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ÖZET
Bu gözden geçirmede şizofreni ve mizaç bozukluklar ında cinsiyet farklılıklarına değinilerek kadın hastaların evlilik ve ebeveyn olma özellikleri incelenmektedir. En s ık şizofrenide olmak üzere majör psikiyatrik bozukluklarda evlenmemi ş olma/ boşanma/ eşinden ayrı olma oranları normal nüfusa k ıyasla
yüksek olabilmektedir. Ebeveynlik becerileri de çe şitli farklı biçimlerde zaaf gösteren bu hastalar çocuklarının bakım ı için yak ın aile çevresi ve kurumlara yönelebilmektedir.
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ABSTRACT

Marriage and Parenthood in Female Psychiatrie Patients: A Review
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In this article, gender dıfferences in schizophrenia and mood disorders are reviewed in the context of
female patients' marital status and parenting skills. In major psychiatric disorders -particularly in
schizophrenia- the rate of being singlel divorced/ separated is frequently high compared to normal population. Also these patients, lacking the necessary parenting skills in various extent, tend to rely on
close relatives and institutions for childrearing.
Key words: Marriage, parenthood, gender differentes, schizophrenia, bipolar disorder, depression

GİRİŞ
Günümüzde psikiyatrik bozukluklarda cinsiyet
farkl ılıkları önemle üzerinde durulan bir konudur. Son yıllarda Kadın Ruh Sağlığı başlığında
yoğun araştırmalar yap ılmaktadır. Çoğu erken
yaşta başlayıp süreğen seyir gösteren şizofreni
ve mizaç bozukluklar ı gibi psikiyatrik hastal ık-

lar, kişilerin yaşamlarının tüm evrelerinde bireysel ve toplumsal ili şkilerini ciddi düzeyde etkilemektedir. Ayrı ca, psikotik hastalarda, muhakeme bozukluğu, düşünce, davrani ş/algı 'bozuklukları ve gerçeği değerlendirme yetene ğinde
değiş ik derecelerde bozulma olmaktad ır. Psikiyatrik kadın hastalar, buna ba ğlı olarak, hayatın
her alanında olabilece ği gibi cinsel yaşam, evli-
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lik ve çocuk bakımı gibi önemli konularda da
zorlanmaktadır ( 1 ). Günümüzde psikiyatrik hastaların hastanede kal ış sürelerinin k ısalarak yaşamlarının daha büyük kısmını toplum içinde
geçirmelerinin sonucu olarak, evlilik ve do ğurganlık oranlarının arttığı söylenebilir. Yapılan
araştırmalarda kad ın hastalarda plans ız, istenmeyen gebeliklerin ve dü şük sıklığının arttığı ,
gebelikte daha fazla şiddete maruz kaldıkları ve
dünyaya gelen çocukların bakımını üstlenemedikleri, gereksinimlerini kar şılayamadıkları gösterilmiştir (2,3 ). Bu nedenle psikiyatrik hastalığı
olan kadınların gebelik ve ebeveynlikte zorlandıkları belirtilmiştir (2,4,5)

rını ve heteroseksüel olarak aktif olduklar ını bildirmiştir ( 11 ). Şizofrenide cinsiyet farkl ılıkları
ile ilgili bir gözden geçirmede; kadın şizofrenlerde premorbid i şlevsellik, sosyal meslek uyumu ve prognozun daha iyi oldu ğu, şizofrenide
belirtilen cinsiyet farkl ılıklarının normal cinsiyet dimorfizminin ötesinde, do ğrudan hastal ığın
etyopatogenezi ile ilişkili olabileceği bildirilmiştir (8). Ayrıca, hastanın kişiler aras ı ilişkilerinde sağlıklı duygusal özellikler göstermesi,
cinsel yaşantısının olması ve evli ise, bu ba ğın
sürüyor olmas ının iyi prognoz belirleyicileri olduğu bildirilmektedir (12).
Araştırmalar genellikle, depresyonun kad ınlarda
erkeklerden iki kat fazla oldu ğunu göstermektedir. Depresyon prevalans ındaki cinsiyet farkl ılıkları puberteden sonra ortaya ç ıkar ve üreme
dönemi boyunca belirginle şir. Ayrıca, kontraseptif kullanımı , düşük, premenstrüel dönem,
puerperiyum ve menopoz kad ının kolayca depresyona girebileceği ilişkili dönem/ durumlard ır
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Bu gözden geçirmede şizofreni ve mizaç bozukluklarında cinsiyet farkl ılıkları üzerinde kısaca
durularak kadın hastaların evlilik ve ebeveyn olma özellikleri ayr ıntılı incelenmektedir.
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Şizofreni kad ın ve erkekte e şit s ıklıkta görülür.
Bununla beraber hastal ığın başlangıcı açısından
ciddi farklılıklar gösterir. Erkeklerde kad ınlardan daha erken ba şlar; erkek hastaların yarısından fazlas ı, kadınların ise yalnızca % 30'luk bir
kısmı 25 yaşı ndan önce hastaneye yatar. Hastalığın görülme s ıklığı erkeklerde 15-25, kad ınlarda 25-35 yaşlarında pik yapar. Bazı çalışmalarda erkeklerin kad ınlardan daha fazla negatif
semptom gösterdi ği, hastane yatış sayılarının
daha fazla oldu ğu ve kadınların daha iyi sosyal
işlevselliğe sahip olduğu saptanmıştır (6-1°)
Seeman (1982) şizofren kad ınlarda; evlilik,
mesleki ve sosyal uyumun daha iyi oldu ğunu ve
hastalıkta remisyonlarla gidi şin erkek şizofrenlerden daha sık olduğunu saptamıştır (9). Test
(1990) çal ışmasında şizofren kadınların daha sık
ebeveyn olduklarını, bir eşle beraber yaşadıkla144

(13-16)

Kadında depresyonun fazla görülmesinin nedenleri olarak hormonal farkl ılıklar, çocuk doğurmanın etkileri, kadınlar ve erkekler için psikososyal yüklenmelerin farkl ılığı ve öğrenilmiş
çaresizlikle ilgili davran ış modelleri varsayılmaktadır (6,15,17). Son 30-40 yıl içinde yapılan
araştırmalardan elde edilen verilere göre depresyonda kadın erkek aras ındaki farkın giderek
azaldığı sanılmaktadır. Bu, gelişmiş toplumlarda kadının sosyoekonomik konumundaki ve kadın rolündeki değişmeye bağlı olabilir. Depresyon kadınlarda en çok 35-45 ya şları aras ında,
erkeklerde 55 yaşlarından sonra görülmekte ise
de, bu bozuklukların genç yaşlarda sanıldığından çok görüldüğüne ilişkin veriler artmaktad ır
( 18). Majör depresif bozuklu ğun ortalama başlangıç yaşı 40'tır. Hastaların yarısında başlangıç
20-50 yaşları arasındadır, yaygın olmamas ına
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rağmen, çocukluk ça ğı ve genç yaşta da görülebilir. Bazı yeni epidemiyolojik veriler 20 ya ş altındaki kişilerde majör depresif bozuklu ğun artmakta olduğunu göstermektedir (6).
Kadın ve erkeklerin depresyona kar şı farklı tepkileri olduğu çeşitli araştırma sonuçlarıyla ortaya çıkarılmıştır. Bu sonuçlara göre, evlilik kadınları erkeklerden daha az korumaktad ır. Örneğin, evli erkekler bekârlara göre daha az duygulanım bozukluğu gösterirken, bu bozukluk evli
kadınlarda bekârlara göre daha fazla görülmektedir (19)

a

İki uçlu mizaç bozukluğu (İUMB) sıklığı ise,
kadın ve erkekte belirgin farkl ılık göstermemektedir.

İstatistikler ak ıl hastalıklarının bekârlarda, evlilerden daha s ık görüldüğünü doğrulamaktadır.
Bunun nedenlerinden biri evlilerin kısmen daha
düzenli ve kararlı bir hayat yaşamasıdır. Evliliğin insanın en önemli ki şiler aras ı davranışı olduğu unutulmamalıdır. Birey evlilikte sadece
cinsel doyum ve rahatl ık bulmaz, bunun yan ı sıra birçok güvenlik tedbirlerine kavu şur. Bu gereklerin yokluğu veya eksikliği, özellikle kad ında pek çok ruhsal sorunlar ın ortaya çıkışını hazırlar. Ki şinin istendiğini, arzu edildiğini ve
gereksinim duyulduğunu bilmesi, bir doyum ve
güven hissi verir. Bununla birlikte evlilik, özellikle kadını kendisine tamamen yabanc ı kişilere
ve çevreye uyuma zorlar. Bireye büyük ölçüde
kişiler aras ı bir uyum yetene ği ve sorumluluk
duygusu aşılar. Kadında evlilik öncesi geli şmeye başlamış bir psikoz ileride evlili ğin olumlu
bir şekilde sürmesini engeller. İstatistikler boşanmış eşler aras ında büyük ölçüde psikiyatrik
hastalığı olan ki şilerin varlığını ortaya koymuştur (23)
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Genelde İUMB 'nin başlangıcı majör depresif
bozukluktan daha erkendir. 6 ila 50'li ya şlar arasında hatta daha geç ba şlangıç görülebilmekte
ise de ortalama 30'lu ya şlarda başlar (6).
İUMB'de temel cinsiyet farkl ılıkları, hızlı döngü ve depresif/ karma epizodlar ın erkeklere bakışla kadınlarda daha s ık görülmesidir (17,20)
İUMB 'nin medeni durumla ilişkisi araştırıldığında, ayrı yaşayan veya bo şanmış kişilerde riskin arttığı bulunmuştur. İUMB 'de boşanma
oranları , kontrol grubuyla karşılaştırmalı bir çalışmada 2-3 kat artm ıştır (21 ). Bir çalışmada hastaların % 45'inin hastal ıkları nedeniyle e şlerinden ayrıldığı saptanmıştır (22).

EVLİLİK
Evlilik; sosyal, dini ve siyasi anlamda ayn ı haklara sahip kadın ve erkek aras ındaki bir Sözleşmedir. Evlenme serbest seçmeye dayal ı olması gereken, iki varl ığın anlaşarak ortak bir yuva kurma
dürtüsüdür. Buna göre evlilikte annelik ve babalık içgüdülerinin önemli bir rolü vard ır (21).

Myerson (1917), Taunton Devlet Hastanesi'nin
1854-1916 yılları aras ındaki kay ıtlarını inceleyerek ayn ı yaş gruplarındaki normallerle k ıyasladığında, evlilik oran ını şizofrenlerde % 18,
normallerde ise % 48 olarak saptam ıştır (23). Essen-Möller ve çdegard çal ışmalarında, şizofrenlerde evlilik oranının normallerden dü şük olduğunu saptam ış , hastal ığın erken yaşta başlaması
ve sık hastane yatışları nedenleriyle evlilik şanslarının azaldığını belirtmiştir. Şizofrenlerle normal nüfus aras ındaki doğurganlık oranları arasındaki fark do ğum kontrol yöntemlerinin gelişimine paralel azalma e ğilimindedir. İUMB 'de
ise düşük evlenme oranlarına rağmen, doğurganlık oranlarının normal nüfusla benzer oldu ğu
tespit edilmiştir (23,24)
Şizofren hastalar ın prepsikotik dönemde evlenip
çocuk sahibi oldukları, hastalık sonrası doğur-
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ganlığın toplumdan dü şük olduğu belirtilmi ştir.
Özellikle hebefrenik ve katatonik şizofrenlerin
evlenme ve çocuk sahibi olma olas ılığı daha düşüktür. Şizofrenler aras ında hiç evlenmemi şlerin, evli olanlardan ve ayr ılmış olanlardan çok
daha fazla oldu ğu, evlilik dışı çocuk sahibi olmanın şizofreni hastalar ında arttığı bildirilmektedir (24-26 )

biri veya her ikisi hafif veya orta derecede, depresyon belirtilerine sahiptir (27).
Depresyonlu kad ınların iletişimlerinde daha fazla ağzı sıkı ve boyun eğici, eşlerine karşı daha az
müşfik, kişisel duygulannı paylaşmaya gönülsüz oldukları, kocalarıyla ve çocuklar ıyla daha
çok tanıştıkları; genel olarak depresif hastalar ın
daha fazla dü şmanca tutum ve başkalarını kontrol çabas ı gösterdikleri bildirilmi ştir (19,28)
Mutsuz ve da ğılmış evlilik yaşayan erkek ve kadınlar aras ında majör depresyon oran ının yüksek olduğu açıktır. Depresyon düzelirken, hastaların bozulmuş aile işlevi de düzelir. Bununla
birlikte bu bireylerin iyilik dönemlerindeki aile
içi iletişimleri de sağlıklı çiftlere oranla daha zayıf kalır. Daha fazla yak ınlık ve destek gereksinimi içinde oldukları için, depresyonlu kadınların evlilikleri oldukça kötüdür. Depresyon düzelse bile, problem çözme, ileti şim kurma, günlük i şlerden tatmin olma yetene ği zayıflamaktadır. Kadınlarda depresyonun daha yayg ın olmasına ek olarak, depresyonun remisyon oran ı daha düşük, nüks oranı ise daha yüksek bulunmu ştur. Bu durum, özellikle depresyonlu kad ınların
ailede daha fazla güçlük çekmeleri ile ili şkili
olabilir (28).
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Sikloid psikoz/şizofreni ve afektif bozuklu ğun
genel nüfusla kar şılaştınldığı Jönsson'un (1991)
çalışmasında, afektif bozukluğu olan hastalarda
evlilik ve doğurganlı k beklenen oranlarda; şizofrenlerde ise evlilik oran ı anlamlı düşük, doğurganlık (marital fertilite d ışında) genel nüfustan anlamlı düşük; ancak gayri me şru çocuk sayısı afektif bozuklu ğu olanlardan anlaml ı yüksek saptanm ıştır (25 ). Blumenthal'in (1975) depresif semptomatoloji ve sosyal i şlevleri karşılaştırdığı çalışması nda, yüksek depresyon skoru
alan kadınları n evlilikte yüksek uyumsuzluk düzeyi bildirdi ği gösterilmiştir. Erkeklerde de bu
ilişki olmakla birlikte, anlaml ı bulunmamıştır.
Evliliğ i erkeklere göre daha önemli görmeleri,
kadınlar aras ında depresif semptomlarla evlilik
gerilimindeki art ış aras ındaki ilişkiyi açıklayabilir (27).

Pehlivan

Depresif kad ınların sağlıklı kontrol grubundakilere kıyasla daha bağımlı, daha az ileti şim kuran, cinselliğe daha ilgisiz, daha çekingen, tartışmaya daha yatk ın ve ebeveynlik konusunda
daha az şefkatli oldukları gösterilmi ştir. Depresyon evlilik ya şamını büyük ölçüde etkilemektedir. Depresyonlu bireyle ya şamanın yakın çevredeki kişiler üzerinde de derin etkiler olu şturduğu bilinmektedir. Yak ın akrabalarda, özellikle yorgunluk, umutsuzluk, üzüntü, sosyal ya şama ilgisizlik gibi belirtiler s ık görülmektedir.
Unipolar depresyonlu hastalar ın yaklaşık yarısının (% 40-50) evliliği büyük oranda uyumsuzdur. Uyumsuz evliliklerin de yar ısında eşlerin
146

Maner (1987), psikiyatrik hasta e şlerinin hasta
ve hastal ığa karşı tutum ve anksiyete düzeyleri
konusunda yaptığı çalışmada, nörotik grubun
% 25,7'sinin e şinin rahats ızlığının evlenmeden
önce var oldu ğunu, bunların % 14,3'ünün bilerek evlendiğini; psikotik grupta ise % 21,4'ünün
eşinin hastal ığının evlenmeden önce var olduğunu, ancak hiçbirinin bilerek evlenmedi ğini
belirtmi ştir. Boşanmayı düşünme konusunda
her iki grupta "hiç dü şünmedim" seçene ği en
fazla, ikinci s ırada "önce dü şünüyordum, şimdi düşünmüyorum" yan ıtı psikotik grupta % 35,7,
nörotik grupta % 17,1 ile dikkati çekti ği; ancak
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istatistiksel olarak anlaml ı olmadığı bildirilmiştir (29).
Frank ve ark. (1981), remisyonda bipolar bozukluğu olan 16 hasta ve e şleri ile 16 sağlıklı
çiftin evlilik uyumunu incelemi ştir. Sonuçlar
her iki grubun evlilik uyumunun benzer oldu ğunu ortaya koymu ştur. Çalışma bipolar hastalığı
olan kişinin evlilik düzeni başka bir biçimde bozulmazsa ve hasta remisyonda ise çiftin, sa ğlıklı çiftlere benzer şekilde tatminkâr evlilik uyumu yakalayabilece ğini göstermiş tir (30)

Lane ve ark.'n ın (1995), 5.158 psikiyatri hastasında yaptıkları çalışmada, toplam evlilik oranının % 61 olduğu bulunmu ştur. Evlilik oranları şizofren kadın hastalarda % 51'ken İUMB
olan kadınlarda % 66, nevrotik kadınlarda ise
% 78 bulunmu ştur. Bu çalışmada erkek hastalarda daha belirgin olmak üzere şizofren hasta
grubunda evlenme oran ı genel nüfusa oranla
daha az, bunun yanında İUMB olan grubun evlenme oranı nevroz hastalar ının oranlarına eşit
bulunmu ştur (36).
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Psikiyatrik hastalar ın eşleri ile yapılan çal ış malarda, "assortative mating" denen, birbiri ile
benzer özellikleri olan çiftlerin e şleşme eğilimi
gösterdikleri saptanm ıştır. Reed ve ark.
1973'te yaptıkları bir çalışmada fonksiyonel
psikozu olan hastalar ın yalnızca % 12-16's ının
eşlerinin ruhsal aç ıdan sağlıklı olduklarını tespit etmiştir (31 ). Şizofren kadınların eşlerinin
değerlendirildiği Parnas' ın (1985) çal ışmasında, bunların normal kadınların eşlerinden çok
daha sık olarak psikiyatrik rahats ızlık geçirdikleri görülmüştür. Şizofren eşlerinde psikoz s ıklığı daha yüksek bulunmu ş , bunun yanı sıra şizotipal ve di ğer kişilik bozukluklarına da daha
sık rastlanm ıştır (32).

nin evlenme şansını azalttığı ve/veya evlenmeyi
geciktirdiği, kadın hastaların daha çok boşanma
oranı gösterdiği, şizofreninin bo şanmış ve dullarda daha yüksek oranda görüldü ğü, evli hastaların hastanede kal ış sürelerinin bekârlara göre
daha kısa ve aradaki farkın anlamlı olduğu ve
evliliğin şizofrenide iyi prognoz için bir kriter
kabul edilebileceği sonucuna varmıştır (35).

Fowler ve Tsuang (1975), şizofren e şlerinin %
39'unda ve mizaç bozuklu ğu olan hastaların eşlerinin ise, % 17' sinde psikiyatrik rahats ızlık olduğunu saptamıştır. Alanen ve Kinnunen (1975)
şizofren e şlerinin % 80'inin psikiyatrik aç ıdan
sorunlu (% 6's ı şizofren) olduğunu; Rosenthal
(1974) ise, kronik şizofrenlerin eşlerinin üçte birinde ` şizofreni spektrum' bozuklu ğu ve % 22'sinde psikopatik kişilik bozukluğu olduğunu ortaya
koymuştur (33,34)
Tosun (1990) şizofreni ile medeni durum ilişkisini araştırdığı çalışmasında; şizofreninin ki şi-

Dilbaz (1998) erken başlangiçli olan ve olmayan şizofreni hastalarını karşılaştırdığı kontrollü
çalışmasında; erken ba şlangıçlı şizofreni grubunda % 86,7'sinin bekâr olduğunu saptam ış,
medeni durum aç ısından her iki grup arasında
anlamlı istatistiksel farkl ılık olduğu, erken başlangıçlı grupta evli olma oranının oldukça düşük
olduğu gözlemlenmiştir (9).
Vedi (1999)'nin yaptığı çalışmada, şizofreninin
erkeklerin % 66's ında, kadınların % 76'sında 25
yaşından önce ba şladığı saptanmıştır. Evliliğin
gerek kadın gerekse erkeklerin % 85 'inde hastalık başlamadan ya da prodromal dönemde gerçekleştiği, % 15'inde ise, en az bir y ıllık hastalık öyküsünün olduğu saptanmıştır. Boşanma
oranlarının kadınlarda % 34, erkeklerde % 6 olduğu ve bu oranın kontrol, grubuna göre anlamlı derecede yüksek olduğu, olguların çoğunun
hastalık öncesi evlenmesi göz önüne al ındığında
boş anmada pek çok faktörün içinde hastal ığın
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önemli bir yer tuttu ğu sonucuna varılmıştır
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(31)

Sevimli (1999); şizofren, İUMB ve depresyonlu
kadınlarda yaptığı çalışmada, kontrol ve hasta
gruplarının medeni durumları aras ında anlaml ı
fark bulmam ıştır. Depresyonlu grupta bo şanmış
kadın olmamas ını ve evlenme yaşı ortalamas ı
açısı ndan normal kontrollerle erken/ geç ba şlangıçlı hasta grupları aras ında istatistiksel farkl ılığın olmamas ını ilginç bulgular olarak yorumlamıştır. Hasta ve kontrol gruplar ı arasında evlilik
süresi ortalamas ı İUMB ve depresif hastalarda
farks ız, erken ba şlangıçlı hastalarda daha k ısa
saptanmıştır (9).
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Türkmeno ğlu 'nun (2003) çalışmas ında, remisyondaki kad ın İUMB hastalarının evlilik ilişkileri ve cinsel i şlevleri, kontrol grubuyla benzer
bulunmu ştur. Bu sonuç, remisyondaki kad ın
hastaların evliliklerini uyumlu bir şekilde sürdürdüklerini göstermesi aç ısından önemlidir.
Hasta e şlerinin, hastalık sürecinde eşlerine oldukça destek oldu ğu gözlenmi ştir. Aile bireylerinin afektif tutum ve davran ışlarının İUMB 'nin
prognozundaki önemi nedeniyle, ailenin de tedaviye katılmas ı gerektiği savunulmuştur. Özellikle ataklar ve hastane yat ışları sırasında zorlanan, rolleri de ğişen eşlerin psikososyal desteğe,
gerektiği durumlarda terapiye al ınmasının düşürülmesi önerilmiş , aile psikoeğitim programının
şizofren ve İUMB hastaları için, farmakoterapiye ek olarak uygulanan etkili bir program olarak
kullanılmasının sosyal i şlevselliği, aile içi etkileşimi artıracağı , sürdürüm tedavisinin daha iyi
olacağı ve hastalarla e şlerinin yaşam kalitelerini
artıracağı düşüncesi önemle vurgulanm ıştır (21).

saptadık. Hasta ve kontrol grubu evlilik oranlar ı
arasındaki fark istatistiksel olarak anlaml ı bulunmadı . Birden fazla evlili ğin ise anlamlı olarak hasta gruplar ında, özellikle şizofreni ve
İUMB olanlarda fazla olduğu saptandı. Mevcut
medeni durum yönünden ise hasta gruplar ında
bekâr/bo şanmış/ayri olma durumu, normal kontrollerden anlaml ı yüksek bulundu. Şizofrenlerde % 72, bipolarlarda % 44, depresyonda % 26
ve kontrollerde % 18. Hastalar ımızda boşanma
oranlarının ise kontrollere göre daha fazla olduğu, İUMB ve şizofreni hastalar ının hastalık sonrası , depresyonda ise daha çok hastal ık öncesi
boşanma olduğu belirlendi. Bu çalışmamızda
sonuç olarak, şizofrenlerde daha belirgin olmak
üzere bo şanma, ayrı yaşama, evlenmemi ş olma
oranlarının yüksek olduğu, İUMB olanlarda şizofrenler kadar olmasa da belirgin medeni durum değişikliği görüldüğü, depresyon grubunda
ise kontrol grubundan farkl ılık olmadığı saptandı (37)

Bizler ise şizofreni, İUMB ve depresyon tan ılı
kadın hastaların sağlıklı kontrollerle kıyaslandığı çalışmamızda yaşam boyu evlilik oranlannı
ş izofrenlerde % 64, bipolarlarda % 76, depresyonda % 82 ve kontrollerde % 84 oranlar ında
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S ıcakl ığın, içtenli ğin, tutarl ı denetimin ve
özerkliğin gelişime uygun olarak sağlanması iyi
ebeveyn olmanın göstergesidir. Sosyokültürel
çevre içinde yerle şmiş durumda olan ebeveynlik
kavramına ve ebeveynliğin niteliklerinin kapsamına çiftin ruhsal sa ğlıklan da girmektedir.
Ebeveynliğin ilk yıllarında psikiyatrik hastal ıkların başlama riski yüksektir. A ğır psikiyatrik
hastalıklar, do ğum yapan kadınların % 5-8,8'ini
etkiler. Annelik ve ebeveynlik ko şulları ruh sağlığı ile ayrılmaz şekilde bağlantılıdır. Psikiyatrik
bozukluklar stres alt ında olan, küçük çocuklara
olan ve birden çok say ıda çocuğa bakım veren
annelerde daha s ık görülür. Beş yaşından küçük
çocuğa sahip olmak anksiyete, depresyon gibi
ağır psikiyatrik semptomların ortaya ç ıkma riskini artırır (38).
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Gebelik özlenen, insan ı mutlu eden ya da acil
bir durum olarak pi şman olunan bir süreç olarak
yaşanabilir. Ki şisel yaşam özellikleri ve genel
çevre bunda önemli rol oynar. Gebeli ğin şizofreni, bipolar hastal ık ve depresyon gibi majör
psikiyatrik hastal ıklar üzerindeki etkilerinin
olumsuz olmadığı, hatta endojen psikozlarla yapılan çalışmalarda olumlu etkisinin gösterildi ği
ileri sürülmektedir (39). Ancak, çocuk doğurmanın psikiyatrik hastal ığı olan kadınların sağlığını korumas ı ya da psikiyatrik hastalıklara yatkınlık yaratmas ı ile ilgili çok az şey bilinmektedir (40).

Psikiyatrik hastalarda kontrol grubuna göre daha fazla istemli dü şük öyküsü olması kontrasepsiyon kullanımındaki yetersizliklerin bir yans ıması olabileceği gibi; ekonomik kısıtlılık, partner desteğinin azlığı ya da psikiyatrik hastal ıkların doğasına ilişkin düşünceler ebeveyn olma
konusundaki tercihlerde rol oynayabilir. Bir
başka faktör de psikiyatri ya da diğer tıp branşlarındaki uzmanların, hastaların çocuklara bakabilme yetisini değerlendirerek gebeli ğin sonlandırılmasını önermesi olabilir (44).

a

Psikotik kadınların büyük oranının evli olmaması, gebelik ve çocuk sahibi olma risklerinin
az olduğu gibi yanlış bir inanca yol açar.
ABD' de 1950 'lerden itibaren psikiyatri hastas ı
kadınların doğurganlığı artmış , 1935-1964 yılları arasında psikotik (% 63'ü şizofren) kad ınların
doğum yapma oranının % 366 arttığı bulunmuştur. Tüm gebeliklerin planlanmamış ve istenmeyen gebelikler oldu ğu, gebeliklerin yakla şık yarısının düşük veya kürtajla, canl ı doğumların
yandan çoğunun da koruyucu ailelere yerle şimle sonlandığı belirlenmi ştir. Psikiyatri hastalar ının çocukları sadece istenmeyen çocuklar olmakla kalmayıp, ebeveyn hatta doktorlar tarafından annenin hastal ığını alevlendirebilecek bir
etken olarak alg ılanır (41)

vardır. Örneğin, şizofren ebeveynlerin çocuklarında şizofreni görülme riski artmaktad ır. Kronik psikiyatrik hastal ığı olanların çocukları sıklıkla kendi annelerinin yan ında yeti şmemekte ve
çocuklarda ebeveynlerinden erken ayr ılmanın
etkileri ortaya ç ıkmaktadır (40)
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Abernety (1974) psikiyatrik hastal ığı olan kadınların fazla sayıda çocuk sahibi olmaya eğilimli olduğunu, çalışma grubundaki genç kad ınların kontrasepsiyon yöntemi kullanmaks ızın
korunmasız cinsel ilişkiye girerek risk ald ıklarını , bu gebelikleri istemediklerini, gebeliklerinin
canlı doğumla sonlandığında da bu çocukların
genetik yüklülük, fakir, kalabal ık ve dezorganize ailelerde yeti şmeleri gibi olasılıklar nedeniyle çocuklarına iyi bir gelecek sunamad ıkları için
hem annenin, hem de çocu ğun fiziksel ve mental sağlıklarının tehlikeye girdiğini, bu çocukların bakım veren kurumlar taraf ından yetiştirilmesinin pek çok olumsuz yönü oldu ğunu belirtmiştir. Yapilan, çalışmada deneklerin gebeliklerinin başarısız olarak sonlanmas ının arttığı ve
canlı doğan bebeklerin evlatlık verilme oranının
yüksek olmasının onların istenmediğini dolaylı
biçimde gösterdiği bildirilmiştir. Aynı çalışmada 60 yatan kadın hastanın üçte ikisinden fazlasının cinsel aktif olduğu, 26 gebelikten 15'inin
canlı doğumla sonuçland ığı ve bu bebeklerden
yedisinin kendi anneleri tarafından bakılmakta

Ciddi psikiyatrik hastal ığı olanlarda gebelik sonuçları, psikiyatrik ilaç kullanımı ya da yasadışı
ilaç kullanımının fetus üzerine etkileri nedeniyle olumsuz olabilir. Prospektif bir çal ışmada, şizofrenlerin çocuklar ında fetal ve neonatal ölüm
oranlarında artış olduğu bildirilmiştir (42) . Bir
başka kontrollü çal ışmada prematurite, dü şük
doğum ağırlığı, düşük APGAR skorunun mental
hastalıkların kronisitesi ve şiddetiyle ilişkisi bulunduğu saptanmıştır (43). Çocuklarda çe şitli
kronik mental hastal ık risklerinin artma olas ılığı
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olduğu anlaşılmıştır (5 ).
Ciddi psikiyatrik hastal ığı olan 419 kadının incelendiği McLennan' ın 1999 yılındaki çal ışmasında: % 51,3'ünün 1 ile 7 aras ında (ortalama
2,1) çocuğunun olduğu, bu kadınların % 51'inde bir ya da daha fazla çocu ğunun velayetinin
bulunduğu; velayeti olan kadınlann % 46's ının
çocuğu, % 44'ünün erkek arkada ş / eş ve çocuğu, % 10'nunun akrabas ıyla yaşadığı tespit edilmiştir. Akıl hastalığı olan annelerin % 30'unun
çocuk bakımı için kimseden yard ım almadığı ,
% 43'ünün e ş/biyolojik baba/erkek arkada ş gibi
bir erkekten, % 33'ünün büyük ebeveynlerden,
% 25'inin diğer akrabalardan yard ım aldığı gösterilmi ştir (45)

kontrol grubundakilere k ıyasla çocuk bakmaktan daha çabuk vazgeçtikleri görülmü ştür. Bu
sonuçların, kronik psikiyatrik hastal ığı olanların
çocuk yetiştirme ile ilgili başa çıkma konusundaki zorlanmalar ının bir yansıması olabileceği
belirtilmiştir. Psikiyatrik hastal ığı olan annelerin ebeveyn olabilme şansını artıracak becerilerin kazandırılması için desteklerin art ırılması
gereklili ği vurgulanmıştır (44)
Psikiyatrik hastal ıklardan bağımsız olarak hastaların ekonomik durumu, evli olup olmama ya
da yasal akrabalann yan ında yaşama vb. nedenlerle de anne olma ya da çocuk yeti ştirmekten
vazgeçme gibi kararlar etkilenebilir (44). Şizofren annelerin çocuklann ın bakımının anneleri
dışında ki şilere (evlatl ık verilmesi, yeti ştirme
yurtlarına yerle ştirilmesi, büyükanne-büyükbaba-akrabalar) verilmesine daha s ık rastlanmaktadır. Kırk iki anneye ait 93 çocuğun yer aldığı
Nicholson'un çal ışmasında (1998); % 43,7 oranında çocukların anne veya anne ve partneri ile
yaşamaktayken, geri kalan % 56,3'ünün baba,
koruyucu aile, evlatl ık alan aile, akrabalar ya da
yalnız yaşadıkları saptanmıştır (46)
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Ağır psikiyatrik hastal ığı olan kadınlar genel
nüfustaki di ğer kadınlar gibi çocuk sahibi olabilmektedir. Bununla birlikte bu kadınlar için
çocuklarının bakımını kaybetme riski yüksektir. Bir çal ışmada (Nicholson 1998), ağır psikiyatrik hastal ıklı kadınların % 80'inden fazlas ı nın çocuklarını büyüttükleri ya da büyütmeye
yardım ettikleri, dörtte birinden fazlas ının en
azından bir çocuğu ile yaşadığı saptanmıştır.
Psikiyatrik hastal ığı olan annelerin çocuklar ını
yeti ş tirme konusunda çok zorluk çektikleri belirtilmiştir (46)

Pehlivan

Coverdale' ın (1997) çal ışmasında, psikiyatrik
hastalığı olan annelerin 19 çocu ğunun 16 yaşın
altında olduğu; 8'inin biyolojik annelerinin yanında yaşamadığı , bu 8 çocuktan 1'inin evlatl ık
olarak verildiği, 3'ünün büyükanne/ büyükbabalannın, 2'sinin koruyucu aile, 1'inin biyolojik
babanın, 1'inin de annesinin k ızkardeşinin yanında kaldığı tespit edilmiştir. Biyolojik annelerin yanında yeti şme oranı psikiyatrik hastal ığı
olanların çocukları (% 42) kontrol grubu (% 3,8)
ile karşılaştırıldığında anlamlı derecede farkl ılık
bulunduğu; psikiyatrik hastal ığı olan annelerin
150

Miller (1996), şizofreni ve benzeri hastal ıkları
olan kadınlann çocuk bakımında yeterince yardım alamadığını, kontrollere göre çocuklar ını
daha fazla yurda yerle ştirdiklerini ve ihmal ettiklerini vurgulamaktad ır
Nicholson (1998)
psikiyatrik hastal ığı olan annelerin çocuklarının
kendilerinden uzakla ştırılacağı korkusunu ya şadıklarını belirtmiştir. Anneler ya şadıkları stresin
normal çocuk bak ımı ile mi ilgili, yoksa hastalığın semptomu mu olduğunu ayırt etmekte zorlandıklarını söylemiştir. Çocuklarının çocukluk
ya da ergenlik dönemi sorunlar ını kendi hastalıklarına benzetip endi şelendiklerini bildirmi ş,
bir kısım annenin iyi ebeveyn yetene ğine sahip
olduğu gözlenirken bir kısmında çocukların gereksinimlerini anlad ıklan ancak gerekeni yapa( 3 ).

Pehlivan

Psikiyatrik Kadın hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma:
Bir Gözden Geçirme

madıkları saptanm ıştır. Çocukların hareketlerini
yönetemedikleri için yakındıkları belirtilmiştir.
Ayrıca, annelerin çocuklar ın gereksinimlerini
ön plana alarak kendi sağlık kontrolleri ve ilaçlarını ihmal ettikleri, ilaçların yan etkileri (letarji, düşünmesinin yava şlamas ı veya zay ıflaması)
nedeniyle tedavi önerilerine uymad ıkları görülmüştür (46,47)

(38,46,47)

İUMB olan hastaların, hastalıklarına rağmen,
evlenmeye ve çocuk yapmaya istekli oldu ğu bildirilmektedir. Hasta genellikle bir e ş ve annebaba konumundad ır. Buna bağlı olarak, yaşanan
bir atağın sonuçları aile için psikolojik ve ekonomik aç ıdan travmatik olabilmektedir. Psikolojik olarak; psikotik, güvenilemeyen bir anneye/ babaya sahip olmak aile için zordur. Maddi
olarak, i ş güvencesi olmayan, ataklar s ırasında
iş kaybı riski taşıyan bir anne/ babaya sahip olmak oldukça tedirgin edicidir (48).
İUMB olan anneler ve kontrollerle yap ılan karşılaştırmalı bir çalışmada, İUMB olan annelerin
bebeklerinin daha fazla güvensiz ba ğlanma geliştirdikleri bulunmu ştur (48). Okul çağı çocuklarıyla yapılan bir çalışmada ise güvensiz ve kaçıngan bağlanma sıklığının İUMB tanısı olan
annelerin çocuklar ında daha fazla görüldü ğü;
annenin unipolar depresif bozuklu ğu olduğunda
etkileşim sorunlarının olduğu ve İUMB olan annelerin aile içi etkile şimlerinde daha fazla öfkeli oldukları saptanmıştır (49).
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Ağır psikiyatrik hastalığı olan annelerin, ağır
psikiyatrik hastal ığı olan babalara kıyasla daha
iyi ebeveynlik yapabilecekleri ileri sürülmektedir. Nicholson ve ark.'n ın çalışmasında, planlı
ya da plans ız gebelik deneyimlerinin yüksek olmasına rağmen, ağır psikiyatrik hastal ığı olan
kadınların, erkeklere göre zamanla tüm bunlar ın
üstesinden daha iyi geldikleri gösterilmi ştir.
Ağır psikiyatrik hastal ığı olan kadınlarda evli
olma durumu erkelere göre daha fazlad ır (47).
Ağır psikiyatrik hastal ığı olan anneler için ebeveynliğin olumlu ve motive edici etkisi oldu ğuna dair kanıtlar vardır. Bu kadınlar anneli ği benimsediklerinde, tedaviye katılımlan artmaktadır. Bu konuda yap ılan çalışmalarda ağır psikiyatrik hastal ığı olan kadınların çocuk sahibi olmayı açıkça istedikleri, bu çocuklar ın bakımlarını ve velayetlerini üstlenerek, kendi çabalar ıyla normal bir hayat ya şamayı başarmak istedikleri gösterilmektedir. A ğır psikiyatrik hastalığı
olmas ına rağmen, bu kadınların yaşamlarının
merkezine oturan anne olma istekleri makul görünmektedir. Ebeveynlik normal eri şkinlik durumunda majör bir sosyal roldür. Anneler, psikiyatrik hastalıklarının kendine özgü görünümü,
seyri ve yaşadıkları tüm zorluklara rağmen, iyi
ebeveyn olmak isterler. Çocuklar ın gereksinimlerinin anneleri tarafından karşılanma kapasitesi
psikiyatrik hastalık nedeniyle s ınırlıdır. Bu nedenle, ebeveynlik ko şulları konusundaki şüpheler annenin klinik durumuyla birlikte de ğerlendirilmeli, değerlendirme yapılırken çocuğun yaşı ve diğer özellikleri de göz önünde bulundu-

rulmalıdır

Majör depresyonun geli şimi ve seyrinde aile
önemli rol oynamaktadır. Depresyonlu ebeveynlerin çocuklar ı majör depresyon, madde
kullanımı , birden çok psikiyatrik tan ı , okul ve
sosyal güçlükler yönünden di ğer çocuklara kıyasla üç kat fazla risk alt ındadır. Duygulan ım
bozuklu ğu olan anne/babalar ın çocuklarında
depresyon oranlar ı % 23-38 aras ında olup, depresyonlu anne/babalar ın çocuklarındaki depresyon aynı zamanda daha erken ba şlamaktadır.
Anne/baba hastal ığının şiddeti ve kronikli ği de
çocuğun ruhsal durumunu ve i şlevlerini büyük
ölçüde etkilemektedir. Depresyonlu an ne/ babaların çocuklarında psikopatolojinin daha yüksek
oranda bulunmasının nedeni aç ık değildir. Hem
genetik, hem de psikososyal etkenler ileri sürül151
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mektedir. Şiddetli unipolar depresyonda belirgin genetik yatk ınlık saptanm ıştır. Doğrudan
kanıtlar yoksa da, genetik yatk ınlıkla yetersiz
anne-baba becerileri ve genel aile çevresi arasında karşılıklı etkileşimin rolü olduğu söylenebilir. Depresyonlu anne/babalar çocuklar ının
yaramazl ığı ve itaatsizlikleriyle ba şa çıkmanın
güçlüğünden yakındıkları gibi, ailedeki psikiyatrik bozukluklar ayr ılmaları artırmaktadır.
Depresyonlu anne/babalar, çocuklar ına karşı,
genelde aşırı koruyucu olma eğ ilimindedir
(19,28,50).

Annenin psikiyatrik hastal ığı çocukta hem hastalığın psikolojik olumsuz etkileri ve fiziksel istismara neden olmas ı gibi doğrudan; hem de
hastaneye mükerrer yat ışlar ve evlilik sorunlar ı
gibi hastal ıkla ilişkili dolaylı olumsuz etkiler yaratabilir. Kronik şizofren kad ınların duygularının körelmiş veya uyumsuz, motivasyonunun
fakir, davran ışlarının dağınık olduğu ve sonuçta
anne-çocuk ili şkisini olumsuz etkileyebilece ği
belirtilmektedir. Annede ki şilik bozukluğu olduğunda, özellikle hostil davran ışlara maruz kalan çocuklarda emosyonel ve davran ış sal bozukluklar olduğu bildirilmektedir. Yak ınlık eksikliği ve kaotik davran ışlar çocukların ihmal edilmesine neden olabilir ve impulsivite ve strese
tolerans eksikliği fiziksel kötüye kullan ım riskini artırabilir. Kötüye kullan ım ve ihmal sıklıkla
çocuklarda normal IQ'ya ra ğmen, öğrenme bozukluklarına yol açabilir. Ciddi depresyonlarda
apati ihmale neden olabilir; iritabilite fiziksel
şiddete ve depresif hezeyanlar infantiside yol
açabilir (51 ),
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Blumenthal'in (1975) depresif semptomatoloji
ve işlevselliği karşılaştırdığı çalışmasında depresif kadınların eşlerinin çocuk yeti ştirme konusunda onları daha yetersiz gördüğ ünü, bu bulgunun depresif kadı nlarda çocuk yeti ştirme konusunda iş levsellikte gerçek bir azalma oldu ğunu
gösterdiğ i söylenmektedir. Depresif semptomatoloji ile ilişkili olarak i şlevsellikte azalmaya en
duyarlı alanın çocuk yeti ştirme olması şaşırtıcı
değildir. Çocukların ilgi gereksinimi az ya da
çok süreklilik göstermektedir ve geli şimin her
evresinde ebeveynin farkl ı ve yeni çözüm bulma
yetenekleri geli ştirmesi gerekir. Buna ek olarak
çocukların büyüklerinden beklediği uyum, yaşamın diğer alanlarındakiler gibi ertelenemez. Çocuklar depresif ebeveyn taraf ından kolayl ıkla
yatıştırı lamaz ve gereksinimleri hemen yerine
getirilemez (27).

Pehlivan

Depresyonlu annelerin kendilerini daha olumsuz ebeveyn olarak hissettikleri ve çocuklar ına
daha az bağlandıklan bulunmuştur. Depresyonlu annelerin, bebeklerinin sosyal beceriler kazanması için gereken optimal ko şulları daha az
sağladıkları görülmü ştür. Bir çal ışmada, depresif semptomlar' olan annelerin bebeklerinin
mutlu yüz ifadesi ve ses tonunu öğrenmelerinin
daha yavaş olduğu bulunmuştur (38).
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Şizofreni, İUMB ve depresyon tan ılı kadın hastaların sağlıklı kontrollerle kıyasladığımız bir
çalışmada çocukların anne dışında bir kişi tarafından büyütülmesi, şizofreni ve İUMB gruplarında kontrol ve depresyon grubuna göre anlamlı daha yüksek oranda saptand ı. Hasta gruplarının hepsinde çocuk bakımı konusunda yardım
alma ve 1. derece akraba (sa ğlıklı eş, hala, amca, büyükanne, büyükbaba vb.) tarafından büyütülme - şizofrenlerde daha fazla olmak üzerekontrollerden yüksek oranda bulundu (37).

SONUÇ
Şizofreni ve mizaç bozuklukları gibi erken eri şkinlik döneminde ba şlayabilen majör psikiyatrik
bozukluklar bireylerin evlilik ve aile kurma/
ebeveyn olma davran ışlarını büyük ölçüde etkilemektedir. Söz konusu psikiyatrik bozukluklar-
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da var olan cinsiyet farkl ılıklarının yanı sıra kadının doğurganlık ve anne olma özellikleri de
kadın hastaları ruhsal ve sosyal aç ıdan daha duyarlı kılmaktadır. Bu duyarlılık nedeniyle kadın
hastaları n tedavi ve yönetiminde evlilik ve ebeveyn olma özellikleri dikkate al ınarak, yaşamın
bu doğal süreçlerinde çe şitli zorlukların üstesinden gelinebilmesi için bireysel ve toplumsal ölçekteki tüm sosyal destek sistemlerinden yararlanılmalıdır.
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