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Postpartum obsesif kompulsif bozukluk: bir gözden geçirme

Derlemeler/Reviews

G‹R‹fi

Postpartum dönem psikiyatrik
hastal›klar için riskli bir dönemdir.
Gebelik süresince ve do¤umu ta-

kiben ortaya ç›kan psikiyatrik bozuk-
luklar uzun süredir tan›mlanm›fl olmas›-
na ra¤men; bu konu kapsaml› araflt›r-
ma ve tedaviler yetersizdir (1). Litera-
türde daha çok postpartum dönemde
depresyon ve psikozla ilgili çal›flmalar
bulunmakla birlikte (2,3); bu dönemde
yayg›n anksiyete bozuklu¤u (4), travma
sonras› stres bozuklu¤u (5), panik bo-
zukluk (6) ve obsesif kompulsif bozuk-
luk (OKB) gibi anksiyete bozukluklar›n›n
da bafllad›¤›n›, alevlendi¤ini ya da iyilefl-
ti¤ini gösteren çeflitli çal›flmalar da
vard›r. Bununla beraber Maathey ve ar-
kadafllar› anksiyete semptomlar›n›n
postpartum dönemde s›kl›kla göz ard›

edildi¤ini vurgulam›fllard›r (7). Postpar-
tum dönemde OKB s›k görülmesine
ra¤men literatürde di¤er anksiyete bo-
zukluklar›ndaki kadar fazla çal›flma bu-
lunmamaktad›r (8). Ingram ve arkadafl-
lar› 89 yatan OKB hastas›n›n (34 erkek,
55 kad›n) 61’inde (%69) 1 y›l içinde pre-
sipite edici yaflam olay› tan›mlam›fllar-
d›r (9). ‹lginç flekilde gebelik 61 hastan›n
15’inde (%25) tan›mlanan ve en s›k bil-
dirilen presipite edici yaflam olay›d›r
(10). Benzer flekilde, Lo 88 (64 erkek, 24
kad›n) OKB hastas›n›n 56’s›nda OKB bafl-
lang›c›n›n 6 ay öncesinde presipite edi-
ci bir yaflam olay› tan›mlam›flt›r (11). Lo,
bu çal›flmaya kat›lan kad›n hasta say›s›
az olmas›na ra¤men 3’ünde (%5) önem-
li yaflam olay›n›n gebelik oldu¤unu bil-
dirmifltir. Bu çal›flmalar gerek retros-
pektif oldu¤u için gerekse de gebelik,
do¤um öyküsü ve cinsiyet fark› gözetil-
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ÖZET:
Postpartum obsesif kompulsif bozukluk: bir gözden ge-
çirme

Postpartum dönem psikiyatrik hastal›klar›n geliflimi için riskli bir dö-
nemdir. Literatürde ço¤unlukla postpartum dönem depresyonu ve
psikozu ile ilgili çal›flmalar bulunmakla birlikte; az say›da çal›flma ob-
sesif kompulsif bozukluk gibi anksiyete bozukluklar›n›n da bu dönem-
de bafllad›¤›, alevlendi¤i ya da iyileflti¤ini bildirilmektedir. Bu bak›m-
dan postpartum dönemde olan herhangi bir hasta obsesyon ve/veya
kompulsiyonlar›n varl›¤› aç›s›ndan da özenle de¤erlendirilmelidir. Bu
derleme yaz›s›nda postpartum obsesif kompulsif bozukluk epidemi-
yolojisi, etyolojisi ve klinik özellikleri gözden geçirilmifl ve gerek biliflsel
davran›flç›, gerekse farmakolojik tedavi yaklafl›mlar› genel populas-
yonda görülen obsesif kompulsif bozukluk verileri ile karfl›laflt›r›lm›flt›r.

Anahtar sözcükler: Postpartum dönem, obsesif kompulsif bozukluk,
anksiyete bozuklu¤u
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ABSTRACT:
Postpartum obsessive compulsive disorder: a review

Postpartum period is a vulnerable period for development of
psychiatric disorders. Despite large number of studies focusing on
postpartum depression and psychosis, there are few other studies
reporting that aggravation or even alleviation of anxiety disorders
such as obsessive compulsive disorder in this period. Therefore, the
presence of obsessions and/or compulsions should be carefully
evaluated among all patients in postpartum period. In this article, the
epidemiology, etiology and clinical features of postpartum obsessive
compulsive disorder are reviewed and management through
cognitive behavioral therapy and pharmacotherapy in comparison
with other obsessive compulsive patients are evaluated based on
previous literature

Key words: postpartum period, obsessive compulsive disorder,
anxiety disorder
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meksizin de¤erlendirildi¤i için OKB’de postpartum bafl-
lang›ç için kesin bir sonuç ç›karmak güçtür. 

Bu yaz›da postpartum obsesif kompulsif bozukluk
(PP-OKB) kavram› gözden geçirilmifl, tan› ve tedavisi
aç›s›ndan literatürdeki güncel görüfller de¤erlendiril-
mifltir.

PP-OKB’N‹N KL‹N‹K ÖZELL‹KLER‹ 

Geriye dönük yap›lan çal›flmalarda gebe olmayan
OKB’li hastalar›n önemli bir k›sm›nda bafllang›c›n post-
partum dönem oldu¤u ya da bu dönemde alevlendi¤i
bildirilmifltir (9,11-13). OKB bafllang›c› ilk çocu¤un do¤u-
mundan sonra daha s›kt›r (14). Gebelik esnas›nda bafl-
layan OKB’de bulaflma obsesyonlar› ve temizlik kom-
pulsiyonlar› daha s›kken, gebeli¤i takiben geliflen OKB’
de ise çocu¤una zarar gelece¤i düflünceleri ve fobik
kaç›nman›n ön planda oldu¤u bildirilmifltir. Ancak Uguz
ve arkadafllar› postpartum dönemde OKB olgular›nda
en s›k bulaflma obsesyonlar› bulundu¤unu saptam›fl-
lard›r (15). Obsesyonlar›n içeri¤i çocu¤un cinsel kötüye
kullan›m› da olabilir (16). Tipik bafllang›c›n aksine PP-
OKB h›zl› bafllang›çl›d›r ve bebe¤ine zarar verece¤ine
dair obsesyonlar› olan annede güçlü s›k›nt› hissi oluflur
ve bebekle temas› azal›r (10). 

Literatürde erkeklerde de PP-OKB ile ilgili olarak 4 ol-
gu sunumu bulunmaktad›r. Bu olgularda obsesyon ve
kompulsiyonlar efllerinin do¤um yapmas›ndan sonra
bafllam›flt›r. OKB bafllang›ç h›z› ve obsesyonlar›n içerikle-
ri kad›nlardakine benzerdir. Bildirilen olgularda bebe¤e
ya da efline zarar verme obsesyonlar› mevcuttur. Bu va-
kalardan ikisinde obsesyonlar› eyleme dökme endiflesi-
nin fliddeti dikkat çekicidir (1). Bu vaka grubu çok küçük
ve seçici olmas›na ra¤men, obsesyonel içeriklerin kad›n
ve erkekte benzer oldu¤unu göstermesi bak›m›ndan
önemlidir. Erkeklerde efllerinin do¤umu sonras›nda bafl-
layan OKB prevalans›n› belirlemek için daha genifl grup-
larda çal›flma yap›lmas› ayd›nlat›c› olacakt›r. 

Lensi ve arkadafllar›n›n OKB semptomatolojisinin
cinsiyete göre farkl›laflmas›n› araflt›ran çal›flmas›nda
kad›nlarda agresif içerikli obsesyonlar› daha s›k olarak
saptanm›flt›r. Bahsedilen çal›flmada her ne kadar kad›n
cinsiyette gözlenen OKB’nin ne kadar›n›n postpartum
bafllang›çl› oldu¤unu bildirilmemiflse de obsesyon içe-
ri¤inin s›kl›kla çocu¤a zarar verme ile ilgili düflünceler
oldu¤u ortaya konmufltur. Di¤er çal›flmalarda postpar-

tum obsesif semptomatolojinin agresif içeri¤inin s›kl›-
¤›ndan bahsedilmifltir (17,18).

EP‹DEM‹YOLOJ‹

PP-OKB’nin epidemiyolojisi ile ilgili veriler oldukça s›-
n›rl›d›r. OKB’nin genel populasyonda yaflam boyu görül-
me oran› %2-3 olup; kad›nlarda erkeklere oranla daha
s›k görüldü¤ü bildirilmifltir (19). Uguz ve arkadafllar› ül-
kemizde yapt›klar› araflt›rmada 6 haftal›k postpartum
dönemde OKB insidans›n› %4 olarak bildirmifllerdir (15).
Erkeklerde ortalama bafllang›ç yafl› dördüncü dekat
iken kad›nlarda ortalama bafllang›ç yafl› genellikle yir-
mili yafllar›n ortas›na denk düflmektedir. Bir çal›flmada
OKB’li 150 (63 erkek, 87 kad›n) hasta öyküsü gözden ge-
çirilmifl ve 93’ünde (%62) belirtilerin bafllang›c›n› spesi-
fik bir olay›n presipite etti¤i bulunmufltur. Bu çal›flmada
10 hasta (%11) için önemli olay gebelik ve do¤umdur
(10,12). ‹lk çocuk do¤umu 4 kad›nda (%15) güçlendirici,
6 hastada (%22) bafllat›c› olarak tan›mlanm›flt›r. ‹ki
(%7,5) hasta daha sonraki do¤umlarda hastal›¤›n›n flid-
detlendi¤ini söylerken, iki hasta da bafllad›¤›n› bildiril-
mifltir. OKB’nin kad›nlarda postpartum bafllang›c›n›n
%13 ile %40 aras›nda oldu¤u bildirilmifltir (20). Bu bulgu-
lar OKB bafllang›c›n›n gebelik ve/veya do¤umla iliflkilen-
dirilebilece¤ini desteklemektedir (10). PP-OKB hastalar›-
n›n hepsinde hem obsesyon; hem kompulsiyon bulun-
du¤u saptanm›flt›r. Çal›flmalar›n genelde k›s›tl›l›¤› retros-
pektif olmas› ve düflük yan›t oranlar›d›r (8). Neziro¤lu ve
arkadafllar› 106 ayaktan hastada bafllang›ç yafl›n› ve
presipitanlar› gözlemek için gelifltirilmifl bir anket kulla-
narak yapt›klar› çal›flmada 59 çocuklu kad›n›n 23’ünde
(%39) OKB’nin gebelik döneminde bafllad›¤›n› bildirmifl-
lerdir (19,22).

ETYOLOJ‹

PP-OKB’nin etyolojisi tam olarak bilinmemektedir
(8). Günümüzde büyük ölçüde biyolojik etyoloji üzeri-
ne odaklan›lm›flt›r (10). OKB etyolojisinde iyi bilinen se-
rotonin hipotezi göz önüne al›nd›¤›nda, postpartum
bafllayan obsesyon ve kompulsiyonlarda da serotonin
disregülasyonuna vurgu yapan çal›flmalar dikkati çek-
mektedir. PP-OKB etyolojisini aç›klay›c› model olarak
OKB hastalar›nda do¤umun tetikleyici etken olarak et-
yolojideki yerini araflt›ran çal›flmalar mevcuttur (10,23).
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Çünkü östrojen ve progesteronun serotonerjik nörosa-
l›n›ma etkisi oldu¤u bilinmektedir (8,10,24-28). Akut
bafllang›çtan gonadal steroid hormonlar›n dramatik
olarak azalmas› ve buna ba¤l› olarak serotonerjik dis-
fonksiyon oluflmas› sorumlu tutulmaktad›r (8,22,29).
Ayr›ca Mc Dougle ve arkadafllar› gebeli¤in sonlanma-
s›ndan hemen sonra ya da puerperium döneminde ok-
sitosinin h›zla yüksek düzeylere ç›kmas›n›n OKB’nin
bafllamas›na veya alevlenmesine yol açabilece¤ine
dikkati çekmifllerdir. Bu görüfl gebe olmayan OKB has-
talar›nda da patogenezde oksitosinin rol oynayabilece-
¤ini düflündürmüfltür (8,30). Leckman ve arkadafllar› te-
davi edilmemifl OKB hastalar›nda hastal›k fliddeti ile se-
rebrospinal s›v› oksitosin düzeyleri aras›nda korelas-
yon bulmufllard›r (31). Ayr›ca baz› çal›flmalarda Gona-
dotropin salg›lat›c› hormon ve prolaktin gibi di¤er rep-
rodüktif hormonlardaki de¤iflikliklerin de etyopatoge-
nezde önemli olabilece¤i bildirilmifltir (8,32). 

KOMORB‹D‹TE

PP-OKB’ ye s›kl›kla duygudurum bozukluklar› ve di-
¤er anksiyete bozukluklar› efllik eder (22, 29). Arnold ve
arkadafllar›n›n yapt›¤› bir vaka serisinde PP-OKB hasta-
lar›n›n 7’sinde en az bir psikiyatrik komorbiditenin
bulundu¤u bildirilmifltir (33). Bunlardan 6 hastada duy-
gudurum bozuklu¤u, 5 hastada en az bir komorbid
anksiyete bozuklu¤u (3 hastada cinsel ve/veya fiziksel
kötüye kullan›m sonucu geliflen TSSB, 2 hastada panik
bozukluk, 2 hastada YAB) saptanm›flt›r. Ayn› flekilde
Sichel ve arkadafllar› 15 PP-OKB hastas›n›n 7’sinde öy-
küde di¤er anksiyete bozukluklar›n›n bulundu¤unu bil-
dirmifltir (29). Ayr›ca postpartum depresyonu olan ka-
d›nlarla yap›lm›fl çal›flmalarda, bu hastalarda da OKB
belirtileri oldu¤u gösterilmifltir (17,34). Agresif obses-
yonlar›n efllik etti¤i depresyon hastalar›n›n oran› bu
son iki çal›flman›n ilkinde %57, ikincisinde ise %41 ola-
rak saptanm›flt›r.

TEDAV‹

OKB kronik ve yinelemelerle giden bir durumdur.
Günümüzdeki çal›flmalar›n hiçbiri tedavi üzerine yete-
rince odaklanmam›flt›r (18). Uzun dönem çal›flmalar›n-
da OKB tedavisinde etkili iki yöntem bildirilmifltir. Bun-
lar; maruz b›rakma ve tepki önleme yöntemlerinin kul-

lan›ld›¤› biliflsel davran›flç› tedavi (BDT) ve serotonin ge-
ri al›m inhibitörlerinin kullan›ld›¤› farmakolojik tedavi-
dir (1).

BDT obsesyon ve kompulsiyonlar›n birlikte oldu¤u
PP-OKB olgular›nda etkin bir tedavi seçimidir. Özellikle
bebe¤ini emzirmeyi düflünen farmakolojik tedavi veri-
lemeyecek kad›nlarda daha uygun bir tedavi olabilir
(8). Zaten baz› araflt›rmac›lar BDT’yi gebelik d›fl›nda bafl-
layan OKB tedavisi için de ilk seçenek olarak önerirler
(8,35) ve birçok çal›flmada tek bafl›na uyguland›¤›nda
bile uzun dönem sonuçlar›n›n oldukça iyi oldu¤u bildi-
rilmifltir (36). Görüflmelerde hastalar kaç›nma, ritüel gi-
bi belli davran›fllar› çekindikleri yada önemsemedikleri
için söylemeyebilirler. Bu davran›fllar›n anksiyete azal-
t›c› etkisi vard›r. Ancak BDT ile bu davran›fllar kolayca
düzeltilebilece¤i için hastalar OKB belirtileri aç›s›ndan
dikkatle sorgulanmal›d›r. 

Hasta ve ailesi için destekleyici terapiler BDT ve/ve-
ya farmakolojik tedaviye ek olarak yararl› olabilir. Ço¤u
zaman OKB hastalar› ritüellerine aile üyelerini de dahil
ederler. Örne¤in annenin bebe¤ine zarar verebilece¤i
obsesyonu sonucu bebekle yaln›z kalamamas› sebebi
ile iflini kaybetmifl efller bildirilmifltir. Bu sebeple hasta-
n›n ailesine destek ve e¤itim verilmesi önemlidir. 

OKB esas olarak kompulsiyonsuz obsesyonel dü-
flünceleri içeriyor ise farmakolojik tedavi etkili bir ter-
cih olabilir (8). Randomize çift kör plasebo kontrollü
büyük çal›flmalarda fluoksetin, sertralin, paroksetin,
fluvoksamin gibi selektif serotonin geri al›m inhibitörü
(SSRI) ajanlar ile venlafaksin ve klomipraminin genel
populasyonda OKB tedavisinde etkinli¤i ve tolere edi-
lebilirli¤i kan›tlanm›flt›r. PP-OKB hastalar› antidepresan
tedaviye iyi yan›t veriyor görünmesine ra¤men, PP-
OKB tedavisinde yukar›daki ajanlar›n etkinli¤i üzerine
olan spesifik veriler ise s›n›rl›d›r. PP-OKB hastalar›n›n bu
ajanlara farkl› yan›t verece¤ini destekleyen teori ve ka-
n›tlar yoktur. Bu yüzden PP-OKB’li kad›nlar OKB için
standart tedavi yaklafl›mlar›na göre yönetilebilir. Sichel
ve arkadafllar›n›n vaka serilerinde fluoksetin, klomipra-
min, desipramin ya da kombinasyonla tedavi edilen 15
hastan›n 4’ünde tam, 11’inde k›smi remisyon sa¤lan-
m›flt›r (29). Araflt›rmac›lar erken bafllang›çl› PP-OKB’nin;
çocu¤unun zarar görebilece¤i obsesyonlar›, kaç›nma
davran›fllar›, bunalt›, panik ataklar, sekonder depres-
yon ve anne-çocuk iliflkisinde bozulma ile giden farkl›
bir klinik durum olabilece¤i görüflünü öne sürmüfller
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ve buna göre 1 y›ll›k takip sonunda rezidüel obsesyon-
lar›n varl›¤›ndan dolay› farmakolojik tedaviye devam
etmeyi tercih etmifllerdir (29).

Bir vaka serisinde 7 PP-OKB hastas› üzerinde çal›fl›l-
m›fl ve 3 hasta 12 hafta süreyle fluvoksamin tedavisi-
ne al›nm›flt›r. Bu hastalara fluvoksamin 50 mg/gün ile
bafllanm›fl, doz haftada 50 mg.’l›k art›fllarla 300 mg’a
kadar ç›kar›lm›flt›r. Bu hastalardan daha önce üç farkl›
SSRI ve bir trisiklik antidepresana direnç öyküsü olan
hastalardan biri fluvoksamin tedavisine de yan›t ver-
memifltir. Yale Brown obsesyon kompulsiyon de¤er-
lendirme ölçe¤inde %30 veya üzerinde düzelme olan
iki hasta ise tedaviye olumlu yan›t vermifltir (33). 

SSRI ya da klomipramin tedavisi baflland›¤›nda yan
etkileri en aza indirmek için doz kademeli olarak art›-
r›lmal›d›r. Komorbid major depresyon ya da di¤er ank-
siyete bozukluklar› mevcutsa belirtilerin remisyonu
için farmakolojik tedavide daha yüksek dozlar gerekir
(8). OKB’de tedavi edici doz ve yeterli süre SSRI ve klo-
mipramin tedavisi yan›t için önemlidir. Etkin tedavi ile
yeterli klinik iyileflme sa¤lanamad›¤› zaman baflka bir
serotonerjik ajana geçilmesi düflünülebilir. Bununla bir-
likte farmakolojik tedavi ile BDT kombinasyonu (37,38)
ya da pindolol, risperidon, olanzapin gibi güçlendirme
tedavisi eklenmesi denenebilir (39-41). PP-OKB’ de de
standart OKB tedavisinde oldu¤u gibi tedaviye yan›t
al›nd›ktan sonra en az 1 y›l devam edilmelidir. E¤er te-
davi erken dönemde kesilirse tekrarlayan ataklar
nedeniyle tedavi yan›t› azal›r. Tedavi kesilece¤i zaman
doz yavafl bir flekilde azalt›lmal› ve e¤er belirtiler kötü-
leflir ya da yeniden bafllarsa tekrar artt›r›lmal›d›r (41).

SONUÇ

Gebelik ve do¤um sonras› dönem psikiyatrik hasta-
l›klar›n s›kl›kla ortaya ç›kt›¤› ya da alevlendi¤i bir dö-
nemdir. Bu dönemde baflta duygudurum bozukluklar›
olmak üzere psikotik bozukluklar ve anksiyete bozuk-
luklar› da görülebilir. Anksiyete bozukluklar›ndan
OKB’de do¤um sonras› ortaya ç›kabilir ya da belirtileri
kötüleflebilir. OKB hastalar›nda yap›lm›fl çal›flmalarda
geriye dönük olarak gebelik ve do¤umla hastal›k bafl-
lang›c› aras›nda iliflki gösterilmifltir. PP-OKB hastalar›n-
da obsesyonlar›n s›kl›kla agresif içerikli oldu¤u bildiril-
mifltir. Hastalar›n obsesyonlar› nedeni ile özellikle be-
beklerinden kaç›nmalar›, çok önemli olan anne-bebek
iliflkisini bozmaktad›r. Anne çocuk aras›ndaki ba¤›n
kopmas› bebekte biliflsel davran›flsal geliflimin etkilen-
mesine yol açmaktad›r. Ayr›ca aile bireylerinde de be-
lirgin s›k›nt› ve ifllev bozuklu¤una yol açabilece¤i bilin-
mektedir (8). Obsesif kompulsif belirtilerin postpartum
dönemde ortaya ç›kmas› kötü prognoz ile iliflkili olabi-
lir. Bu yüzden postpartum dönemde anksiyete ya da
depresyonu olan herhangi bir hasta de¤erlendirilirken
obsesyon ve/veya kompulsiyonlar›n›n varl›¤›n›n de¤er-
lendirilmesi önemlidir (33). PP-OKB hastalar›nda tedavi
ile ilgili yap›lm›fl çift kör, plasebo kontrollü büyük
örneklem gruplu çal›flmalar olmad›¤› için, hastalar ge-
nel populasyondaki OKB hastalar›nda yap›lan çal›flma-
lara göre takip ve tedaviye al›nmaktad›r. PP-OKB has-
talar›nda öncelikli olarak BDT kullan›labilir ve gerekli
görülürse farmakolojik tedavi eklenir. Tedaviye yan›t
oranlar› da genel populasyondaki OKB’ye benzerdir.
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