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ÖZET

Amaç: Çalışmanın amacı anne baba adaylarında psikososyal değişken-
ler, psikiyatrik belirtiler, bağlanma biçimi ve algılanan sosyal desteğin 
annede doğum sonrası depresyon (DSD) belirtileri ve infantil kolik (İK) 
ile olan ilişkilerinin belirlenmesidir. 

Yöntem: İki yüz kırk beş anne ve 150 baba adayı 22-34. gebelik haf-
taları arasında ilk görüşmede sosyodemografik veri formu ile Erişkin 
Bağlanma Stili Ölçeği, Durumluk Kaygı Envanteri, Edinburgh Doğum 
Sonrası Depresyon Ölçeği, Çokboyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği 
ve Kısa Semptom Envanteri’ni doldurmuşlardır. Doğum sonrası 4-24. 
haftalarda yapılan takip görüşmesinde bebeğin sağlık, beslenme, uyku 
ve ağlama sorunlarını içeren veri formu ile anneler Edinburgh Do-
ğum Sonrası Depresyon Ölçeği ve anne ve babalar Durumluk Kaygı 
Envanteri’ni tekrar doldurmuşlardır. 

Bulgular: Annelerin dörtte birinde eşik üstü DSD belirtileri olduğu; 
anne ve babada güvensiz bağlanma ile annede psikiyatrik belirti düzeyi 
ve doğum sonrası kaygı düzeyinin DSD belirtilerini yordayan değiş-
kenler olduğu anlaşılmıştır. Bebeklerin ise beşte birinde İK belirlenmiş; 
anne eğitim süresi, hostilite puanı ve DSD belirtileri ile babada güvensiz 
bağlanma ve psikiyatrik belirti düzeyinin İK’yi yordayan değişkenler ol-
duğu saptanmıştır. 

Sonuç: DSD ve İK’ye ilişkin anne ile ilgili bulguların yazın ile uyumlu 
olmasının yanı sıra, babanın güvensiz bağlanma örüntüsünün DSD ve 
İK için bir risk etkeni olduğu görülmüş, ileri çalışmalarda babaların da 
değerlendirme sürecine katılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Doğum sonrası depresyon, infantil kolik,  
bağlanma, risk etkenleri

SUMMARY
Relationship between the Psychiatric Symptoms in Expecting 

Parents and Postpartum Depression and Infantile Colic:  
A Multicenter Follow up Study

Objective: The aim of this study is to evaluate the relationship between 
postpartum depression (PPD), infantile colic (IC) and different 
psychosocial variables, psychiatric symptoms, attachment style and 
perceived social support in expecting parents. 

Method: Two hundred forty five expecting mothers and 150 expecting 
fathers were first interviewed between the 22-34 weeks of pregnancy. 
Sociodemografic data form, Adult Attachment Style Scale (AASS), 
State Anxiety Inventory (SAI), Edinburgh Postnatal Depression Scale 
(EPDS), Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) 
and Brief Symptom Inventory (BSI) were filled out by each expecting 
parent. Second interview was conducted between the postpartum 
4-24 weeks. Data form consisting health, nutrition, sleep and crying 
problems of the infant and EPDS and SAI were filled out by mothers 
and SAI by fathers. 

Results: One in every four mothers had PPD symptoms above the 
threshold on EPDS. Maternal and paternal insecure attachment style, 
maternal psychiatric symptoms and postpartum anxiety level were 
found to be the predictors of PPD. One in every five infants had IC and 
maternal education level, hostility score and PPD symptoms along with 
paternal insecure attachment style and psychiatric symptoms were the 
main predictors of IC. 

Conclusion: Results about PPD and IC regarding maternal variables are 
consistent with the literature. In addition, paternal insecure attachment 
style is found to be an important risk factor for both PPD and IC. 
Fathers should also be included in further studies exploring PPD or IC. 

Key Words: Postpartum depression, infantile colic, attachment, risk 
factors
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GİRİŞ

Gebelik ve doğum süreci anne ve baba adayı açısından fizyo-
lojik, psikolojik ve sosyal stres etmenlerinin bir arada olduğu 
bir dönemdir. Anne olma çağındaki kadınlarda depresyon gö-
rülme sıklığı oldukça yüksektir, özellikle gebelik sonrası dö-
nemde bu sıklık belirgin olarak artar (Kessler ve ark. 2003).  
Doğum sonrası depresyon (DSD) annelerin yaklaşık %10-
15’inde görülür ve hem anneyi, hem bebeği hem de tüm ai-
leyi psikososyal açıdan oldukça olumsuz etkileyebilir (Kessler 
ve ark. 2003, Robertson ve ark. 2004). 

DSD ile ilişkili risk etkenlerini araştıran çalışmaların meta 
analizinde, özellikle gebelik sırasındaki depresyon, anksiyete, 
stresli yaşam olayları, düşük sosyal destek düzeyi ve geçmişte 
depresyon atağı geçirmiş olmak DSD ile ilişkili olarak bildiril-
mektedir (Robertson ve ark. 2004). Annenin güvensiz bağlan-
ma örüntüsünün de depresyon gelişimiyle ve depresyon süre-
sinin uzunluğu ile ilişkili olduğu belirtilmektedir (McMahon 
ve ark. 2005, Sabuncuoğlu ve Berkem 2006, Karabekiroğlu 
ve Rodopman-Arman 2011). Ek olarak bebeğin cinsiyeti ve 
bebekle ilgili beklentiler gibi kültür bağımlı olduğu düşünü-
len etkenlerin de DSD gelişiminde rolü olduğu düşünülmek-
tedir (Patel ve ark. 2002, Xie ve ark. 2007). Türk kadınların-
da DSD gelişimi ile ilişkili risk etkenlerini araştıran çalışma 
sayısı görece kısıtlıdır. Ülkemizde yapılan çalışmalarda DSD  
%15-30 arasında değişen oranlarda belirlenmiş ve düşük 
eğitim düzeyi, yoksulluk, gestasyonel yaş, gebelikte ruhsal 
sorun, premenstrüel duygu durum değişiklikleri, ailede dep-
resyon öyküsü, geçirilmiş depresyon/DSD öyküsü, evlilikten 
memnuniyet durumu ve gebelikte stresli yaşam olayları DSD 
ile ilişkili etkenler olarak saptanmıştır (Algül ve ark. 2007, 
Durukan ve ark. 2011, Nur ve ark. 2004). 

Bebek ruh sağlığı açısından bakıldığında ise, DSD ve gü-
vensiz bağlanma biçimi ile bebekte erken yaşlardan itibaren 
görülebilen sosyal, duygusal ve gelişimsel sorunlar arasında 
belirgin bir ilişki olduğu bildirilmektedir. DSD olan anne-
lerin bebeklerinde erken dönemde infantil koliğe, uyku ve 
yeme sorunlarına daha sık rastlandığına dair bulgular vardır. 
Doğumdan sonra genellikle 2-3. haftadan sonra başlayan ve 
her beş bebekten birinde görülen özellikle karın ağrısı ve gaz 
sancılarına bağlı olarak oluşan uzun süreli ağlama krizleri 
infantil kolik (İK) olarak adlandırılır (Miller ve Barr 1991). 
Günde üç saatten uzun süren, haftada üç günden fazla gö-
rülen ve en az üç hafta süren ağlama nöbetleri tanı ölçütleri-
dir (Wessel ve ark. 1954). Bu ağlama dönemleri sıklıkla ara 
vermeden her gün tekrarlar ve 3. ayın sonuna doğru kesilir. 
Anne yaşı ve eğitim düzeyi, annede depresyon ve anksiyete 
belirtileri, doğum sayısı, gebelikte alkol ve sigara kullanımı, 
bebeğin cinsiyeti ve doğum ağırlığı, mizacı, emme durumu ve 
gastrointestinal işlev bozukluğu İK ile ilişkili olabileceği düşü-
nülen değişkenler arasında sayılmaktadır (Søndergaard ve ark. 
2003, Yalçın ve ark. 2010). İK ile ilişkili olduğu düşünülen 

etkenlerin birbirleri ile de ilişkili olduğu göz önüne alındığın-
da İK gelişmesine neyin neden olduğu yeterince anlaşılama-
mıştır. Ülkemizde yürütülen çalışmalarda anne eğitim düzeyi, 
ev içi şiddet, annelerde sigara kullanımı, güvensiz bağlanma 
örüntüsü ile anne hostilite ve depresyon puanları İK ile iliş-
kili saptanan etkenler olmuştur (Akman ve ark. 2006, Yalçın 
ve ark. 2010). İK’nin uzun dönem ruh sağlığı ile de ilişki-
li olduğu düşünüldüğünden konuya ilişkin ilgi artmaktadır. 
Bebeklik döneminde aşırı ağlamaların; dikkatsizlik, duygusal 
aşırı tepkisellik, dokunsal hassasiyet ve dışa yönelim sorunları 
ile ilişkili olduğu ve İK yordayıcılarının doğru saptanması ile 
uygun önlemlerin alınmasının ruh sağlığı açısından koruyucu 
olabileceği düşünülmektedir.

Tüm bu bilgiler ışığında DSD ve İK, çok erken dönemde be-
bek ruh sağlığını değerlendirmek ve ileriye dönük psikopato-
loji gelişimini öngörmek açısından günümüzde önemi yadsı-
namaz iki çalışma konusudur. Bu iki bozukluğun da birbiriyle 
ilişkili olduğuna dair kanıtlar mevcuttur. Doğum öncesi dö-
nemde DSD ve İK gelişimini öngörebilen etkenlerin belirlen-
mesi ve erken müdahale, anne ve bebek ruh sağlığı açısından 
kritik öneme sahiptir. Ülkemizde bu bağlamda yapılan çalış-
ma sayısı oldukça azdır. Bu çalışmanın amacı doğum öncesi 
dönemde anne ve babaya ait psikososyal değişkenlerin, psi-
kiyatrik belirtilerin, bağlanma biçiminin ve algılanan sosyal 
desteğin doğum sonrası dönemde annede depresyon belirti-
leri ile ilişkisinin; ek olarak annede doğum sonrası anksiyete 
ve depresyon belirtileri de göz önünde bulundurularak anne 
ve babaya ait belirtilen değişkenlerin İK ile olan ilişkilerinin 
belirlenmesidir. 

YÖNTEM

Evren ve örneklem

Araştırma kapsamında 7 farklı ilde üniversite ve devlet has-
taneleri kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinde takip edi-
len 2 ve 3. trimester içinde olan gebeler ve eşleri çalışmaya 
katılmak üzere davet edilmiştir. Anne ya da baba adayında 
psikotik bozukluk öyküsü varlığı temel dışlama ölçütü ola-
rak belirlenmiştir. Takip görüşmeleri doğumdan sonraki 1-6. 
aylar arasında yapılmıştır. Gebelik sürecinde, doğum ya da 
doğum sonrasında bebek kaybı yaşayan ya da doğum öncesi 
ve doğum sonrası yapılan ölçümlerin %30’undan fazlasına 
ulaşılamayan anne babaların verileri analiz aşamasına dahil 
edilmemiştir. 

Değerlendirme araçları

Sosyodemografik Veri Formu, anne ve baba adayının yaşı, öğ-
renim, çalışma ve mesleki durumunu, akrabalık varlığını, psi-
kiyatrik ve tıbbi sağlık sorunlarını, gebeliğin planlı/istenen bir 
gebelik olup olmadığı, önceki gebelikler ve çocuk sayısı, ge-
belik ve ilişkili sağlık sorunları ile gebelikte sigara kullanımını 
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sorgulamaktadır. Okuma yazma bilen ancak ilkokulu bitir-
memiş anne baba adaylarının eğitim süresi 2 yıl olarak kabul 
edilmiştir. 

Doğum Sonrası Veri Formu, doğum ve bebekle ilgili olası sağ-
lık sorunlarının irdelenmesi amacıyla bebeğin tıbbi sağlık so-
runlarının yanı sıra İK, beslenme, uyku ve aşırı ağlama sorun-
ları ile anne ve babaların bebeklerinin hayal ettikleri bebeğe 
ne kadar benzediği ve cinsiyet beklentisi ile uyumu sorgulan-
mıştır. Bebeğin tanılanmış sağlık sorunu olup olmadığı anne 
baba bildirimine dayanılarak belirlenmiş, beslenme, uyku ve 
aşırı ağlama sorunu varlığı anne ve babaya “hayır” ve “evet 
ise tanımlayınız” şeklinde sorulmuş, İK ise modifiye Wessel 
tanımlamasına göre sağlıklı gelişen bebekte doğumdan 2 haf-
ta sonra ortaya çıkan, günün belirli saatinde meydana gelen, 
genellikle 3. aya kadar devam eden, hiçbir nedene bağlana-
mayan günde en az 3 saat süren, haftada en az 3 gün gelişen 
ve 3 haftadır devam eden ağlama krizleri olarak belirlenmiştir 
(Wessel ve ark. 1954). 

Kısa Semptom Envanteri (KSE), psikiyatrik belirtileri tara-
mak amacıyla Derogatis (1992) tarafından geliştirilmiş 53 
maddeden oluşan Likert tipi bir özbildirim ölçeğidir. Şahin 
ve Durak (1994) tarafından yapılan Türkiye uyarlamasında 
KSE’nin “anksiyete”, “depresyon”, “olumsuz benlik”, “soma-
tizasyon” ve “hostilite” olmak üzere beş faktörden oluştuğu 
bulunmuştur. Global Rahatsızlık Belirleyicisi üç belirteç ise, 
Rahatsızlık Ciddiyeti İndeksi (RCİ), Belirti Toplamı İndeksi 
(BTİ) ve Semptom Rahatsızlık İndeksi (SRİ) olarak isimlen-
dirilmiştir (Savaşır ve Şahin 1997). 

Erişkin Bağlanma Stili Ölçeği (EBSÖ), Collins ve Read 
(1990) tarafından Hazan ve Shaver’in (1987) Bağlanma Stili 
Ölçümü’ne dayalı geliştirilmiş, Likert tipi bir özbildirim öl-
çeğidir. Üç tür erişkin tipi bağlanmayı değerlendirir: güvenli, 
kaçıngan, anksiyöz/ ambivalan. Kaçıngan ve anksiyöz/ambi-
valan bağlanma stilleri güvensiz bağlanma grubunu oluşturur. 
EBSÖ, Alp (1998) tarafından Türkçeye çevrilmiş ve geçerliği 
gösterilmiştir. Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği 
(EDSDÖ), doğum sonrası depresyon riskini belirlemek ve şid-
det değişimini ölçmek amacıyla kullanılabilecek, tüm dünya-
da kabul görmüş bir özbildirim ölçeğidir (Cox ve ark. 1987). 
Her biri dörtlü Likert-tipi 10 sorudan oluşur.  Çalışmalarda 
EDSDÖ kesme puanı 12-13 olarak alındığında gerçek dep-
resyon belirtileri olan kişileri saptamada daha duyarlı olduğu 
bildirilmektedir (Cox ve Holden 2005). EDSDÖ’nün yalnız-
ca doğum sonrası dönemde değil gebelik sürecindeki depres-
yon belirtilerini de saptama açısından özgünlüğü ve duyarlı-
lığı oldukça yüksektir (Cox ve Holden 2005). Türkiye’de de 
geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları Engindeniz ve arkadaşları 
(1996) ve Aydın ve arkadaşları (2004) tarafından yapılmıştır. 

Çokboyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇASDÖ), sos-
yal desteğin yeterliliğini öznel olarak değerlendiren bir ölçek-
tir (Zimet ve ark. 1988). Her biri 4 maddeden oluşan desteğin 

kaynağına ilişkin aile, arkadaş ve özel bir insan olmak üzere üç 
grubu içerir. Düşük puanlar desteğin algılanmadığını ya da 
destekten yoksun oluşu belirtmektedir. Türkçe geçerliği Eker 
ve Arkar (1995) tarafından araştırılmıştır. 

Durumluk Kaygı Envanteri (DKE), Spielberger ve arkadaşları 
(1970) tarafından  geliştirilmiş, Öner ve Le Compte (1985) 
tarafından Türk toplumuna uyarlaması yapılmış, durumluk 
kaygı düzeylerini ölçen Likert tipi bir ölçektir. Yüksek puanlar 
yüksek kaygı seviyelerini gösterir. 

İşlem

Araştırmanın yürütülebilmesi için Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Tıbbi Araştırma ve Etik komisyonu 09.02.2011 
tarihli, 427 sayılı etik kurul onayı alınmıştır. Yedi farklı ilde 
(Samsun, s=68; Kocaeli, s=57; İzmir, s=42; Ankara, s=26; 
Mardin, s=30; Edirne, s=20;  Batman, s=2) araştırmaya da-
hil edilme ölçütlerini karşılayan toplam 245 anne ve 150 
babanın verileri analiz aşamasına dahil edilmiştir.  İlk gö-
rüşme 22-34. gebelik haftaları (ortanca 29. gebelik haftası) 
arasında yapılmış, anne ve baba adayları yazarlar tarafından 
geliştirilen sosyodemografik veri formunu ve ayrı ayrı olarak 
EBSÖ, DKE, EDSDÖ, ÇASDÖ ile KSE’yi doldurmuşlardır. 
Doğum sonrası yapılan ikinci görüşme ilk görüşmeden 12-
48 hafta sonra, doğumdan ise 4-24 hafta (ortanca 12 hafta) 
sonra gerçekleştirilmiş,  anne ve babalar doğum sonrası veri 
formunu ve anneler EBSÖ ve DKE’yi, babalar ise DKE’yi 
tekrar doldurmuşlardır. 

Verilerin analizi

Verilerin istatistiksel analizi için Sosyal Bilimler için İstatistik 
Paket Programı (Statistical Program for Social Sciences/
SPSS) 18.0 sürümü kullanılmıştır. Tüm puanların normal 
dağılım sayıltısını karşılayıp karşılamadıklarına Kolmogorov-
Simirnov testi ve histogramlar incelenerek karar verilmiştir. 
Anne ve babaların yaşları ve eğitim süreleri de dahil olmak 
üzere ölçümle belirtilen tüm verilerin normal dağılım sayıl-
tısını karşılamadığı anlaşılmıştır. Ölçümle belirtilen verilerde 
eksik veri oranı %10’un altında olduğunda eksik veri yerine 
ortanca değerler, sayımla belirtilen verilerde ise “bilinmiyor” 
olarak ele alınmıştır. İşlemlerde, sayımla belirtilen verilerin 
değerlendirilmesinde ki-kare (x²) testi ya da Fisher’in kesin 
ki-kare testi yapılmıştır. Ölçümle belirtilen verilerin değerlen-
dirmesinde parametrik test varsayımları karşılanmadığından 
Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Bağıntı analizlerinde 
parametrik test varsayımları karşılanmadığından Spearman 
testi yapılmıştır. Çok değişkenli analizde, tek değişkenli ana-
lizde p<0,20 anlamlılık düzeyi ile belirlenen olası etkenler 
kullanılarak bağımsız yordayıcılar DSD ve İK için ayrı ayrı 
lojistik regresyon analizi ile incelenmiştir. İlişkiler %95 gü-
ven aralığı ile tahmini risk oranı kullanılarak rapor edilmiştir. 
Model uyumu için Hosmer-Lemeshow testi kullanılmış ve 
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korelasyon matriksinde yüksek düzeyde ilişkili olduğu belir-
lenen bağımsız değişkenler içinde klinik olarak daha anlamlı 
olduğu düşünülen değişkenler modele dahil edilmiştir. Tüm 
analizler iki uçlu yapılmıştır. Bütün istatistiksel testlerde en 
düşük anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır.

BULGULAR

Araştırma grubunda sosyodemografik özellikler

Araştırma grubunda annelerin (s=245) yaşlarının 17-44 ara-
sında değiştiği, ortanca yaşın 28 olduğu, babaların (s=150) 
ise yaşlarının 20-65 arasında değiştiği, ortanca yaşın 31 ol-
duğu anlaşılmıştır. Anne ve babalarda eğitim süresi 2-15 yıl 
arasında değişmiş ve ortanca eğitim süresi 11 yıl olarak bu-
lunmuştur. Annelerin %35,1’inin (s=86) çalıştığı, babaların 
ise %2,9’unun (s=7) çalışmadığı anlaşılmıştır. Çalışmayan 
annelerin, anne yaşı ile anne ve baba eğitim süresi ortanca-
larının çalışan annelere göre anlamlı olarak düşük olduğu 
saptanmıştır (Z:-4,88, p<0,001; Z:-10,71, p<0,001; Z:-9,44, 
p<0,001). Annelerin %49,8’i (s=122) önceden gebelik öykü-
sü olduğunu, %46,5’i (s=114) önceden çocuk sahibi oldukla-
rını belirtmişler; bu gebelik öncesi sahip olunan çocuk sayısı 
1-4 arasında değişmiş, ortanca çocuk sayısı ise 1 olarak hesap-
lanmıştır. Annelerin %21,2’si (s=52) gebelik öncesi dönemde 
başta major depresyon ve anksiyete bozuklukları olmak üzere 
psikiyatrik yakınma ya da tedavi öyküsü belirtmiştir. 

Gebelik, doğum ve bebeğe ilişkin özellikler

Annelerin %19,2’si (s=47) gebeliğin plansız ve istenmeyen bir 
gebelik olduğunu belirtmiştir. Plansız ve istenmeyen gebelik-
lerde baba eğitim süresi ortancasının anlamlı düzeyde düşük 
olduğu ve daha önceden gebelik ve çocuk sahibi olma öykü-
sü ile gebelikte sigara kullanımının anlamlı olarak daha faz-
la olduğu belirlenmiştir (Z:-2,31, p:0,021; χ2:4,58, p:0,03; 
χ2:5,38, p:0,02; χ2:7,71, p:0,005). Annelerin %14,7’si 
(s=36) gebelikte sigara kullanımı bildirmiştir. Doğum sonrası 
veriler değerlendirildiğinde ise annelerin 18,8’i (s=46) gebe-
likle ilişkili tıbbi sorun, %9,4’ü (s=23) ise doğumda tıbbi so-
run yaşadığını belirtmiştir. Annelerin %7,3’ü (s=18) farklı ne-
denlerle bebeklerini emziremedikleri belirtmiştir. Bebeklerin 
%10,2’sinde (s=25) çeşitli tıbbi sağlık sorunlarının olduğu 
anlaşılmıştır. Annelerin %6,9’u (s=17) bebeklerinde beslen-
me sorunu, %17,6’sı (s=43) uyku sorunu, %22,4’ü (s=55) ise 
aşırı ağlama bildirmişlerdir.  Bebeklerin %18,4’ünde (s=45) 
İK tanımlamasına uyan ağlama krizleri olduğu saptanmıştır. 
Bebeklerin %52’sinin erkek cinsiyette olduğu öğrenilmiştir. 
Annelerin %20,4’ü (s=50) bebeklerinin hayalini kurdukları 
bebeğe benzemediğini belirtirken, %18’i (s=44) gebelik ön-
cesi cinsiyet beklentisi ile uyumsuzluk belirtmiştir. Babalara 
bakıldığında ise hayali kurulan bebeğe benzememe oranı %6 
(s=9) iken, gebelik öncesi cinsiyet beklentisi ile uyumsuzluk 
%12 (s=18) olarak belirlenmiştir. 

Doğum öncesi ölçümler

Doğum öncesi ilk değerlendirmede EDSDÖ’de 12 puan ke-
sim noktası olarak alındığında annelerin %30,3’ünün (s=74), 
babaların ise %14,7’sinin (s=22) 12 puan ve üzerinde aldı-
ğı; annelerde babalara göre istatistiksel olarak daha anlamlı 
yüksek oranda gebelikle ilişkili doğum öncesi depresyon riski 
olduğu anlaşılmıştır (χ2:4,63, p:0,031). Doğum öncesi eşik 
üstü depresyon belirtileri olan annelerde yaş ve eğitim süre-
sinin anlamlı olarak daha az olduğu; çalışma oranının an-
lamlı olarak düşük olduğu, önceden gebelik ve çocuk sahibi 
olma oranı ile gebelikte sigara kullanım oranının anlamlı ola-
rak yüksek olduğu görülmüştür (p:0,04; p:0,001; p<0,001; 
p:0,012; p:0,038; p:0,001). Ek olarak doğum öncesi eşik üstü 
depresyon belirtileri olan anne grubunda uygulanan tüm öl-
çek ve alt ölçümlerde anlamlı düzeyde yüksek puanlar olduğu 
saptanmıştır (p<0,001). Bu iki grup, babaların ölçek puanları 
açısından karşılaştırıldığında ise depresyon riski taşıyan anne 
grubunda babaların da EDSDÖ puanı ile KSE somatizasyon 
ve toplam puanlarının anlamlı olarak yüksek olduğu görül-
müştür (p<0,01; p:0,012; p:0,048). 

EBSÖ kategorik olarak güvenli ve güvensiz bağlanma stili 
olarak incelendiğinde güvensiz bağlanma annelerde %29,8 
(s=73), babalarda ise %33,8 (s=50) oranında belirlenmiş ve 
anne babalar arasında anlamlı fark saptanmamıştır (χ2:1,49, 
p:0,221). Çalışmayan annelerin çalışan annelere göre, EBSÖ 
güvenli bağlanma alt ölçeği dışında ilk görüşmede yapılan 
tüm ölçümlerden anlamlı olarak yüksek puanlar aldıkları be-
lirlenmiştir (p:0,035; p<0,001). Anne eğitim süresinin; anne 
yaşı ile düşük kuvvette anlamlı (r:0,185, p:0,004), baba eğitim 
süresi ile yüksek kuvvette anlamlı (r:0,75, p<0,001), EBSÖ 
güvenli bağlanma alt ölçeği dışında anneye ait tüm ölçek pu-
anları ile düşük kuvvette anlamlı ters korelasyon gösterdiği 
saptanmıştır (r:0,14-0,34, p:0,001-0,036). Baba eğitim süresi 
de benzer olarak DKE puanı, EBSÖ anksiyöz/ambivalan alt 
ölçek puanı, depresyon alt ölçeği dışında tüm KSE alt ölçek 
puanları ve tüm ÇASDÖ alt ölçek puanları ile düşük kuvvette 
ancak istatistiksel olarak anlamlı ters korelasyon göstermiştir 
(r:0,16-0,28, p:0,001-0,039). Plansız ve istenmeyen gebelik-
lerde anne ve babaların doğum öncesi EDSDÖ puan ortan-
calarının ve annelerin KSE depresyon alt ölçeği puan ortan-
calarının anlamlı olarak yüksek olduğu anlaşılmıştır (Z:-3,28, 
p:0,001; Z:-2,16, p:0,031; Z:-2,31, p:0,021).

Annelerde doğum sonrası eşik üstü depresyon ve  
ilişkili etmenler

Doğum sonrası ikinci görüşmede 203 annenin (%82,9) 
EDSDÖ sonuçlarına ulaşılmış, 12 puan kesim noktası alına-
rak eşik üstü depresyon belirtileri olan annelerin (s=54, %26,6) 
ilişkili olabilecek sosyodemografik verileri, babaya ilişkin ve-
riler ve diğer ölçümleri ile bebeğe ilişkin veriler eşik altı belir-
tileri olan annelerin verileri ile Tablo 1’de karşılaştırılmıştır. 
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TABLO 1. Annelerde Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği Sonuçlarına Göre Doğum Sonrası Eşik Üstü Depresyon ile İlişkili Sosyodemografik  
Değişkenler, Bebeğe İlişkin Veriler ve Ölçüm Sonuçları.

Annelerde doğum sonrası  
depresyon var (s=54)

Annelerde doğum sonrası  
depresyon yok (s=149) İstatistik

s (%) s (%)

Çalışan anne 12 (22,2) 68 (45,6) χ2:9,01 p:0,003

Annede tıbbi sağlık sorunu 10 (18,9) 23(15,5) χ2:0,32 p:0,57

Annede önceden psikiyatrik yakınma 22 (40,7) 21 (14,1) χ2:16,86 p<0,001

Ailede psikiyatrik yakınma 10 (18,5) 29 (19,6) χ2:0,03 p:0,86

Anne baba arası akrabalık 6 (11,5) 20 (14,2) χ2:0,23 p:0,63

Annede doğum öncesi eşik üstü depresyon 34 (63,0) 29 (19,5) χ2:35,04 p<0,001

Babada doğum öncesi eşik üstü depresyon 7 (30,4) 11 (11) χ2:5,69 p:0,06

Plansız/istenmeyen gebelik  14 (25,9) 26 (17,4) χ2:1,80 p:0,18

Önceden gebelik öyküsü 34 (63) 69 (46,3) χ2:4,39 p:0,036

Önceden çocuk/bebek kaybı 0 (0) 5 (3,4) χ2:1,86 p:0,17

Önceden çocuk sahibi olma 30 (55,6) 67 (45) χ2:1,78 p:0,18

Gebelikte tıbbi sorun 13 (24,1) 39 (26,2) χ2:0,09 p:0,76

Gebelikte sigara kullanımı 12 (22,6) 21 (14,1) χ2:2,09 p:0,15

Gebelikte eşten yeterli destek 41 (75,9) 122 (81,9) χ2:0,88 p:0,34

Gebelikte aileden yeterli destek 33 (61,1) 116 (77,9) χ2:5,69 p:0,017

Annede güvenli bağlanma stili 29 (53,7) 116 (77,9) χ2:11,33 p:0,001

Babada güvenli bağlanma stili 10 (45,5) 72 (72) χ2:5,76 p:0,016

Doğumda tıbbi sorun 7 (14,3) 14 (10,5) χ2:0,49 p:0,48

Doğumda eşten yeterli destek 32 (66,7) 111 (83,5) χ2:5,99 p:0,014

Doğumda aileden yeterli destek 34 (70,8) 111 (83,5) χ2:3,52 p:0,06

Bebeğin kız cinsiyette olması 20 (37,0) 79 (53,0) χ2:0,498 p:0,48

Anne sütü verme 37 (75,5) 127 (95,5) χ2:16,04 p<0,001

Bebekte tıbbi sağlık sorunu 9 (18,4) 15 (11,3) χ2:1,57 p:0,21

Bebekte beslenme sorunu yakınması 9 (18,4) 8 (6) χ2:6,45 p:0,011

Bebekte uyku sorunu yakınması 17 (35,4) 26 (19,5) χ2:5,69 p:0,05

Bebekte aşırı ağlama yakınması 24 (44,4) 30 (20,4) χ2:11,61 p:0,001

Bebekte infantil kolik 25 (46,3) 18 (12,1) χ2:27,79 p<0,001

Hayali kurulan bebeğe benzeme 10 (22,7) 75 (75) χ2:34,93 p<0,001

Cinsiyet beklentisi ile uyumsuzluk 13 (24,1) 25 (16,8) χ2:1,39 p:0,23

ortanca (min-maks) ortanca (min-maks)

Anne yaşı 27,5 (18-37) 29 (17-44) Z: -0,83 p:0,41

Anne eğitim süresi 10 (2-15) 11 (5-15) Z: -2,29 p:0,022

Baba yaşı 32 (23-65) 31 (20-59) Z: -0,24  p:0,81

Baba eğitim süresi 10 (2-15) 11 (5-15) Z: -2,32 p:0,020

Anne doğum öncesi DKE puanı 43,5 (22-61) 33 (17-53) Z: -5,29 p<0,001

Anne doğum sonrası DKE puanı 43 (22-61) 28 (20-57) Z: -4,63 p<0,001

Anne doğum öncesi EDSDÖ puanı 14 (2-25) 6 (0-22) Z: -6,45 p<0,001

Anne ÇASDÖ puanları

Aile 24,5 (4-28) 28 (10-28) Z: -1,99 p:0,046

Arkadaş 19 (4-28) 21 (4-28) Z: -2,40 p:0,016

Özel bir insan 16 (4-28) 20 (4-28) Z: -2,33 p:0,020
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EDSDÖ’ye göre eşik üstü DSD belirtilerinin yordayıcılarının 
saptanması amacıyla lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. 
Modele ilk dahil edilen bağımsız değişkenler tek değişkenli 
analizlerde DSD ile p<0,20 düzeyinde anlamlı ilişkili oldu-
ğu belirlenen anne ve baba eğitim süresi, çalışan anne ol-
mak, annede önceden psikiyatrik yakınma olması, plansız/
istenmeyen gebelik varlığı, önceden gebelik öyküsü, önceden 
çocuk/bebek kaybı, önceden çocuk sahibi olma, gebelikte 
sigara kullanımı, anne ve babada bağlanma stili, anne sütü 
verme, İK varlığı, hayali kurulan bebeğe benzeme durumu, 

anne ve baba doğum sonrası DKE puanları, anne ÇASDÖ 
puanları ile anne ve baba RCİ puanları olmuştur. Birbiri ile 
yüksek düzeyde korelasyon gösterdiği anlaşılan anne eğitimi, 
baba eğitimi ve anne çalışma durumu değişkenlerinden anne 
eğitimi; önceden gebelik öyküsü ve önceden çocuk sahibi 
olma değişkenlerinden önceden çocuk sahibi olma seçilerek 
diğer değişkenler model dışında bırakılmışlardır. Sonuçlarda, 
eşik üstü DSD belirtileri görülme riskini annelerde güvensiz 
bağlanma stilinin yaklaşık 20 kat, babalarda güvensiz bağlan-
ma stilinin ise yaklaşık 8 kat arttırdığı, ek olarak annelerde 

TABLO 1’in Devamı.

Anne KSE puanları

Depresyon 15 (0-32) 7 (0-34) Z: -4,67 p<0,001

Anksiyete 11(2-29) 4(0-27) Z: -4,85 p<0,001

Olumsuz Benlik 9 (0-30) 4 (0-24) Z: -4,05 p<0,001

Somatizasyon 8,5 (0-21) 6 (0-19) Z: -3,45 p:0,001

Hostilite 7 (0-16) 3 (0-18) Z: -3,98 p<0,001

Toplam 47 (9-108) 24 (0-118) Z: -4,67 p<0,001

RCİ 0,89 (0,17-2,04) 0,45 (0-2,23) Z: -4,67 p<0,001

Anne EBSÖ puanları

Güvenli 15 (7-22) 15 (9-25) Z: -1,29 p:0,19

Kaçıngan 13 (9-20) 11 (6-20) Z: -4,69 p<0,001

Anksiyöz/ Ambivalan 9,6 (5-21,6) 7,2 (4,8-18) Z: -5,02  p<0,001

Baba doğum öncesi DKE puanı 34,5 (24-48) 31 (20-48) Z: -1,85 p:0,06

Baba doğum sonrası DKE puanı 33 (23-50) 28 (20-48) Z: -2,16 p:0,030

Baba doğum öncesi EDSDÖ puanı 15 (1-22) 9 (7-11) Z: -2,44 p:0,015

Baba ÇASDÖ puanları

Aile 24 (15-28) 27 (6-28) Z: -1,89 p:0,06

Arkadaş 20 (5-28) 22 (4-28) Z: -1,02 p:0,31

Özel bir insan 17 (4-28) 19 (4-28) Z: -0,68  p:0,49

Baba KSE puanları

Depresyon 6 (0-14) 3 (0-35) Z: -1,51 p:0,13

Anksiyete 5 (0-22) 3 (0-38) Z: -2,07 p:0,038

Olumsuz Benlik 5 (0-16) 3 (0-36) Z: -0,73 p:0,46

Somatizasyon 4 (0-14) 1 (0-27) Z: -2,39 p:0,017

Hostilite 5 (0-19) 4 (0-23) Z: -1,68 p:0,093

Toplam 20 (3-58) 16 (0-149) Z: -2,23 p:0,026

RCİ 0,38 (0,06-1,09) 0,30 (0-2,81) Z: -2,23 p:0,026

Baba EBSÖ puanları

Güvenli 14(1021) 16 (9-24) Z: -1,65 p:0,09

Kaçıngan 13 (6-18) 11 (6-20) Z: -2,05 p:0,04

Anksiyöz/ Ambivalan 8,4 (5-10) 7 (5-15,6) Z: -1,52  p:0,13

DKE: Durumluk Kaygı Envanteri, EDSDÖ: Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği, ÇASDÖ: Çokboyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, KSE: Kısa 
Semptom Envanteri, RCİ: Rahatsızlık Ciddiyeti İndeksi, EBSÖ: Erişkin Bağlanma Stili Ölçeği.
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doğum öncesi dönemde KSE ile saptanan RCİ yüksekliği ve 
doğum sonrası dönemde DKE ile saptanan kaygı düzeyinin 
de eşik üstü DSD belirtilerini yüksek oranda yordadığı anla-
şılmıştır (Tablo 2).

Bebeklerde infantil kolik ve ilişkili etmenler

Doğum sonrası ikinci görüşmede 206 bebeğe ilişkin veri-
ye ulaşılmış,  modifiye Wessel ölçütlerine göre bebeklerin 
%21,8’inde (s=45) İK tanımlamasına uyan ağlama krizleri 
olduğu saptanmıştır. Sosyodemografik değişkenler ile anne ve 
babaya ilişkin veriler ve diğer ölçümler bebekte İK görülüp 
görülmemesine göre Tablo 3’de karşılaştırılarak incelenmiş-
tir. Modifiye Wessel ölçütlerine göre İK tanımlamasına uyan 
ağlama krizlerinin yordayıcılarının saptanması amacıyla lojis-
tik regresyon analizi kullanılmıştır. Modele ilk dahil edilen 
bağımsız değişkenler tek değişkenli analizlerde İK ile p<0,20 
düzeyinde anlamlı ilişkili olduğu belirlenen anne yaşı, anne 
ve baba eğitim süresi, çalışan anne olmak, annede önceden 
psikiyatrik yakınma olması, anne baba arası akrabalık, anne 
doğum sonrası EDSDÖ puanı, doğumda tıbbi sorun, baba 
bağlanma stili, anne sütü verme, bebekte ek tıbbi sağlık so-
runu,  hayali kurulan bebeğe benzeme durumu, anne ve baba 
doğum sonrası DKE puanları, anne KSE hostilite ve RCİ pu-
anı,  baba ÇASDÖ puanları ile baba KSE RCİ puanı olmuş-
tur. Ek olarak klinik olarak anlamlı olacağı düşünülen anne 

bağlanma stili de modele eklenmiştir. Birbiri ile yüksek dü-
zeyde korelasyon gösterdiği anlaşılan anne yaşı, anne eğitimi, 
baba eğitimi, anne çalışma ve anne baba arası akrabalık duru-
mu değişkenlerinden anne eğitimi seçilerek diğer değişken-
ler model dışında bırakılmışlardır. Benzer şekilde birbiri ile 
yüksek düzeyde korelasyon gösterdiği anlaşılan baba ÇASDÖ 
puanları, baba doğum sonrası DKE puanı ve baba KSE RCİ 
puanı değişkenlerinden baba KSE RCİ puanı seçilerek diğer 
değişkenler model dışında bırakılmışlardır. Sonuçlarda, anne 
eğitim süresi, anne doğum sonrası EDSDÖ puanı ve KSE 
hostilite puanı ile babalarda güvensiz bağlanma stili ve KSE 
RCİ’nin İK’yi bağımsız olarak yordayan temel değişkenler ol-
duğu anlaşılmıştır (Tablo 4).

TARTIŞMA

Bebeklik dönemi, psikodinamik kuramlardan nörobiyolojik 
kuramlara, tüm gelişimsel kuramlar açısından psikopatolo-
ji oluşumuna zemin hazırlayan riskler ve koruyucu etkenler 
açısından “hassas dönem” olarak görülen, gelişimin en hızlı 
ve karmaşık olduğu yılları kapsar (Karabekiroğlu 2012). Bu 
dönemde ruh sağlığı açısından risk etkeni olabileceği düşü-
nülen ve çalışılan konuların başında DSD ve İK gelmektedir. 
Birbirleri ile pek çok ortak noktaya sahip olan bu iki duru-
mun hem birbirleri ile etkileştiği hem de gerek annenin gerek 

TABLO 2. Annelerde Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği Sonuçlarına Göre Doğum Sonrası Eşik Üstü Depresyonu Yordayan Değişkenler.

Beta Standart hata Wald p OO Güven aralığı %95

Anne eğitim süresi 0,093 0,290 0,103 0,74 1,09 0,62-1,93
Plansız/istenmeyen gebelik -0,344 2,432 0,020 0,88 0,70 0,01-83,37

Önceden çocuk/bebek kaybı -0,077 1,683 0,012 0,76 0,64 0,04-20,40

Önceden çocuk sahibi olma 0,229 2,208 0,011 0,91 1,25 0,02-95,33

Gebelikte sigara kullanımı -0,067 1,573 0,002 0,96 0,93 0,04-20,40

Annede önceden psikiyatrik yakınma -2,619 1,567 2,795 0,09 0,07 0,01-1,57

Annede güvensiz bağlanma stili 3,020 1,519 3,952 0,04 20,49 1,04-402,42

Babada güvensiz bağlanma stili 2,060 0,999 4,251 0,03 7,85 1,10-55,62

Anne KSE RCİ 0,073 0,026 7,708 0,005 1,08 1,02-1,13

Baba KSE RCİ 0,014 0,028 0,261 0,61 1,01 0,96-1,07

Anne sütü verme 0,785 1,710 0,211 0,64 2,19 0,07-2,62

Hayali kurulan bebeğe benzeme 0,969 1,432 0,458 0,49 2,63 0,15-43,64

Anne ÇASDÖ puanları

Aile -0,205 0,187 1,206 0,27 0,81 0,56-1,17

Arkadaş 0,073 0,095 0,599 0,43 1,07 0,89-1,29

Özel bir insan 0,121 0,157 0,595 0,44 1,12 0,82-1,53

Anne doğum sonrası DKE puanı 0,207 0,063 10,694 0,001 1,22 1,08-1,39

Bebekte infantil kolik varlığı -2,418 1,784 1,837 0,17 0,09 0,01-2,94

OO: Odds oranı, DKE: Durumluk Kaygı Envanteri, ÇASDÖ: Çokboyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, KSE: Kısa Semptom Envanteri, RCİ: Rahatsızlık 
Ciddiyeti İndeksi.
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TABLO 3. Bebeklerde İnfantil Kolik Varlığına Göre Sosyodemografik Değişkenler ve Anne ve Babaya Ait Ölçüm Sonuçları.

İnfantil Kolik olan bebekler
 (s=45)

İnfantil Kolik olmayan bebekler 
(s=161) İstatistik

s (%) s (%)

Çalışan anne 9 (20) 71 (44,1) χ2:8,59 p:0,003

Annede tıbbi sağlık sorunu 6 (13,3) 28(17,6) χ2:0,46 p:0,49

Annede önceden psikiyatrik yakınma 14 (31,1) 30 (18,6) χ2:3,26  p:0,07

Ailede psikiyatrik yakınma 11 (24,4) 28 (17,5) χ2:1,09 p:0,29

Anne baba arası akrabalık 10 (22,7) 17 (11,2) χ2:3,70 p:0,06

Annede doğum öncesi eşik üstü depresyon 22 (48,9) 41 (25,5) χ2:9,08 p:0,003

Annede doğum sonrası eşik üstü depresyon 25 (58,1) 29 (18,1) χ2:27,79 p<0,001

Babada doğum öncesi eşik üstü depresyon 2 (20) 16 (20,8) χ2:0,03 p:0,95

Plansız/istenmeyen gebelik  10 (22,2) 30 (18,6) χ2:0,28 p:0,59

Önceden gebelik öyküsü 20 (44,4) 77 (47,8) χ2:0,16 p:0,68

Önceden çocuk/bebek kaybı 1 (2,2) 5 (3,1) χ2:0,09 p:0,75

Önceden çocuk sahibi olma 20 (44,4) 77 (47,8) χ2:0,16 p:0,68

Gebelikte tıbbi sorun 9 (20) 44 (27,3) χ2:0,98 p:0,32

Gebelikte sigara kullanımı 5 (11,1) 28 (17,5) χ2:1,06 p:0,30

Gebelikte eşten yeterli destek 41 (91,1) 125 (77,6) χ2:4,07 p:0,043

Gebelikte aileden yeterli destek 34 (75,6) 118 (73,3) χ2:0,093 p:0,76

Annede güvenli bağlanma stili 29 (64,4) 118 (73,3) χ2:1,34 p:0,24

Babada güvenli bağlanma stili 5 (33,3) 77 (71,3) χ2:8,54 p:0,003

Doğumda tıbbi sorun 7 (18,9) 14 (9,5) χ2:2,63 p:0,11

Doğumda eşten yeterli destek 32 (88,9) 114 (77) χ2:2,48 p:0,12

Doğumda aileden yeterli destek 33 (91,7) 115 (77,7) χ2:3,58 p:0,06

Bebeğin kız cinsiyette olması 21 (46,7) 78 (48,4) χ2:0,045 p:0,83

Anne sütü verme 30 (81,1) 137 (92,6) χ2:4,44  p:0,035

Bebekte ek tıbbi sağlık sorunu 8 (21,6) 17 (11,5) χ2:2,60 p:0,11

Bebekte beslenme sorunu yakınması 9 (24,3) 8 (5,4) χ2:12,69 p<0,001

Bebekte uyku sorunu yakınması 15 (40,5) 28 (19) χ2:7,93 p:0,019

Hayali kurulan bebeğe benzeme 18 (42,9) 69 (65,7) χ2:8,84  p:0,012
Cinsiyet beklentisi ile uyumsuzluk 9 (20) 29 (18) χ2:0,09 p:0,76

ortanca (min-maks) ortanca (min-maks)

Anne yaşı 26 (18-44) 29 (17-41) Z: -2,32 p:0,020

Anne eğitim süresi 8 (5-15) 11 (2-15) Z: -3,02 p:0,003

Baba yaşı 32 (20-65) 31 (21-59) Z: -0,23  p:0,82

Baba eğitim süresi 11 (2-15) 11 (5-15) Z: -2,14 p:0,032

Anne DKE puanı 38,5 (21-55) 34 (17-61) Z: -2,65 p:0,008

Anne doğum sonrası DKE puanı 36 (22-58) 29,5 (20-61) Z: -1,30 p:0,19

Anne doğum öncesi EDSDÖ puanı 10 (1-25) 7 (0-22) Z: -3,53 p<0,001

Anne doğum sonrası EDSDÖ puanı 14 (1-26) 5 (0-6) Z: -4,82 p<0,001

Anne ÇASDÖ puanları

Aile 27 (10-28) 27 (4-28) Z: -0,32 p:0,75

Arkadaş 20 (4-28) 20 (4-28) Z: -0,66 p:0,51

Özel bir insan 19 (4-28) 20 (4-28) Z: -1,09 p:0,27

Anne KSE puanları

Depresyon 12 (0-29) 8 (0-34) Z: -1,84 p:0,067

Anksiyete 6(1-27) 6(0-27) Z: -0,93 p:0,35

Olumsuz benlik 6 (0-30) 4 (0-26) Z: -1,39 p:0,16

Somatizasyon 6,5 (0-21) 6 (0-19) Z: -1,35 p:0,17

Hostilite 5 (0-16) 4 (0-18) Z: -2,44 p:0,015
Toplam 31 (5-108) 24,5 (0-118) Z: -1,97 p:0,049
RCİ 0,59 (0,09-2,03) 0,46 (0-2,23) Z: -1,97 p:0,049
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ise bebeğin ruh sağlığı üzerinde uzun dönem etkileri olduğu 
düşünülmektedir (Vik ve ark. 2009). İki yüz kırk beş anne-
nin doğum öncesi ve doğum sonrası dönemde toplam iki kez 
değerlendirildiği bu çalışmada elde edilen en önemli bulgu 
gerek annede DSD gerek ise bebekte İK gelişiminde babaya 
ait değişkenlerin de temel yordayıcılar arasında yer aldığı ol-
muştur. Maternal fetal ruh sağlığı ve bebek ruh sağlığından 
bahsedilirken babaya ait değişkenlerin mutlaka değerlendiril-
mesi ve babanın anne bebek denkleminin içinde yer alması 
gerektiği düşünülmüştür. 

Çalışmada doğum öncesi dönemde hem annelerin hem de 
babaların eğitim süresinin anksiyete, genel psikopatoloji, 
bağlanma örüntüsü ve algılanan sosyal destek gibi çok sayıda 
psikiyatrik değişkenle ilişkili bulunması önemli bir bulgudur. 
Bu bulgu eğitim düzeyinin hem annelerde hem de babalarda 
doğum öncesi dönemden itibaren oluşabilecek psikopato-
lojilere yatkınlık ile ilişkili önemli bir değişken olabileceği-
ni düşündürmüştür. Yazında düşük anne eğitim düzeyi ge-
rek bebek gerek ise çocuk ruh sağlığı açısından risk faktörü 
olarak değerlendirilmektedir (Luthar ve Zigler 1991). Bizim 
çalışmamızda da anne eğitim düzeyi annede görülen DSD 

ile ilişkili olmasının yanı sıra bebekte görülen İK’nin temel 
yordayıcılarından biri olarak saptanmıştır. Benzer şekilde 
yazında düşük anne baba eğitim düzeyi ve eğitim düzeyi ile 
belirgin korelasyon gösteren düşük sosyoekonomik düzeyin 
doğum öncesi ve doğum sonrası annelerde görülen depresyon 
ve bebeklerde İK ile ilişkili olduğu belirtilmektedir (Howell 
ve ark. 2006, Søndergaard ve ark. 2003, Yalçın ve ark. 2010). 
Çalışmada, doğum öncesi dönemde eşik üstü depresyon be-
lirtilerinin anne baba eğitim düzeyine ek olarak plansız ve is-
tenmeyen gebelikler ve gebelikte sigara kullanımı ile de ilişkili 
olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar plansız gebelik ve gebelikte 
sigara içiminin de anne ruh sağlığı için risk oluşturabileceğini 
düşündürmüştür. 

Çalışma grubunda eşik üstü DSD belirtileri annelerin yaklaşık 
dörtte birinde saptanmıştır. Çalışmanın amacı her ne kadar 
DSD sıklığını saptamak olmasa da bu oran ülkemizde daha 
önce belirlenmiş olan oranlarla uyumlu görünmektedir (Algül 
ve ark. 2007, Nur ve ark. 2004). Eşik üstü DSD belirtileri 
olan annelerde anne ve baba eğitim süresinin anlamlı olarak 
daha kısa olduğu; annelerin çalışma oranının anlamlı olarak 
daha az olduğu, önceden gebelik öyküsü ile annede önceden 

TABLO 3’ün Devamı.

Anne EBSÖ puanları

Güvenli 15 (8-24) 15 (7-25) Z: -1,31 p:0,19

Kaçıngan 13 (6-20) 12 (6-20) Z: -2,57 p:0,010

Anksiyöz/Ambivalan 8,4 (6-21,6) 7,2 (4,8-18) Z: -2,91  p:0,004

Baba DKE puanı 35 (20-47) 31 (20-48) Z: -0,21 p:0,83

Baba doğum sonrası DKE puanı 34 (24-42) 28 (20-50) Z: -1,92 p:0,054

Baba EDSDÖ puanı 8 (1-15) 6(0-22) Z: -0,75 p:0,45

Baba ÇASDÖ puanları

Aile 24 (15-28) 27 (6-28) Z: -1,79 p:0,07

Arkadaş 19,5 (5-28) 22 (4-28) Z: -1,35 p:0,17

Özel bir insan 12,5 (4-28) 20 (4-28) Z: -1,96  p:0,051

Baba KSE puanları

Depresyon 6 (0-22) 3 (0-35) Z: -1,51 p:0,13

Anksiyete 4,5(0-19) 3(0-38) Z: -1,21 p:0,22

Olumsuz benlik 7,5 (0-16) 3 (0-36) Z: -2,36 p:0,019

Somatizasyon 5(0-14) 2 (0-27) Z: -2,54 p:0,011

Hostilite 7 (4-19) 4 (0-23) Z: -3,03 p:0,002

Toplam 27 (13-77) 16 (0-149) Z: -2,74 p:0,006

RCİ 0,51 (0,25-1,45) 0,30 (0-2,81) Z: -2,74 p:0,006

Baba EBSÖ puanları

Güvenli 14 (9-17) 16 (9-24) Z: -2,43 p:0,015

Kaçıngan 14 (6-18) 11,5 (6-20) Z: -2,25 p:0,025

Anksiyöz/Ambivalan 9 (5-12) 7,2 (5-15,6) Z: -1,02  p:0,31

DKE: Durumluk Kaygı Envanteri, EDSDÖ: Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği, ÇASDÖ: Çokboyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, KSE: Kısa 
Semptom Envanteri, RCİ: Rahatsızlık Ciddiyeti İndeksi, EBSÖ: Erişkin Bağlanma Stili Ölçeği.
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psikiyatrik yakınma öyküsünün daha sık ve annelerde güvenli 
bağlanma stili oranının ise daha düşük olduğu belirlenmiştir. 
Eşik üstü DSD belirtileri olan annelerde babanın doğum ön-
cesi durumu incelendiğinde, depresyon, anksiyete, somatizas-
yon ve toplam psikopatoloji puanları ile doğum sonrası ank-
siyete puanının ve güvensiz bağlanma stili oranının yüksek 
olduğu görülmüştür. Belirlenen bu farklılıklar regresyon ana-
lizinde incelendiğinde ise yazınla paralel olarak annelerde gü-
vensiz bağlanma stilinin, doğum öncesi genel psikopatoloji ve 
doğum sonrası anksiyete düzeyinin DSD belirtileri için temel 
yordayıcılardan olduğu anlaşılmıştır (Beck ve Indman 2005, 
Karabekiroğlu ve Rodopman-Arman 2011, McMahon ve 
ark. 2005, Robertson ve ark. 2004, Sabuncuoğlu ve Berkem 
2006). Annede DSD açısından babaların da değerlendirildiği 
bu çalışmanın en özgün bulgularından birisi, babalarda do-
ğum öncesi dönemde değerlendirilen güvensiz bağlanma stili-
nin annelerde DSD belirtileri görülme sıklığını yaklaşık 8 kat 
arttırdığı sonucudur. Yazında baba bağlanma stilinin DSD 
üzerine etkisini araştıran bir çalışmaya rastlanmamış olmasına 
karşın, DSD belirtileri olan annelerin destek için babaya daha 
çok yöneldikleri ve belki de sağlıklı anne baba ve bebek baba 
ilişkisinin DSD’nin olumsuz etkilerini azaltabileceği belirtil-
mektedir (Paulson ve ark. 2006).

Temel yazın bilgilerine ve ülkemizde belirlenmiş olan oranlara 
benzer şekilde bu çalışmada bebeklerin yaklaşık beşte birinde 
İK tanımlamasına uyan ağlama krizleri olduğu saptanmış-
tır (Akman ve ark. 2006, Yalçın ve ark. 2010). Annede do-
ğum öncesi ve doğum sonrası eşik üstü depresyon belirtileri, 

doğum öncesi belirlenen yüksek anksiyete ve hostilite düzeyi, 
güvensiz bağlanma stili ile küçük anne yaşı ve düşük anne 
eğitim düzeyi İK ile ilişkili anneye ait etkenler olarak belir-
lenmiştir. Babaya ait değişkenlere bakıldığında ise düşük eği-
tim düzeyi, doğum öncesi belirlenen yüksek olumsuz benlik, 
somatizasyon ve hostilite düzeyi ile güvensiz bağlanma stili-
nin İK ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Çalışma kapsamında 
değerlendirilen bebeğe ait değişkenler göz önünde bulundu-
rulduğunda, ülkemiz yazını ile uyumlu ancak yurtdışı yazın-
dan farklı olarak bebeğin cinsiyeti ile İK arasında anlamlı bir 
ilişki saptanmamıştır (Søndergaard ve ark. 2003, Yalçın ve 
ark. 2010). Regresyon analizinde ise annelerde düşük eğitim 
düzeyi, hostilite ve DSD belirtileri ile babalarda güvensiz bağ-
lanma stili ve genel psikopatoloji düzeyinin İK’yi yordayan 
temel değişkenler olduğu anlaşılmıştır. Bizim sonuçlarımıza 
paralel şekilde yazında anne yaşı ve eğitim düzeyi ile annede 
depresyon ve anksiyete belirtileri, hostilite düzeyi İK ile iliş-
kili olabileceği düşünülen değişkenler arasında sayılmaktadır 
(Søndergaard ve ark. 2003, Yalçın ve ark. 2010). Yazında İK 
ile babalara ilişkin sonuçlara bakıldığında, babalarda görülen 
DSD’nin de İK için bir risk faktörü olabileceği ve İK olan 
bebeklerin baba bebek ilişkilerinde de anne bebek ilişkisine 
benzer güçlükler görülebildiği bildirilmektedir (van den Berg 
ve ark. 2009, Räihä ve ark. 2002). 

Bu çalışmanın en güçlü yanları arasında çok merkezli olu-
şu, katılan anne baba adayı sayısının yüksekliği, hem anne 
hem de babaların değerlendirilmiş olması ve izlem çalışması 
olması nedeniyle değerlendirmenin doğum öncesi ve doğum 

TABLO 4. Bebeklerde İnfantil Koliği Yordayan Değişkenler. 

Beta Standart hata Wald p OO Güven aralığı %95

Anne eğitim süresi 0,316 0,155 4,134 0,042 1,371 1,01-1,85

Annede önceden psikiyatrik yakınma -1,900 1,217 2,438 0,118 0,150 0,01-1,62

Anne doğum sonrası EDSDÖ puanı -0,316 0,111 8,078 0,004 0,729 0,58-,90

Annede güvensiz bağlanma stili 0,218 1,738 0,016 0,900 1,244 0,04-37,49

Babada güvensiz bağlanma stili 2,575 1,076 5,733 0,017 1,315 0,01-0,62

Doğumda tıbbi sorun 1,794 2,343 0,587 0,444 6,016 0,06-593,43

Anne sütü alma -0,461 2,085 0,049 0,825 0,631 0,01-37,52

Bebeğin ek tıbbi sağlık sorunu 4,540 3,396 1,787 0,181 93,735 0,12-7293,03

Hayali kurulan bebeğe benzeme -1,930 1,949 0,981 0,322 0,145 0,01-6,61

Anne doğum sonrası DKE puanı 0,284 0,251 1,283 0,257 1,329 0,82-2,17

Anne KSE hostilite puanı -0,243 0,086 7,899 0,005 0,784 0,66-0,92

Anne KSE RCİ 0,057 0,047 1,447 0,229 1,058 0,96-1,16

Baba KSE RCİ -0,050 0,019 6,678 0,010 0,951 0,91-0,98

OO: Odds oranı, EDSDÖ: Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği, DKE: Durumluk Kaygı Envanteri, KSE: Kısa Semptom Envanteri, RCİ: Rahatsızlık 
Ciddiyeti İndeksi.
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sonrasında ayrı ayrı yapılmış olması sayılabilir.  İzlem çalış-
ması olması ve anne babalarda psikopatoloji, algılanan sosyal 
destek ve bağlanmaya ilişkin verilerin doğum öncesi dönemde 
doğum ve bebekle doğrudan ilişkili olmadan edinilmiş olma-
sı, bu verilerin doğum sonrası süreçlerden bağımsız ve doğru 
olarak toplanmasını sağlamıştır. 

Diğer yandan, örneklemin katmanlı ve rastgele seçilmemesi 
verilerin tüm gebeliklere genellenebilmesini kısıtlamaktadır. 
Doğum öncesi dönemde fetal maternal ruh sağlığını etkileyen 
çok sayıda etken bulunması ve bu etkenlerin de birbirleriy-
le etkileşim içinde olması nedeniyle bu çalışmada çok sayıda 
etken incelenmiştir. Ancak çok sayıda değişkeni bir arada de-
ğerlendirmek verilerin değerlendirmesini güçleştirmektedir. 
Diğer bir kısıtlılık ise, İK tanımlamasının öyküden yapılmış 
olmasıdır. Bebekte aşırı ağlamaya neden olabilecek diğer tıbbi 
etkenlerin (ör. süt alerjisi) daha ayrıntılı değerlendirilmesi ve 

pediyatrist muayenesi ile tanımlamanın yapılması daha güve-
nilir olmaktadır. 

Kısıtlılıklarına karşın, doğum öncesi dönemde anne ve baba-
ya ait psikososyal değişkenlerin ve psikiyatrik belirtilerin an-
nede DSD ve bebekte İK ile olan ilişkilerinin incelendiği bu 
çalışmada, her iki durumun da doğum öncesi çok sayıda psi-
kiyatrik değişkenle ilişkili olduğu anlaşılmış, özellikle de anne 
ve baba adaylarındaki güvensiz bağlanma örüntüsü ve genel 
psikopatoloji düzeyinin doğum sonrası görülen her iki du-
rum için de temel yordayıcıların başında geldiği saptanmıştır. 
Annelere ilişkin bu verilerin dünya yazınına paralel olmasının 
yanı sıra babaların da gerek DSD gerek İK gelişiminde etkili 
olduğunun gösterildiği bu çalışma, DSD ve İK’nin gerek ön-
lem gerek ise tedavi bağlamında sadece anne ve bebeği ilgilen-
diren durumlar olmak yerine aile ilişkili durumlar olarak ele 
alınmasının daha uygun olacağını destekler niteliktedir. 
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