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Gebelik fizyolojik bir olayd›r ve genelllikle iyi duygular›n
hakim oldu¤u bir dönem olarak düﬂünülmektedir. Ancak
son zamanlarda yap›lan çal›ﬂmalar, gebelik döneminde
psikiyatrik bozukluklar›n görülme s›kl›¤›n›n, tahmin edilenin aksine azalmad›¤›n› hatta daha da artt›¤›n› göstermiﬂtir. Gebelik s›ras›nda annede ortaya ç›kan stresin hem fetusun geliﬂiminde olumsuz rol oynad›¤›, hem de do¤umdan
sonra bebekte baz› davran›ﬂ sorunlar›na neden oldu¤u bilinmektedir. Bu yüzden gebelik s›ras›nda ortaya ç›kan veya alevlenen psikiyatrik bozukluklar›n tan› ve tedavisi hem
anne hem de bebek için çok önemlidir. Bu rahats›zl›klar›n
tedavisinde kullan›lan ilaçlar›n fetus üzerindeki muhtemel
zararl› etkileri, tedavi karar› al›nmas› s›ras›nda özel bir
dikkati gerektirir. Bütün psikotrop ilaçlar kolayl›kla plasenta yoluyla fetusa ulaﬂ›r. Bugün için gebelikte sak›ncas›zca kullan›labilecek hiçbir psikotrop ilaç yoktur. Bu yaz›da, gebelikte ortaya ç›kabilecek olan depresyonun tan›
ve tedavisi son literatür bilgileri ›ﬂ›¤›nda gözden geçirilecektir.

SIKLIK ve KL‹N‹K GÖRÜNÜM
Depresyon ve di¤er mizaç bozukluklar›na en s›k do¤urma
ça¤›ndaki kad›nlarda rastlan›r. Gebelik ile birlikte bu s›kl›k daha da artmaktad›r. Gebelikte en yayg›n olarak görülen psikiyatrik bozukluk depresyondur. Geliﬂmiﬂ ülkelerdeki gebe kad›nlar›n %7-15’inde, geliﬂmekte olan ülkelerde
ise %19-25’inde depresyon bulunmuﬂtur. Görülme s›kl›¤›
birinci ve üçüncü trimestirde artarken, ikinci trimestirde
k›smen daha az görülmektedir. Daha önce depresyon öyküsü bulunan kad›nlar›n yaklaﬂ›k %50’sinde gebelik s›ras›nda hastal›klar›n›n nüks etti¤i gözlenmiﬂtir. Daha önce psikiyatrik tedavi görürken gebelik nedeniyle tedavilerini yar›m b›rakan depresyonlu gebe kad›nlar›n %70’nin ilk trimestirde hastal›klar›n›n nüks etti¤i tesbit edilmiﬂtir. Gebe
kad›nlar›n yaklaﬂ›k üçte birinde, ilk depresyon ataklar› gebelik s›ras›nda ortaya ç›kmaktad›r. Aile içi ﬂiddet, depresyonun ortaya ç›kma ihtimalini artt›rmaktad›r. Di¤er risk
faktörleri; istenmeyen gebelikler, aile içi anlaﬂmazl›klar,
yetersiz sosyal destek, düﬂük sosyoekonomik durum ve yetersiz e¤itimdir. Depresyonda görülen, uyku ve iﬂtah bozuklu¤u, enerji azalmas› gibi belirtilerin, psikiyatrik bozuklu¤u olmayan kad›nlarda da görülmesi, depresyonun

atlanmas›na sebep olabilir. Ancak dikkatli bir gözlem ile,
umutsuzluk, hayattan zevk alamama, suçluluk hisleri ve
intihar düﬂüncesinin saptanmas› depresyon tan›s›n› koydurur. Gebe kad›nlarda intihar fikirlerine s›k rastlanmakla
birlikte, kendine zarar verici davran›ﬂlar, gebe olmayan
popülasyona göre daha az görülür.

TEDAV‹ ED‹LMEM‹ﬁ DEPRESYON
Depresyonun kendisi fetusun geliﬂimini olumsuz yönde etkiler. Depresyondaki anne aday›n›n iﬂtah›n›n azalmas› ile
beklenenden daha az kilo almas›, öz bak›m›n›n bozulmas›
artm›ﬂ do¤um komplikasyonlar› ile beraber seyreder. Yine,
depresyonu olan gebelerde artm›ﬂ sigara ve alkol kullan›m› fetusun geliﬂimini olumsuz etkiler. Depresif semptomlar› olan gebelerda erken do¤um, bebeklerinde düﬂük do¤um
a¤›rl›¤›, küçük baﬂ çevresi, düﬂük Apgar skorlar› görülür.
Depresyon hipotalamus-hipofiz-adrenal aks›n fonksiyonlar›n› bozar. Bu da kan kortizol düzeylerini artt›r›r. Bebekteki sorunlar›n bir k›sm› annedeki artm›ﬂ kortizol düzeyi
ile iliﬂkilidir. Depresyon skorlar› ile kortizol art›ﬂ›, dopamin ve serotonin azalmas› aras›nda yak›n iliﬂki bulunmuﬂtur. Yeni do¤anda ve daha sonraki geliﬂim evrelerinde ortaya ç›kan azalm›ﬂ motor tonus, artm›ﬂ anormal refleks
cevab›, irritabilite, uyaranlara karﬂ› emosyonel cevapta
azalma ve di¤er psikomotor davran›ﬂ bozukluklar aras›nda yak›n iliﬂki saptanm›ﬂt›r. Deprese annelerin yeni do¤an
bebeklerinde depresyon benzeri davran›ﬂ tan›mlanm›ﬂt›r.

TEDAV‹
Son y›llara kadar klinisyenlerin ilgisi, depresyon tedavisi
s›ras›nda gebe kalan kad›nlar›n kulland›klar› ilaçlar›n çocu¤a verebilece¤i hasar üzerine odaklanm›ﬂt›. Bu konuya
ilginin artmas› ve depresyonun daha iyi tan›nmas› ile, as›l
sorunun tedavisiz depresyon oldu¤u ortaya ç›kt›. Bu yüzden gebelikte depresyonun daha iyi gözlenerek tan›n›n
konmas› ve etkili tedavilerin uygulanmas›n›n gereklili¤i
ortaya ç›kmaktadir. Bu konudaki en büyük handikap, etik
nedenler yüzünden gebe kad›nlarda plasebo kontrollü çift
kör çal›ﬂma yap›lamamas›ndan kaynaklanmaktad›r. Tedavide bütün gebe kad›nlara uygulanabilecek tedavi algoritmalar› oluﬂturmak bugün için mümkün gözükmemektedir.
Klinisyenin görevi, her vaka’y› ayr› ayr› ele almak, anne ve
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çocuk için kar-zarar hesab› yaparak uygun bir tedavi stratejisi geliﬂtirmektir.

Psikoterapiler
‹laçlar›n olas› yan etkilerinden dolay›, psikoterapiler gebelik s›ras›nda ortaya ç›kan depresyonun tedavisi için ilk seçenek gibi gözükmektedir. Özellikle son zamanlarda etkinli¤i kan›tlanm›ﬂ, k›sa süreli psikoterapilerin uygulamas›
h›zla artmaktad›r. Depresyonda etkinli¤i çok say›da araﬂt›rma ile ortaya konmuﬂ olan kiﬂiler-aras› terapi (Interpersonal therapy) ve biliﬂsel davran›ﬂç› terapinin (Cognitive behavioral therapy), gebelik s›ras›nda ortaya ç›kan hafif ve orta ﬂiddetteki depresyonda da faydal› oldu¤u geniﬂ
kapsaml› çal›ﬂmalarda gösterilmiﬂtir. Kiﬂiler-aras› terapi,
k›sa süreli, yap›land›r›lm›ﬂ, etkinli¤i kan›tlanm›ﬂ bir tedavi metodudur. Psikiyatrik bozukluklar›n, toplumsal ba¤lamda, hasta ile kendisi için önemli di¤erleri aras›ndaki
kiﬂiler aras› iliﬂkilerden etkilendi¤ini varsayar. Dört toplumsal alanda; yas, kiﬂiler aras› rol çat›ﬂmalar›, rol de¤iﬂimleri-geçiﬂleri ve kiﬂiler aras› iliﬂki yetersizliklerini hedefler. Tedavi süresi, haftada bir olmak üzere 12-20 seanst›r. Spinelli ve ark. bu terapiyi, özellikle rol geçiﬂleri ve
kiﬂiler aras› iliﬂki yetersizliklerine odaklanarak gebe kad›nlarda görülen depresyona adapte etmiﬂtir. Di¤er tedavi
metodu olan biliﬂsel davran›ﬂç› terapi bugün dünyada en
yayg›n olarak kullan›lan psikoterapi metodlar›n›n baﬂ›nda
gelmektedir. Bir çok psikiyatrik bozuklukta etkinli¤i ortaya konmuﬂtur. Baﬂlang›çta depresyonun tedavisi için geliﬂtirilen bu terapi, biliﬂsel çarp›tmalar›n emosyonlar› etkiledi¤ini, biliﬂsel çarp›tmalara ba¤l› olarak ortaya ç›kan ﬂemalar›n de¤iﬂtirilerek depreyonun ortadan kald›r›lmas›n›
amaçlar. Depresyon için yaklaﬂ›k ortalama 12 seans›n yeterli oldu¤u gösterilmiﬂtir.

‹laç tedavileri
Gerek psikoterapilerin etkisini nispeten uzun sürede göstermeleri, gerekse bu hizmetin her yerde ve kolayca elde
edilemeyiﬂi ve de özellikle orta-a¤›r ﬂiddetteki depresyonlarda etkilerinin ﬂüpheli oluﬂu ilaç tedavisini kaç›n›lmaz
k›lar. Fakat daha baﬂ›nda vurgulamam›z gerekirse, gebelerde kesinlikle güvenilir olan hiç bir psikotrop madde yoktur. Bu konudaki en büyük sorun daha önce de vurguland›¤› gibi araﬂt›rma yapman›n imkans›z oluﬂudur. ‹laç tedavisi ile ilgili bütün bilgiler, ilaç kullan›rken fark›nda olmadan hamile kalanlar, veya ilaç kullanmaya devam eden
hastalardan elde edilen bireysel veriler ile s›n›rl›d›r. Ancak
veri taban›n›n oldukça büyümesi, ilaçlar ve gebelik hakk›nda baz› sözler söylemeyi mümkün k›lmaktad›r. ‹laç tedavisi ile ilgi bir karar verirken, bu veritaban›ndan elde
edilen bilgiler ›ﬂ›¤›nda her vakan›n kendi içinde ayr› ayr›
de¤erlendirilmesi, anne ve çocuk için kar-zarar de¤erlendirilmesinin yap›lmas› ve tedavi karar› verirken mutlaka
hasta ve yak›nlar›na olas› zararlar hakk›nda bilgi vererek
tedavi karar›na onlar› dahil etmek bir zorunluluktur.
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Gebelik s›ras›nda ilaç baﬂlan›rken, geliﬂim halinde olan fetus üzerindeki riskleri hesap ederken; 1.organ malformasyonu ve teratogenez, 2. do¤um sonras›nda yenido¤anda
görülebilecek toksisite ve çekilme sendromu, 3. uzun süreli davran›ﬂ sonuçlar› dikkate al›nmal›d›r. Amerikan G›da
ve ‹laç dairesi FDA, ilaçlar› gebelik aç›s›ndan 5 kategoride toplam›ﬂt›r. Bu kategoriler A, B, C, D ve X’tir. A grubu gebelikte kullan›m›n güvenli oldu¤una iﬂaret ederken,
X grubu mutlak kontrendikasyonu gösterir. Aradaki gruplar güvenilir olandan riskli olana do¤ru s›ralan›r. Psikiyatride kullan›lan ilaçlar›n ço¤u C grubundad›r. Yani, hayvan
deneylarinde fetal etkilere rastlan›lmazken, insanlar üzerinde yeterli bilgi olmad›¤›n› gösterir.
Selektif serotonin geri al›m inhibitörleri : (Selective Serotonine Reuptake Inhibitors-SSRI) normal populasyonda
oldukça güvenilir yan etki profiline sahip antidepresan ilaç
grubudur. Ancak gebelikte kullan›m› ile bilgiler s›n›rl›d›r.
FDA’ye göre C kategorisindedir. Bu grubun ilk üyesi olan
Fluoksetin özellikle gebelikte kullan›m› ile ilgili en fazla
bilgiye sahip olunan ilaçt›r. ‹ntrauterin hayatta fluoksetine maruz kalm›ﬂ 2500 yeni do¤an›n verilerinin toplanmas›ndan elde edilen bilgilerde, hiç bir anlaml› major konjenital malformasyona rastlanmam›ﬂt›r. Bir çok çal›ﬂmada
gebelik s›ras›nda fluoksetin, fluvoksamin, sertralin ve paroksetin kullanan annelerin çocuklar›nda teratojeniteye
rastlan›lmam›ﬂt›r. Ancak bu ilaçlar bir tak›m klinik sorunlara yol açm›ﬂt›r. Gebeli¤in geç dönemlerinde al›nan fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin ve sertralin ile düﬂük do¤um a¤›rl›¤› ve düﬂük Apgar skorlar› aras›nda iliﬂki tespit
edilmiﬂtir. Di¤er antidepresanlarla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda paroksetin’in daha fazla konjenital malformasyona özellikle
de kardiyak anormalliklere yol açt›¤› iddia edilmiﬂtir (x).
Gebeli¤in üçüncü trimestrinde SSRI’lara maruz kalan yeni do¤anlarda irritabilite, yeme ve uyku bozukluklar›, hipotoni, aﬂ›r› a¤lama, hafif solunum güçlü¤ü gibi geri çekilme belirtilerine rastlan›r. Geri çekilme semptomlar›
özellikle paroksetin ile daha fazla görülmektedir. Bu
semptomlarla dikkatli bir genel bak›m deste¤i ile rahatl›kla mücadele edilebilir.
Trisiklik Antidepresanlar: Trisiklik antidepresanlar dünya
üzerinde 40 y›ldan fazla bir süredir kullan›lmaktad›r. Türkiyede bulunanlardan amitriptilin ve imipramin FDA s›n›flamas›na göre D grubudur. Ancak 300.000 canl› do¤umu
kapsayan bir meta-analizde, gebeli¤in ilk trimestrinde trisikliklere maruz kalan yeni do¤anlarda, di¤er populasyonlarla k›yasland›¤›nda konjenital malformasyon aç›s›ndan
bir farkl›l›k görülmemiﬂtir. Antikolinerjik yan etkilerden
dolay› yeni do¤anlarda fonksiyonel barsak obstriksüyonu
ve idrar retansiyonu oluﬂabilir. Özellikle kloimipramin
baﬂta olmak üzere bütün trisiklik antidepresanlara ba¤l›
olarak irritabilite ve daha nadir olarak da nöbetin görüldü¤ü geri çekilme semptomlar› ortaya ç›kabilir.
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Di¤er Antidepresanlar: Antidepresanlar içinde B grubuna
giren tek ilaç Bupropion’dur. B grubuna girme sebebi hayvan çal›ﬂmalar›nda hiç bir zarar›n görülmemesi yüzündendir. ‹nsanlardan elde edilen veriler s›n›rl›d›r. Venlafaksin
ve mirtazapin iki yeni ve farkl› antidepresan grubudur. Bu
yüzden hamilelikteki kullan›m› ile ilgili bilgiler yetersizdir.
Az say›daki çal›ﬂmalarda ise yendo¤anlar üzerinde belirgin olumsuz etkileri görülmemiﬂtir.

SONUÇ
Depresyon bir toplum sa¤l›¤› sorunudur. Dünyada en fazla
yeti yitimine sebep olan, mortalite ve morbiditeyi artt›rd›¤› kesin olarak bilinen hastal›klar›n baﬂ›nda gelmektedir.
‹lave olarak görülme s›kl›¤›n›n gebelikte artmas›, fetus
üzerinde olumsuz etkilerinin gösterilmesi, normal gebelik
muayenelerinde depresyon semptomlar›n›n sorgulanmas›n›
zorunlu hale getirmektedir.
Gebelikte görülen depresyon mutlaka tedavi edilmelidir.
‹lk seçenek özellikle hafif ve orta ﬂiddetli depresyonlarda
psikoterapi ve psiko-e¤itim olmal›d›r. Hem kiﬂiler-aras› terapi hem de biliﬂsel davran›ﬂç› terapi etkinli¤i kan›tlanm›ﬂ, görece k›sa sürede etki gösteren tedavi seçenekleridir.
Psikoterapinin elde edilebilirli¤inin zor oldu¤u durumlarda, orta-a¤›r ﬂiddette depresyonlarda, annenin kendisine
zarar verme olas›l›¤›n›n artmas› durumlar›nda ilaç tedavisi mutlaka düﬂünülmelidir. Her ne kadar güvenirlili¤i kesin isbatlanm›ﬂ ilaçlar olmasa da, mevcut antedepresanlar›n kullan›m›ndan elde edilen bilgiler, bugünkü durumda
fetus üzerinde gösterilebilir major malformasyonlara sebep olmad›¤›n› göstermektedir. Literatür ›ﬂ›¤›nda SSRI
grubu ilaçlar ilk seçenek olarak düﬂünülmelidir.
Klinisyenin depresyondaki anne ile karﬂ›laﬂt›¤›nda genellikle çözmesi gereken üç temel sorun alan› vard›r. Bunlardan birincisi halen antidepresan ilaç kullan›rken, fark›nda
olmadan gebe kal›p bir süre ilaç almaya devam eden anne
adaylar›d›r. Bugünkü bilgiler, bu durumun bebekte bir sorun teﬂkil etme ihtimalinin oldukça düﬂük oldu¤u yönündedir. Ancak yine de anne ve yak›nlar› ile görüﬂülüp riskler
anlat›lmal›, gebeli¤e devam veya tahliye karar› birlikte verilmelidir. ‹kinci sorun gebelik öncesinde baﬂlay›p gabelikte de devam eden veya gebelikte ortaya ç›kan depresyonun

tedavisidir. Tedavi edilmeyen durumlarda hem annenin
hem de fetusun zarar görme olas›l›¤›n›n oldukça yüksek
olmas›, özellikle psikoterapinin uygulanmad›¤› veya etkisiz kald›¤› durumlarda ilaç tedavisine ve özellikle bir
SSRI’ baﬂlanmas› klinisyenler aras›nda bugün genel kanaat olarak kabul edilmektedir. Üçüncü sorun ise gebelikte ilaç kullanan annelerin bebeklerinde ortaya ç›kmas›
muhtemel geri çekilme semptomlar› ile u¤raﬂmakt›r. Bu
belirtilerin ço¤u, basit genel destekle halledilebilir. Ancak
klinisyenin bu durumu önceden bilip bu bebekleri daha yak›ndan gözlemesi zorunludur.
Verilecek bütün kararlara hasta ve yak›nlar› da müdahil
edilmeli. ortaya ç›kacak bütün psikiyatrik tablolar için
psikiyatri konsültasyonuna baﬂvurulmal›d›r.
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