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ÖZ
Amaç: Bağlanmanın niteliği, bebeğin ileriki hayatında gelişebilecek
psikopatolojileri
etkileyebilir.
Çalışmamızın
amacı,
remisyon
dönemindeki bipolar bozukluk tanılı anneler ile sağlıklı anneler
arasındaki bağlanma örüntülerindeki farklılıkları incelemektir.
Yöntem: Doğum sonrası ilk bir yıldaki bipolar bozukluk tanılı
remisyondaki 51 anne ile 53 sağlıklı anneyi çalışmaya dahil ettik. Bütün
katılımcılara DSM-IV Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme
(SCID-IV) uygulandı. Hasta grubundaki manik ve depresif semptomları
değerlendirmek için Young Mani Derecelendirme Ölçeği ve Hamilton
Depresyon Derecelendirme Ölçeği verildi. Her iki grupta da anne-bebek

bağlanması Doğum Sonrası Bağlanma Ölçeği (DSBÖ) ile değerlendirildi.
Bulgular: Bipolar bozukluk tanılı grup ile kontrol grubu arasında DSBÖ
puanları açısından anlamlı bir fark yoktu. Hasta grubunda, DSBÖ puanları
ile yaş arasında negatif yönlü korelasyon saptandı.
Sonuç: Bipolar bozukluğu olan anneler remisyon döneminde,
bebekleriyle sağlıklı bağlanma modelleri geliştirebilirler.
Anahtar Sözcükler: Anne-bebek bağlanması, bağlanma, bipolar
bozukluk, remisyon

ABSTRACT
Introduction: The quality of mother-infant bonding might play a role
in future psychopathologies of the infant. The present study aims to
compare the mother-infant bonding in mothers with remitted bipolar
disorder (BD) and healthy mothers.
Methods: We included 51 mothers who have bipolar disorder in
remission and 53 healthy mothers during postpartum one-year period.
All participants were interviewed with Structured Clinical Interview
for DSM-IV (SCID-IV). Young Mania Rating Scale and the Hamilton
Depression Rating Scale were given to the patient group to evaluate
depressive and manic symptoms. Mother-infant bonding in both groups

were evaluated with the Postpartum Bonding Questionnaire (PBQ).
Results: There was no significant difference in PBQ scores between the
bipolar group and the control group. Age was negatively correlated with
PBQ scores in the patient group.
Conclusion: Women with bipolar disorder can develop healthy bonding
patterns with their babies, during remission.
Keywords: Mother-infant bonding, attachment, bipolar disorder,
remission
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GİRİŞ
Peripartum dönem, bipolar bozukluğu (BB) olan kadınlar için riskli bir
zaman dilimidir. Özellikle postpartum dönemde %35’e varan relaps
oranları görülmektedir. Bunların %17’si ağır epizod olarak nitelendirilen
mani, karma epizodlar, psikotik epizodlar ya da hastane yatışı gerektiren
durumlardır (1). Yüksek relaps oranları, postpartum dönemde hastane
yatışlarını etkileyebilmektedir (2). Relapslar ve hastane yatışları, annebebek bağlanmasını etkileyebilmesi bakımından önemlidir.
Anne-bebek bağlanması, bağlanma sürecindeki ortak ve karşılıklı
etkileşimin bakım verenden bebek yönünde olanıdır. Doğumla başlar,
gelişir ve zamanla devam eder (3).

Öne Çıkan Noktalar
•

Psikiyatrik bozuklukların anne-bebek bağlanmasına
etkilerine dair geniş bilgiler vardır.

•

Bipolar bozukluğun (BB) anne-bebek bağlanması ile
ilişkisine dair çalışmalar sınırlıdır.

•

Sağlıklı ve BB tanılı annelerin bebeklerine bağlanmaları
arasında fark yoktu.

•

Bu sonuçlar, BB açısından remisyon dönemindeki
kadınların anne olmaları için cesaret vericidir.

Anne ve bebek arasındaki ilişkinin niteliği, bebeğin bilişsel ve
nörodavranışsal gelişimini etkiler (4). Olumlu bağlanma, başka bazı
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faktörlerle birlikte, depresyon, anksiyete ve somatik şikayetler gibi
içselleştirme bozukluklarından korumaktadır (5). Bunun yanı sıra,
suistimal edilen ya da ihmal edilen çocukların yetişkin hayatlarında daha
fazla psikopatolojik sorunlar yaşadığı da bilinmektedir (6).
Bipolar bozukluğu olan annlerin bebekleri ile bağlanmalarını inceleyen
az sayıda çalışma bulunmaktadır. Anke ve arkadaşları, BB olan annelerin
bağlanmasını sağlıklı annelerle karşılaştırmıştır (7). Bu çalışma, BB olan
annelerin daha olumsuz bağlanma özellikleri gösterdiklerini ortaya
koymuştur. Ancak çalışmaya dahil edilen bipolar grubunun sayısı
küçüktür (n=26) ve bunlardan sadece sekiz kişinin remisyonda olduğu
görülmektedir. Bir başka çalışmada ise bipolar bozukluğu olan 75 anne
çalışmaya dahil edilmiştir. Bu çalışmada BB gruptaki bağlanmanın kontrol
grubuna göre daha kötü olduğu gösterilmiştir. Bu çalışma da, görüşme
anındaki duygudurumun değerlendirilmemiş olması gibi bazı kısıtlılıklara
sahiptir (8). Bu çalışmaların aksine biz, epizodda olmanın bağlanmayı
etkileyebileceği öngörüsü ile yalnızca remisyondaki BB’si olan anneleri
çalışmamıza dahil ettik.
Çalışmamızın amacı, BB olan annelerle ruhsal açıdan sağlıklı annelerin
bebeklerine bağlanmasını karşılaştırmaktır. Hipotezimizde, BB olan
remisyondaki annelerin, kontrol grubundaki annelere göre daha fazla
bağlanma problemi yaşayacaklarını öngördük.

YÖNTEM
Çalışma Grubu
Katılımcılar, Ekim 2017 ile Ağustos 2018 tarihleri arasında Bakırköy Prof.
Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma
Hastanesi Kadın Ruh Sağlığı Merkezi’ne başvuran hastalardan oluşmuştur.
Belirtilen tarihlerde başvuran ve dahil etme kriterlerini karşılayan her
hasta, BB grubu olarak çalışmaya dahil edilmiştir. On sekiz yaşının üstünde
olmak, halihazırda remisyonda olmak, 12 aylıktan büyük olmayan sağlıklı
bebeği olmak, okur yazar olmak, genel tıbbi duruma bağlı mental
hastalığı olmamak dahil etme kriteri olarak belirlenmiştir. DSM-5’e göre
BB haricinde psikiyatrik hastalığı olan, bebeğinde ciddi bir sağlık sorunu
bulunan, görüşmeyi yapmaya engel iletişim ve eğitim sınırlılığı olan kişiler
çalışmaya dahil edilmemiştir. Ayrıca BB olmasına rağmen remisyonda
olmayanlar da dışlanmıştır. Kontrol grubu, DSM-IV Bozuklukları için
Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-IV) uygulandıktan sonra çalışmaya
dahil edilmiştir. SCID-IV, kontrol grubunda herhangi bir ruhsal hastalık
olmadığını doğrulamak için uygulanmıştır. Katılımcılar, aynı görüşmeciler
tarafından yüz yüze görüşmelerle kesitsel olarak değerlendirilmiştir.
Çalışmaya dahil olmadan önce bilgilendirilerek onamları alınmıştır.
Postpartum dönemde ve remisyonda bipolar bozukluk tanılı 51 anne ile
ruhsal açıdan sağlıklı 53 anne çalışmaya dahil edilmiştir. Hasta grubunda
3 kişi remisyonda olmadığı için, kontrol grubunda da 2 kişi depresif
semptomlarından dolayı çalışmadan çıkarılmıştır.
Daha önceden BB tanısı almış ve takipli olan anneler ile görüşülmüş
ve tanıları doğrulanmıştır. Doğum sonrası ilk 12 ay postpartum dönem
olarak kabul edilmiştir. Ağır ruhsal hastalıkların annelerin bebekleri ile
etkileşim becerilerini 12 aya kadar etkilemeye devam ettiğini gösteren bir
çalışma bulunmaktadır (9). Ayrıca, Doğum Sonrası Bağlanma Ölçeğinin
Çince versiyonunun geçerlilik çalışmasına da postpartum 12. aydan
öncesinde olan anneler dahil edilmiştir (10).

Çalışma Tasarımı
Çalışma, doğurganlık çağındaki kadınlara hizmet veren Kadın Ruh Sağlığı
Merkezinde yürütülmüştür. Psikiyatrik bozukluğu olan bazı kadınlar
merkeze gebelik öncesinde başvurmuş olsa da, çoğu kadın gebelik
sırasında başvurmaktadır. Hasta takibi, doğum sonrası dönem geçirilene
kadar devam etmektedir. Kadın Ruh Sağlığı Merkezinde takip edilen
BB tanılı kadınlar, onamları alındıktan sonra çalışmaya alınmışlardır.
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Görüşmeci eşliğinde sırayla SCID-IV, Young Mania Derecelendirme
Ölçeği (YMDÖ),Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HAM-D)
ve Doğum Sonrası Bağlanma Ölçeği uygulanmıştır. Kontrol grubu, birçok
aile sağlığı merkezinde takipli annelerden oluşmuştur. Bilgilendirilmiş
onam alındıktan sonra aynı prosedür kontrol grrubuna da uygulanmıştır.
Çalışma Helsinki Deklarasyonu’nun etik ilkelerine uygun olarak yapılmıştır
(11). 12/09/2017 tarihinde 66 numarası ile Bakırköy Prof. Dr. Mazhar
Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi
Kurulu etik kurul onayı alınmıştır.

Ölçümler
Sosyo-demografik veriler: Çalışmacılar tarafında oluşturulan,
sosyodemografik ve klinik özellikleri sorgulayan bir form ile
değerlendirilmiştir. Bu formda yaş, eğitim, evlilik durumu, çalışma
durumu, gelir durumu, hastalık özellikleri (epizod sayısı, hastane yatış
sayısı, tedavi uyumu, aile öyküsü) ve doğum öyküsü (doğum yöntemi,
emzirme durumu, gebeliğin planlanmış olması) sorgulanmıştır.
Young Mani Derecelendirme Ölçeği: Katılımcılar, manik epizodda
olanlar dışlanmak üzere YMDÖ ile değerlendirildiler (12). Kesme değeri 6
olarak belirlendi ve bu puanın altında olanlar çalışmaya dahil edildiler. Bu
ölçeğin Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır (13).
Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği: Kesme puanı altında
olan kişiler çalışmaya dahil edilmiştir. Bu ölçek için kesme puanı 8 olarak
değerlendirilmiştir (14). Akdemir ve ark. Türkçe geçerlilik ve güvenirlik
çalışmasını yapmışlardır (15).
Doğum Sonrası Bağlanma Ölçeği (DSBÖ): Brockington ve arkadaşları
tarafından geliştirilen ölçek, erken dönemde anne-bebek problemlerini
değerlendirmektedir ve anne tarafından doldurulmaktadır (16). Ölçek 25
maddeden oluşmaktadır. Dört faktörlü yapıdadır: genel faktör, reddetme
ve sinirlilik, bakım konusunda gerginlik, istismar riski. Türkçe geçerlilik ve
güvenirlik çalışması Yalçin ve arkadaşları tarafından yapılmıştır (17). Bu
çalışmaya göre Türkçe versiyon dört alt birim ile değerlendirmeye uygun
değildir. Biz de bu çalışmayı baz alarak BB grup ile kontrol grubunda
bağlanmayı toplam puanlara göre karşılaştırdık. Toplam puan 0 ile 125
arasında değişmektedir. Daha yüksek puanlar, daha olumsuz bağlanmaya
işaret etmektedir. Ayrıca, ölçek kesme noktası ile de değerlendirildi ve
kesme noktası olarak 26 esas alındı.

İstatistiksel Analiz
İstatistik analizler IBM Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı (SPSS)
versiyon 21.0 (IBM Corp. Released 2012. Armonk, NY, USA) paket
programı ile yapıldı. Kesikli değişkenlere ait karşılaştırmalar Pearson
ki-kare ve Fisher’in kesin testi ile yapıldı. Sürekli değişkenlerin normal
dağılıma uygunluğu Kolmogorov Smirnov testi ile değerlendirildi. Bu
test, DSBÖ puanlarının normal dağılıma uymadığını gösterdi (p=0,015).
Bu yüzden, gruplar arası sürekli değişkenlerin karşılaştırması Kruskal
Wallis ve Mann-Whitney U testleri ile yapıldı. İstatistiksel önemlilik için
p<0,05 değeri kabul edildi.

BULGULAR
Katılımcıların sosyodemografik özellikleri Tablo-1’de gösterilmiştir.
Ortalama yaş, çocuk sayısı, eğitim ve çalışma durumu, doğum yöntemi,
doğumdan sonra geçen zaman açısından BB grup ile kontrol grubu
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Hastaların
%31,4’ü ve kontrol grubunun %9,4’ü sigara kullanmaktaydı. İki grup
arasındaki fark istatistiksel olarak anlmalıydı (p=0,005). Plansız gebelikler
hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı şekilde yüksekti (p<0,001).
Ayrıca, eğitim süresi plansız gebeliklerde daha düşüktü (p=0,047).
Postpartum dönemde, hasta grubunda 21 kadın (%41,2) ve kontrol
grubunda 9 kadın (%17) çeşitli sebeplerle bebeğinden ayrı kaldığı bir
dönem yaşamışlardı. Bu oran hasta grubunda anlamlı şekilde yüksekti
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Tablo 1. Bipolar bozukluk ve kontrol gruplarında demografik verilerin karşılaştırması

Açıklayıcı veriler
Yaş1, ortalama

BB
(n=51)

Kontrol
(n=53)

P*

31,4

29,94

0,143
0,210

1

2

Çalışma durumu2, n (%)
Çalışıyor
Düzensiz çalışıyor
Çalışmıyor

5 (%9,8)
2 (%3,9)
44 (%86,3)

12 (%23,1)
2 (%3,8)
38 (%73,1)

Eğitim durumu3, n (%)
İlkokul
Orta okul
Lise
Üniversite

14 (%27,5)
10 (%19,6)
13 (%25,5)
14 (%27,5)

12 (%22,6)
6 (%11,3)
22 (%41,5)
13 (%21,5)

16 (%31,4)

5 (9,4)

0,005

Doğum sonrası geçen zaman (ay) ,
ortanca (minimum-maksimum)

7 (0,25-12)

6 (0,25-12)

0,656

Bebekten ayrı kalma2, n (%)

21 (%41,2)

9 (%17)

0,006

Plansız gebelik2, n (%)

24 (%47,1)

4 (%7,5)

<0,001

Emzirme , n (%)

22 (%44)

51 (%98,1)

<0,001

Sezaryen2, n (%)

43 (%84,3)

37 (%69,8)

0,079

35 (%68,6)

50 (%94,3)

0,001

9 (%18)
2 (%4)
8 (%16)
12 (%24)
19 (%38)

15 (%28,3)
8 (%15,1)
21 (%39,6)
6 (%11,3)
3 (%5,7)

Çocuk sayısı, ortalama

1

Sigara içme, n (%)
2

2

Gece bebeği ile ilgilenme , n (%)
2

Bebek bakımında destek algısı , n (%)
Yetersiz
Kısmen yeterli
Orta
İyi
Çok iyi

0,191

0,325

3

<0,001

*İstatistiksel anlamlılık p<0,05
1
Mann-Whitney U testi; 2Pearson ki-kare ve Fisher’in kesin testi; 3Kruskal-Wallis testi

(p=0,006). Hasta grubunda bebeğinden ayrı kaldığı bir dönem yaşayan
21 hastadan 13’ünün ayrı kalma sebebi psikiyatrik nedenlerle hastanede
yatmak zorunda kalmış olmalarıydı.
Çalışmaya katılan bütün annelerin %70,2’si bebeklerini emziriyordu.
Emzirme oranı hasta grubunda anlamlı derecede düşüktü (p<0,001).
Kontrol grubunda emzirme oranı %98,1 iken, hasta grubunda %44’tü.
Bebek bakımında destek algısı BB grubunda istatistiksel olarak anlamlı
şekilde yüksekti (p<0,001).
BB grubunda hastalık süresinin ortanca değeri 9 yıldı ve hastane yatışının
ortanca değeri 1’di. Bütün katılımcılar görüşme sırasında remisyondaydılar
ve ortalama 9 aydır remisyon devam ediyordu (HAM-D: 2,6±1,5; YMDÖ:
2,33±1,58). Bütün katılımcılar medikal tedavi alıyordu ve postpartum
dönemde psikiyatri kontrol muayenelerine devam ediyorlardı.
Hiçbirisinde hızlı döngülülük saptanmadı. Hastalardan yedi tanesi
(%13,7) daha önce en az bir kere suisid girişiminde bulunmuştu. Kontrol
grubunda ise daha önce suisid girişimi olan katılımcı yoktu.
Hasta grubundan 23 kişi gebelik süresince bir epizod geçirmişti (%45,1).
Epizodların 11 tanesi mani, 2 tanesi karma, 2 tanesi hipomani ve 8 tanesi
depresif epizodtu. BB grubunda 24 kişi (%47,1) postpartum dönemde
epizod yaşamıştı ve 11 hastanın (%25,5) hastaneye yatışı yapılmıştı.
Postpartum epizodların sıklığı, gebelik döneminde ilaç kullanmayan
hastalarda anlamlı şekilde yüksekti (p=0,007).
DSBÖ normal dağılmadığı için Mann-Whitney U testi kullanıldı (Tablo 2).
BB olan annelerden üçünde (%5,9) ve kontrol grubundaki annlerden bir
kişide (%1,9) bağlanma bozukluğu tespit edildi. Bipolar (Ortanca=8) ve
kontrol (ortanca=6) grupları arasında DSBÖ puanları açısından anlamlı
farklılık görülmedi (p=0,078).
BB grubunda sosyodemografik verilere göre DSBÖ puanları arasında fark
saptanmadı. Bununla birlikte, DSBÖ puanları yaş ile ilişkiliydi (p=0,033;
r=-0,3). Yaş arttıkça DSBÖ puanlarının azaldığı görüldü. Dolayısı ile
yaşın anne-bebek bağlanmasını olumlu etkilediğini söyleyebiliriz. DSBÖ

Tablo 2. BB ve kontrol gruplarında DSBÖ puanlarının karşılaştırılması

BB grup (n:51)
Ortalama
DSBÖ toplam puanları
10,39

Ortanca
8

min-max
0–32

Kontrol grup (n:53)
>kesme değeri1,
n (%)
3 (5,9)

Ortalama
7,74

Ortanca
6

min-max
0–28

>-kesme değeri,
n (%)
1 (1,9)

p*
0,078

*Mann-Whitney U test.
1
kesme değeri=26.
BB: bipolar bozukluk; DSBÖ: doğum sonrası bağlanma ölçeği; min-max: minimum-maksimum.

Tablo 3. BB grubunda DSBÖ puanları ve sosyodemografik-klinik karakterler

İstemsiz gebelik

1

Plansız gebelik1
Peripartum epizodlar1
Gebelikte hastane yatışı1
Postpartum dönemde hastane yatışı
Yaş2

Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır

n
47
4
27
24
31
20
11
39
13
37
Ortalama
31,4

DSBÖ puanları
Ortanca (min-max)
8 (0-27)
22 (7-32)
8 (2-21)
9 (0-32)
11 (0-32)
6 (1-25)
11 (3-27)
8 (0-32)
11 (2-31)
8 (0-32)
SS
5,48

Ortalama
9,5
20,75
9,04
11,92
11,97
7,95
12,36
9,87
12,77
9,7
rs
-0,3

p*
0,058
0,502
0,058
0,218
0,153
p
0,033

Mann-Whitney U testi
Spearman’ın sıralama korelasyon testi
BB: bipolar bozukluk; DSBÖ: Doğum Sonrası Bağlanma Ölçeği; min-max: minimum-maksimum; SS: standard sapma.
1
2
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puanları ile hastalık süresi arasında ilişki saptanmadı (p>0,05). Ayrıca,
peripartum dönemde epizod geçirme, gebelikte ve postpartum dönemde
hastane yatışı gibi bazı hastalık özellikleri ile DSBÖ puanları arasında ilişki
saptanmadı (Tablo 3).

TARTIŞMA
Bipolar bozuklukta görülen, duygudurum, enerji ve biliş düzeyinde
meydana gelen değişimler anne ile bebeğin bağlanmasını etkileyebilir. (18).
Biz bu çalışmada remisyon süresince BB etkisinin bağlanmaya yansımasını
incelemeyi amaçladık. DSBÖ puanları ile yapılan değerlendirmede, BB ve
kontrol grupları arasında anne-bebek bağlanması açsından anlamlı bir
fark yoktu. Bu sonuç, BB tanılı ebeveyniyle büyüyen çocukların annelerini
daha az reddedici, daha az aşırı korumacı ve duygusal olarak daha sıcak
algıladıkları çalışma ile birlikte değerlendirildiğinde, BB olan kadınlar için
cesaret vericidir (19).
Giriş kısmında bahsedilen Anke (7) ve Boekhorst (8)‘un çalışmalarının
haricinde, Hipwell ve arkadaşlarının BB olan annelerin bebeklerine
bağlanmasını incelediği çalışma vardır (9,18). Bu çalışma, hastane yatışını
gerektiren duygudurum bozukluğu olanlar (10 manik/BB hastasını
içeriyor), hafif semptomları olan depresif anneler ve kontrol grubunu
karşılaştırmaktadır. Anneler, gözlemsel metodlarla bir ve on ikinci aylarda
değerlendirilmiş. Bu çalışma, remisyon döneminde bile olsa postpartum
12. ayda ağır mental hastalıkların annenin bebeği ile iletişim kurma
becerisini etkilediğini söylemektedir (9). Bu çalışmanın en önemli özelliği,
kendini değerlendirmeye dayalı ölçümlere göre daha objektif bir yöntem
kullanmasıdır. Bağlanmaya dair, algılanan ve gözlenen değerlendirmelerin
farklılık gösterdiği daha önce gösterilmiştir (20). Çalışmamızdan diğer
farkı da katılımcı sayısıdır. Bizim çalışmamız, genelleme yapabilmek için
örneklem büyüklüğü açısından daha avantajlıdır.
Sonuçlarımız, Anke ve Boekhorst’un çalışmaları ile de çelişki
göstermektedir. Farklılıklar, çalışmamızın yakın hasta takibi ve sosyal
desteğin önemi hakkında yapılan rehberliği içeren dizaynı ile ilişkili
olabilir. Çalışmamızdaki BB olan anneler, düzenli takiplere gelen ve ilaç
tedavisi altındaki annelerdi. Ayrıca bebek bakımında aldıkları desteğe
dair değerlendirmeleri BB grubunda kontrol grubuna göre anlamlı
şekilde yüksekti. Bu faktörler, hastane yatışları nedeniyle bebekten ayrı
kalmaya rağmen BB grubunda bağlanmayı olumlu etkilemiş olabilir. Bu
yüzden, düzenli hasta takibi ve görece iyi sosyal desteğin postpartum
epizodların ve hastane yatışlarının olumsuz etkilerini değiştirebileceğini
düşünebiliriz. Düşük sosyal desteğin bağlanmayı olumsuz etkilediğini
gösteren çalışmalar da bu çıkarımı desteklemektedir (21). Bununla
birlikte, Türkçe geçerlilik ve güvenirliğe dayanarak oluşturulan DSBÖ
ile ölçümün, daha yüzeysel bir değerlendirmeye yol açarak bir kısıtlılık
oluşturduğu söylenebilir.
Çalışmamızda, DSBÖ puanları sadece annenin yaşı ile ilişkiliydi. Annenin
yaşı arttıkça bağlanma daha olumlu seyrediyordu. Yakın zamanda
yayınlanan bir metaanalize göre yalnızca 13 çalışmadan ikisinde bağlanma
yaş ile ilişkiliydi ve çalışmamızın aksine ilişki negatifti (22). Bununla birlikte,
Türkiye’de yapılan bir çalışmanın sonuçları bizim sonuçlarımızı destekler
niteliktedir (23). Birlikte değerlendirildiğinde, kültürel farklılıkların bu
farklılığı açıklayabileceğini söyleyebiliriz.
Postpartum süreçte hastane yatışının, özellikle remisyon döneminde
iken bağlanmayı olumsuz etkilememiş olması dikkate değerdir. Daha
önce, hastane yatışı gereken psikiyatrik hastalığın annelik davranışlarını
olumsuz etkilediği gösterilmiştir (18). Bizim çalışmamızda son epizoddan
bu yana ortalama üç hafta geçmişti. Ayrıca hastalar düzenli takiplere
geliyor, tedavilerine uyuyor ve görece iyi bir sosyal destek alıyorlardı.
Bu faktörler, doğum sonrası dönemde hastane yatışı ve bebekten ayrı
kalmanın yol açabileceği olumsuz etkilerin üstesinden gelmiş olabilir.
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Bağlanmayı etkileyebilecek faktörler olan ortalama yaş, çocuk sayısı,
eğitim durumu, doğum sonrası geçen süre (24) bakımlarından hasta ve
kontrol grupları arasında anlamlı bir fark yoktu.
Sigara içenlerin oranı hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı
şekilde yüksekti. Sigara içme oranının duygudurum bozuklukları da dahil
olmak üzere psikiyatrik hastalıklarda genel populasyona kıyasla yüksek
olduğu bilinmektedir (25). Sigara tüketimi, kadınların sağlığı üzerinde
uzun dönemli etkilerinin yanı sıra, gebelikteki olumsuz sonuçların en
önemli ve önlenebilir sebeplerinden birisidir (26). Bu doğrultuda, BB olan
kadınlarda perinatal dönemde sigara tüketimini azaltacak yaklaşımlara
ihtiyaç vardır.
Plansız gebelikler, önceki çalışmalara paralel olarak (27,28), hasta
grubunda (%47,1) kontrol grubuna göre (%7,5 ; p<0,001) anlamlı şekilde
yüksekti. Bu bağlamda, yakın zamanda yayımlanan bir metaanalizde,
BB hasta grubunda sağlıklı kontrollere göre dürtüselliğin daha yüksek
olduğu ve bu BB’nin bütün dönemlerinde bu durumun devam ettiği
gösterilmiştir (29). Bir başka çalışma ise yüksek dürtüselliği istenmeyen
gebelikle ilişkilendirmiştir (30). Bu veriler, BB olan annelerdeki yüksek
istenmeyen gebelik oranlarını açıklayabilir. İstenmeyen gebelikler,
teratojenik ajana maruziyet, ani ilaç kesimi, peripartum dönemlerde
atak gelişimi, uygunsuz koşullarda doğum ya da gebelik sonlandırması ve
artmış obstetrik-neonatal komplikasyonlar gibi riskleri içerdiği için önem
arz etmektedir (28).
Hasta grubundaki annelerin emzirme oranı anlamlı şekilde düşüktü
(p<0,001). Bipolar bozukluğu olan anneleri diğer eksen-1 bozukluklarla
karşılaştıran bir çalışmaya göre BB olan anneler daha fazla emzirme sorunu
yaşıyorlar (31). Yaşanan manik ya da depresif epizodlar, ilaç kullanımının
bebeğe zarar vereceği düşüncesi ve gece emzirmenin sirkadyen ritmi
olumsuz etkileyerek ataklara neden olacağı endişesi düşük emzirme
oranlarında rol oynuyor olabilir. Peki, emzirme anne-bebek bağını etkiler
mi? Bu konuda sınırlı ve çelişkili bilgiler mevcut. Sağlıklı annelerle yapılan
bir çalışma, emzirmenin bağlanmada merkezi bir rol oynamadığını
göstermiştir (32). Emziren ve emzirmeyen annelerin bağlanmalarını bir ve
beşinci aylarda karşılaştıran bir başka çalışma ise emzirmeyen annelerde
bağlanma puanlarının daha yüksek ve bağlanmanın daha olumsuz
olduğunu (33) söylemektedir. Bu verileri birlikte değerlendirdiğimizde,
emzirmenin anne ve bebek arasındaki temas ve paylaşımı artırarak
bağlanmayı olumlu etkilediğini düşünebiliriz. Anneler emzirmiyor
olsalar bile, ten teması yoluyla paylaşmaya devam edebilirler. Çok
sayıda çalışmayı inceleyen bir derlemenin, yüz ifadeleri, kucaklama ve
sesin annede oksitosin salınımını başlattığını ortaya koyması da (34) bu
çıkarımı desteklemektedir.
Gebeliğin BB’de epizodlar üzerine etkisi kesin olmasa da, postpartum
dönemin, özellikle de ilk dört haftanın, yüksek risk taşıdığı bilinmektedir
(35). Bizim çalışmamızda postpartum dönemde atak geçirme oranı
%47,1, hastaneye yatış oranı %25,5 olarak tespit edildi. Dahası, literatürle
uyumlu biçimde (1), gebeliği süresince medikal tedavi alan anneler daha
düşük atak geçirme riski taşıyorlardı.
Çalışmamızda bir takım kısıtlılıklar bulunmaktadır. İlk olarak, çalışmanın
kesitsel tasarımından dolayı sebep-sonuç ilişkisi kurulamamaktadır.
Gelecekte boylamsal tasarımlı uygulamalara ihtiyaç vardır. Ayrıca,
DSBÖ’nün annelerin bebekleri hakkında duygu ve düşüncelerini araştıran
öz-bildirim ölçeği olması, bağlanmaya dair yapılan değerlendirmeyi öznel
hale getirmektedir. Gözlemsel yöntemler daha nesneldir ve öz-bildirim
ölçeklerin tamamlayıcı olarak kullanılmaları, sonuçların güvenilirliğini
artıracaktır. DSBÖ’nün Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenirlik
çalışmasına dayanarak, ölçek toplam puanlarla değerlendirilmiştir ve
alt birimler değerlendirilmeye dahil edilmemiştir. Bununla beraber, bazı
geçerlilik güvenirlik çalışmalarında bunun örneği vardır (24,36).
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Sonuç olarak çalışmamız, BB olan remisyondaki annelerle ruhsal
açıdan sağlıklı annelerin bebeklerine bağlanmalarında anlamlı bir fark
olmadığını göstermiştir. BB olan anneler, özellikle medikal tedavilerine
uyum gösterdiklerinde ve sosyal destek aldıklarında sağlıklı bağlanma
örüntüleri geliştirebilirler. Her ne kadar BB postpartum dönemde
kötüleşmesi muhtemel bir bozukluk da olsa, remisyon sağlıklı bağlanma
geliştirmek için imkan sağlayabilir.
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