuncu
aylarda daha fazla oldu¤u bildirilmifltir (42). Bu farkl›l›klar›n bir nede-
ni kültürel özelliklerle ilgili olabilir, çünkü farkl› kültürlerde aile yap›-
lanmalar› ve birey-çevre etkileflimleri farkl› özellikler göstermektedir
(43). Di¤er taraftan, daha önemli bir neden ise verilerin toplanmas›n-
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Tablo 1. Gebelerin yafl, e¤itim durumu, eflin e¤itim durumu, herhangi bir iflte çal›flma, aile tipi ve gelir durumlar› ile DKÖ, SKÖ ve BDÖ iliflkisi

Yafl

≤ 24 25-30 ≥ 31 
(n=41, %39.4) (n=39, %37.5) (n=24, %23.1) ‹statistik

DKÖ 40.22±4.06 40.43±4.89 39.37±3.36 F=0.485; p=0.617
SKÖ 49.36±4.91 49.13±3.61 47.91±4.03 F= 0.935; p=0.396
BDÖ 19.02±8.54 22.18±7.89 22.08±9.22 F= 1.686; p=0.191

E¤itim Durumu

Okur-yazar de¤¤il ‹lkokul Ortaokul-lise 
(n=24, %23.1) (n=57, %54.8) (n=23, %22.1) ‹statistik

DKÖ 40.41±3.98 39.91±4.16 40.26±4.82 F=0.137; p=0.872
SKÖ 49.17±3.11 49.24±4.40 47.95±4.91 F=0.791; p=0.456
BDÖ 22.58±8.36 21.74±8.85 17.13±6.91 F= 3.115; p=0.042

Eflin E¤itim Durumu

‹lkokkul Ortaokul-lise Yüksekokul-üniversite 
(n=53, %51.0) (n=42, %40.4) (n=9, %8.6) ‹statistik

DKÖ 39.79±4.02 40.55±3.92 39.89±6.75 F=0.380; p=0.685
SKÖ 49.13±3.54 48.64±4.65 49.22±6.36 F=0.173; p=0.841
BDÖ 22.36±8.20 20.31±8.86 15.22±6.53 F= 2.984; p=0.055

Herhangi BBir ‹flte Çal›flma

Evet (n=3, % 2.9) Hay›r (n=101, %97.1) ‹statistik
DKÖ 40.00±2.64 40.11±4.28 Z=-0.029; p=0.977
SKÖ 49.33±2.31 48.93±4.31 Z=-0.088; p=0.930
BDÖ 24.33±12.42 20.81±8.45 Z= -0.554; p=0.580

Aile Tipi

Genifl Aile (n=49, %47.1)) Çekirdek Aile (n=54, %51.9) ‹statistik
DKÖ 41.10±3.86 39.22±4.39 t=2.310; p=0.023
SKÖ 49.30±4.55 48.62±3.99 t=0.821; p=0.414
BDÖ 19.10±8.04 22.53±8.68 t= -2.078; p=0.040

Gelir Durumu (YTL)

300 alt› 300-600 600 üzeri
(n=40, %38.5) (n==45, %43.3) (n=19, %18.3) ‹statistik

DKÖ 40.12±4.32 39.66±4.41 41.10±3.61 F= 0.767; p=0.467
SKÖ 22.97±7.43 20.28±8.20 18.05±8.84 F= 1.345; p=0.266
BDÖ 22.97±8.43 20.28±8.20 18.05±8.84 F=2.427; p=0.093



da kullan›lan araçlar›n farkl›l›¤›, ölçme ve de¤erlendirmedeki yöntem
farkl›l›klar›ndan kaynaklan›yor olabilir. 

Baz› çal›flmalarda genç yafl›n gebelikte depresyon için bir risk
etkeni oldu¤u bildirilmifltir (39, 41). Lee ve arkadafllar› (2007) genç
yafl›n yan› s›ra, ilk gebelik olmas›, sigara ve alkol kullanmay› gebe-
likte kayg› ile iliflkilendirmifller (41). Biz, yafl ile depresyon ve kayg›
aras›nda iliflki tespit edemedik. Literatürde bizim sonucumuzu des-
tekleyen çal›flmalar da mevcuttur (9, 44). Evlili¤in süresi artt›kça
özellikle 6 y›l ve üzeri evliliklerde, depresyon belirtilerinin art›¤›n›

gördük. Büyükkoca (2001) 10 y›l ve daha fazla süredir evli olan ka-
d›nlarda postpartum depresyon puanlar›n› di¤er gruplara göre da-
ha yüksek bulmufltur (45). Çal›flmam›zda nisbeten daha yüksek
e¤itimliler daha düflük depresyon puanlar›na sahipti. Gözüyeflil
(2003) gebelerin depresyon puanlar› ile e¤itim durumlar› aras›nda
iliflki tespit etmifl olup üniversite mezunlar›n›n daha düflük depres-
yon puanlar›na sahip olduklar›n› belirtmifltir (44). Gotlib and Whif-
fen (1987) e¤itim düzeyi yükseldikçe kad›n›n kendi yaflam› üzerin-
de etkinli¤inin artt›¤› ve benlik sayg›s›n›n yükseldi¤ini, depresyon
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Tablo 2. Gebelerin evlilik süreleri, gebelik say›lar›, yaflayan çocuk say›lar›, düflük yapma, kürtaj olma, isteyerek hamile kalma ve istenen bebek cinsiyeti ile ilgili
de¤iflkenler ile DKÖ, SKÖ ve BDÖ iliflkisi

Evlilik Y›l›

1 y›l 2-5 y›l 6 y›l ve üzeri 
(n=17, %16.3) (n=41, %39.4) (n=46, %44.2) ‹statistik

DKÖ 41.65±4.03 40.14±4.05 39.50±4.41 F=1.615; p=0.204
SKÖ 47.65±4.43 49.09±4.48 49.28±3.98 F= 0.960; p=0.386
BDÖ 18.23±6.89 19.17±8.41 23.45±8.62 F=3.959; p=0.022

Gebellik Say›s›

1 gebelik 2 gebelik 3 ve üzeri
(n=30, % 28.8) (n= 33, % 31.7) (n=41, %39.4) ‹statistik

DKÖ 41.83±3.62 39.67±3.88 39.19±4.63 F=3.814; p=0.025
SKÖ 48.97±4.60 49.06±3.85 48.83±4.41 F= 0.027; p=0.973
BDÖ 17.06±6.16 21.15±8.58 23.53±9.07 F=5.442; p=0.006

Yaflayyan Çocuk Say›s›
1 çocuk 2 çocuk 3 ve üzeri

(n=30, %28.8) (n=21, %20.2) (n=17 , %16.3) ‹statistik
DKÖ 40.20±4.81 38.90±3.92 38.47±4.18 F=1.004; p=0.372
SKÖ 48.80±3.80 47.86±4.88 49.70±3.51 F= 0.962; p=0.388
BDÖ 21.87±7.17 21.43±9.89 24.88±7.77 F=0.975; p=0.382

Düflüük yapma

Evet (n=30, %28 ) Hay›r (n=74, % 71) ‹statistik
DKÖ 39.53±4.06 40.33±4.31 t=0.775; p=0.440
SKÖ 48.83±3.62 48.98±4.51 t=-0.876; p=0.383
BDÖ 21.93±7.35 20.50±8.96 t=0.165; p=0.869

Kürtaj Olma

Evet (n=36, %35) Hay›r (n=68, %655) ‹statistik
DKÖ 39.33±4.88 40.51±3.82 t=1.787; p=0.077
SKÖ 48.91±4.46 48.95±4.18 t=-1.358; p=0.177
BDÖ 22.94±8.93 19.83±8.16 t=0.044; p=0.965

‹steyerek Hamile Kalma

Evet (n=78, %75.0) Hay›r (n=26, % 25.0) ‹statistik
DKÖ 40.56±4.48 38.73±3.09 t=1.936; p=0.056
SKÖ 49.32±4.25 47.81±4.15 t=1.580; p=0.117
BDÖ 20.36±8.77 22.57±7.65 t=-1.151; p=0.252

‹stenen Bebeek Cinsiyeti

Erkek K›z Fark etmez
(n=31, %29.8) (n=15, %14.4) (n=58, %55.8) ‹statistik

DKÖ 39.12±5.29 41.40±3.48 40.29±3.71 F=1.598; p=0.207
SKÖ 48.45±4.43 49.47±5.74 49.07±3.75 F=0.341; p=0.712
BDÖ 22.64±9.88 17.87±7.17 20.77±7.95 F=1.625; p=0.202



oran›n›n azald›¤›n› bildirmifllerdir (12). Biz e¤itim düzeyi ile kayg›
düzeyi aras›nda iliflki bulamad›k. Buna karfl›n Sertbafl (1998) e¤itim
düzeyi yüksek olanlarda sürekli kayg› seviyesinin daha düflük ol-
du¤unu, e¤itim düzeyi yüksek olan bireylerin stres ile bafl etmede
daha etkin beceriler gelifltirmifl oldu¤unu öne sürmüfltür (46). 

Gebenin çal›fl›p çal›flmamas› ile kayg› ve depresyon aras›nda
iliflki bulamad›k. Buna benzer çal›flmalar oldu¤u gibi (9, 44, 47), di¤er
yandan, çal›flmayanlarda depresyonu yüksek bulan araflt›rmalar da
var (12). Gebelikte, özellikle düflük sosyoekonomik koflullara sahip

kad›nlarda depresif belirtilerin daha yayg›n oldu¤unu gösteren bir-
çok çal›flma mevcuttur (40, 47-50). Ailenin ekonomik durumunun ge-
belik ve do¤um komplikasyonlar› üzerinde etkili oldu¤u belirtilmifltir
(50). Biz gelir düzeyi ile depresyon ve kayg› düzeyleri aras›nda iliflki
tespit edemedik. Gotlip ve Whiffen (1987) gebelikte depresif olan ka-
d›nlar›n depresyon olmayanlara göre daha genç, daha az e¤itimli, ev
han›m› ve daha çok gebelik geçirdiklerini bildirmifllerdir (12). Çal›fl-
mam›zda ilk gebeli¤inde olanlarda daha fazla durumsal kayg› varken,
depresif belirtileri daha az olarak bulduk. ‹lginç olarak, genifl ailede
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Tablo 3. Gebelerin do¤umla ilgili tutumlar› ile DKÖ, SKÖ ve BDÖ iliflkisi

Do¤umla ‹lgili Bilgi Alma

Evet (n50, %48.1) Hay›r (n=54, %51.9) ‹statistik
DKÖ 40.14±4.70 40.07±3.80 t=0.079; p=0.937
SKÖ 48.84±4.19 49.04±4.35 t=-0.235; p=0.815
BDÖ 20.24±9.22 21.54±7.85 t=-0.774; p=0.441

Do¤um ‹le ‹lgili Kayg› ve  Korku varl›¤›

Evet (n=79, %76.0) Hay›r (n=25, %24.0) ‹statistik
DKÖ 40.31±4.22 39.44±4.32 t=0.900; p=0.370
SKÖ 49.01±4.11 48.72±4.78 t=0.298; p=0.766
BDÖ 20.69±8.02 21.60±10.11 t=-0.460; p=0.646

Do¤um ‹le ‹lgili Duyulan Kayg› ve Koorku Nedeleri

Normal do¤um Bebe¤in sa¤l›¤›ndan endifle duyma Sezaryen
(n= 56, %70.9) (n= 12, %15.2) (n= 111, % 13.9) ‹statistik

DKÖ 40.32±3.78 41.91±4.74 38.54±5.35 F=1.875; p=0.160
SKÖ 48.78±4.18 50.58±3.65 48.45±4.13 F=1.065; p=0.350
BDÖ 21.16±7.64 18.91±10.30 20.27±7.67 F=0.399; p=0.673

Anneli¤e Haz›r Hissetme

Evet Hay›r Karars›z›m 
(n=84, %80.8) (n=5, %4.8) (n=15,  %14.4) ‹statistik

DKÖ 40.33±4.42 39.60±2.70 39.00±3.54 KW=1.970; p=0.373
SKÖ 48.89±4.29 47.80±4.08 49.60±4.32 KW=0.862; p=0.650
BDÖ 20.32±8.69 26.00±9.97 22.53±6.59 KW=2.962; p=0.227

Tablo 4. Gebelerin ruhsal hastal›k özellikleri ile DKÖ, SKÖ ve BDÖ iliflkisi

Daha Önce Ruhsal Hastal›k Geçirme

Evet (n=9, %8.7 ) Hay›r (n=95, %91.3) ‹statistik
DKÖ 39.55±7.14 40.16±3.91 Z= -0.592; p=0.554
SKÖ 47.89±5.32 49.04±4.16 Z=-0.499; p=0.618
BDÖ 31.22±7.61 19.93±7.97 Z=-3.437; p=0.003

Halen Bir Ruhsal HHastal›k Geçiriyor Olma

Evet (n=5, %4.8) Hay›r (n=99, % 95.2) ‹statistik
DKÖ 40.60±4.77 40.08±4.23 Z= -0.351; p=0.726
SKÖ 50.20±2.95 48.88±4.31 Z=-0.557; p=0.578
BDÖ 23.20±10.71 20.79±8.45 Z=-0.456; p=0.648

Ailede Ruhsal Hastal›k Öyküssü

Evet (n=11, %10.6) Hay›r (n=93, %89.4) ‹statistik
DKÖ 39.73±2.61 40.15±4.40 t= -0.312; p=0.756
SKÖ 50.27±3.26 48.78±4.35 t=1.097; p=0.275
BDÖ 21.64±7.10 20.83±8.70 t=0.296; p=0.768



yaflayan gebelerin DKÖ puanlar› çekirdek ailede yaflayanlara k›yas-
la daha yüksek ancak BDÖ puanlar› ise daha düflüktü.

Birçok çal›flmada daha önce düflük veya ölü do¤um yapm›fl
olmak gebelikte depresyon için risk etkeni olarak bildirilmifltir.
Lwellyn ve arkadafllar› (1997) düflük veya ölü do¤um yapm›fl ka-
d›nlar›n %36’s›nda ciddi depresif belirtiler gösterdi¤ini ve canl›
do¤um yapm›fl kad›nlardan 3 kat daha fazla ciddi depresif belirti
tafl›d›klar›n› tespit etmifllerdir (40). Çal›flkan ve arkadafllar› (2007)
gebelikte depresyonun yafl, düflük say›s› ve toplam gebelik say›-
s› ile pozitif iliflkisinin oldu¤unu göstermifllerdir (39). Honjo ve
arkadafllar› (2003) da depresyon ile düflük yapma aras›nda iliflki
oldu¤unu saptam›fllard›r (49). Düflük yapan annelerde suçluluk
duygusu ve bundan dolay› ac› çekmenin yayg›n oldu¤u daha ön-
ceki gebeli¤inde düflük yapan kad›nlarda daha yüksek düzeyde
depresyon geliflti¤i bildirilmifltir (51-53). Bizim çal›flmam›zda dü-
flük yapma ile depresyon ve kayg› puanlar› aras›nda iliflki yoktu. 

‹stenmeyen gebelik depresyon için önemli bir risk etkeni ola-
rak birçok çal›flmada ortaya konulmufltur. ‹stenmeyen gebelik,
sorunlu gebelik, erken ya da geç do¤um, güç ya da sorunlu do-
¤um kal›c› bedensel ve zihinsel özürlere neden olabilece¤i, kifli-
nin benlik geliflmesini ve benlik gücünü bozabilece¤i, psikosos-
yal streslere dayanma ve bafl edebilme gücünü düflürebilece¤i
ifade edilmifltir (13, 32, 38, 41, 47-49, 54, 55). Bizim çal›flmam›zda
bu konuda anlaml› bir fark ç›kmad›. Erkek bebek isteyen gebeler-
le, k›z çocuk isteyen gebelerin depresyon puanlar› aras›nda an-
laml› fark yoktu. Oysa Sertbafl (1998) do¤acak çocu¤unu k›z iste-
yen annelerin kayg› puanlar›n›, erkek isteyenlere göre anlaml› bir
düzeyde daha düflük bulmufltur (46). 

Çal›flmam›zda do¤um ile ilgili kayg› duydu¤unu söyleyen ge-
belerin depresyon ve kayg› puanlar› böyle bir kayg› bildirmeyen
gebelerinkinden farkl› de¤ildi. Yine kayg› nedenlerine göre de öl-
çek puanlar› aras›nda fark yoktu. Kendini anneli¤e haz›r hisse-
denler ile hissetmeyenlerin depresyon ve kayg› düzeyleri aras›n-
da farkl›l›k yoktu. Büyükkoca (2001) do¤um sonras› dönemde bu
de¤iflkenleri çal›flm›fl; vajinal yolla ve sezaryen ile do¤um yapan
annelerin depresyon düzeyleri aras›nda fark olmad›¤›, anneli¤e
haz›r olanlar›n olmayanlara göre depresyon puanlar›n›n düflük

oldu¤u bulunmufltur. Ayr›ca istenen gebeliklerin anneli¤e haz›r
olma aç›s›ndan belirleyici oldu¤unu bildirmifltir (45). 

Daha önce geçirilmis¸ psikiyatrik hastal›klar›n gebelikte
depresyon ve kayg› için önemli bir risk etkeni oldu¤u bir çok
çal›flmada bildirildi¤i gibi (9,39,41,48,55,56) çalflmam›zda da daha
önce psikiyatrik hastal›k geçirme öyküsü bir risk etkeni olarak
saptanm›flt›r.

Çal›flmam›z›n baz› k›s›tl›l›klar›n›n oldu¤unu belirtmek gerekir.
Bu gebeler bir psikiyatr taraf›ndan muayene edilmemifllerdir ve
bir klinik tan› konulmam›flt›r. De¤erlendirmeler ölçekler uygula-
narak yap›lm›flt›r. Yorumlamalar ölçeklerden elde edilen puanlar
üzerinden yap›lm›flt›r. Di¤er taraftan gebelikte birçok bedensel
belirti beklenen bir durumdur ve seyrin bir parças›d›r. Bu belirti-
ler depresyon ve kayg› ile iliflkili bedensel belirtilerle kar›flabil-
mektedir (57). De¤erlendirme s›ras›nda bunlar›n ayr›m›n›n iyi bir
flekilde tan›mlanmamas› ve yap›lmamas› di¤er bir k›s›tl›l›kt›r. Ay-
r›ca, kad›n ve gebedeki depresyon ve kayg›y› sadece bir neden-
le iliflkilendirmek veya aç›klamaya çal›flmak do¤ru de¤ildir. Ge-
netik, hormonal, psikososyal ve çevresel risk etkenlerinin önemi
bilinmektedir ve daha çok ço¤ul ve karmafl›k etmenlerin etkisiyle
ortaya ç›kt›¤› öne sürülmektedir (58). Bunlarla beraber çal›flma-
m›z gebelerde önemli oranda kayg› ve depresyon belirtilerinin ol-
du¤unu, bunlar›n baz› sosyodemografik de¤iflkenlerle iliflkili ol-
du¤unu ortaya koymufltur. 

Sonuç olarak; bir gebenin t›bbi de¤erlendirmesi yap›l›rken fi-
ziksel de¤erlendirmenin yan› s›ra psikiyatrik ve sosyodemografik
özelliklerin de göz önüne al›nmas› yolu ile bütüncül bir yaklafl›m
gereklidir.

Bilgilendirme
Bu araflt›rmadan elde edilen verilerin di¤er bir k›sm› daha 

önce baflka bir makale olarak yay›nlanm›flt›r. (Bak›n›z: O V›r›t, 
E Akbafl, HA Savafl, G Sertbafl, H Kandemir. Gebelikte Depresyon
ve Kayg› Düzeylerinin Sosyal Destek ile ‹liflkisi. Nöropsikiyatri 
Arflivi 2008; 45:9-13). 

Kaynaklar

1. Da Costa D, Larouche J, Dritsa M, et al. Variations in stress levels over
the course of pregnancy: factors associated with elevated hassles,
state anxiety and pregnancy-specific stress. J Psychosom Res 1999;
47: 609-21.

2. Bennett HA, Einarson A, Taddio A, et al. Prevalence of depression du-
ring pregnancy: systematic review. Obstetrics and Gynecology 2004;
103: 698-709.

3. Ku¤u N, Akyüz G. Gebelikte Ruhsal Durum. Cumhuriyet Üniversitesi T›p
Fakültesi Dergisi 2001; 23: 61-4. 

4. Sungur MZ. Kad›nda Psikiyatrik Problemler. Nöroloji Nöroflirürji Psikiyat-
ri Dergisi. 1986; 2: 11-4. 

5. Batur S. Kar›fl›k anksiyete ve depresyon bozuklu¤u. Türk Psikoloji Yaz›la-
r› 1998; 1: 61-71.

6. Cuhadaro¤lu F. Adölesanlarda Depresyon ve Anksiyetenin Birlikte Görül-
mesi: Gözden Geçirme. Türk Psikiyatri Dergisi 1993; 4: 183-8.

7. Heron J, O’Connor TG, Evans J, et al. The course of anxiety and depres-
sion through pregnancy and the postpartum in a community sample. Jo-
urnal of Affective Disorders 2004; 80: 65-73.

8. Kelly RH, Russo J, Katon W. Somatic complaints among pregnant wo-
men cared for in obstetrics: normal pregnancy or depressive and anxi-
ety symptom amplification revisited? General Hospital Psychiatry 2001;
23: 107-13.

Akbafl ve ark. 
Gebelikte Sosyodemografik De¤iflkenlerin Kayg› ve Depresyon Düzeyleriyle ‹liflkisi

Nöropsikiyatri Arflivi 2008; 45: 85-91
Archives of Neuropsychiatry 2008; 45: 85-9190

Tablo 5. Gebelerin BDÖ, DKÖ, SKÖ puan ortalamalar› ve da¤›l›mlar›

BDÖ

Puan ortalamas› 20.91±8.52
Hafif (10-16 puan) n=44, %42.3
Orta (17-24puan) n=41, %39.4
fiiddetli (≥25 puan) n=19, %18.3
DKÖ
Puan ortalamas› 40.10±4.24
Kayg› yok (≤36 puan) n=49, %17.3
Hafif (37-42 puan) n=49, %47.1
Yüksek (≥42 puan) n=37, %35.6
SKÖ
Puan ortalamas› 48.94±4.26 
Kayg› yok (≤36 puan) n=0, %0.0
Hafif (37-42 puan) n=10, %9.6
Yüksek (≥42 puan) n=94, %90.4
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