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ÖZET
Amaç: Bağlanma bakım veren kişi ve çocuk arasındaki duygusal bağ olarak tanımlanmaktadır. İnsanlarda, 
annelik davranışı bilişsel, genetik, kültürel, sosyolojik, coğrafi etmenlerin ve nörohormonlann etkisi ile 
şekillenmektedir. Bağlanmanın biyolojik yönleri incelendiğinde oksitosin ve vazopresin dikkati çekmektedir. 
Bu yazıda bakım verme ve bağlanmanın nörobiyolojisi ile ilgili çalışmaların gözden geçirilmesi ve bağlanma 
bozuklukları ile ilgili ileri sürülen varsayımların incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma, geriye 
dönük 68 adet kaynak taranarak yapılmış, içlerinden 50 tanesinden alıntı yapılmıştır. Kaynaklar, Pubmed 
arama motoru ve “attachment, parenthood, maternal care, oxytosin, vasopressin, social recognition, social 
behavior, affiliation” anahtar kelimeleri kullanılarak elde edilmiştir. Ulaşılan kaynaklardan bağlanma 
ve bakım verme nörobiyolojisi ile ilgili olanlar seçilmiştir. Konuyla ilgili teoriler ve çalışmalar gözden 
geçirilmiştir. Sonuçlar: Bağlanma ve bakım vermenin nörobiyolojisi incelendiğinde anatomik olarak ön 
singulat korteks, septal alan, stria terminalisin bed çekirdeği, hipotalamusun medial preoptik alanı ve 
mezensefalik bağlar gibi beyin bölgeleri ile oksitosin, vazopressin ve prolaktin hormonları ile endojen 
opioidler karşımıza çıkmaktadır. Araştırmalardan elde edilen verilerden, doğum sırasında ve sonrasındaki 
biyokimyasal değişikliklerin anneyi anneliğe hazırladığı ve bağlanmayı kolaylaştırdığı anlaşılmıştır. 
Tartışma: Bağlanma bozuklukları, depresyon ve panik bozukluğun etiyolojisindeki nörobiyolojik ve 
nörokimyasal düzenekleri anlamanın koruyucu çocuk, ergen ve erişkin ruh sağlığı açısından önemli 
olduğu ve bu konuda ileri çalışmaların yapılmasının gerektiği düşünülmüştür.
Anahtar sözcükler: Bağlanma, bakım verme, nörobiyoloji, annelik davranışı, annelik 
SUMMARY: THE NEUROBIOLOGY OF ATTACHMENT
Objective: The emotional bond uniting the care giver and the child is defined as attachment. Maternal 
behavior o f  humans is shaped with the effects o f  cognitive, genetic, cultural, sociological, geoghraphic 
factors and neurohormones. Oxytocin and vasopressin are two hormones associated with the biology o f 
attachment. The objective o f  this review was to overview the studies that had been performed on the 
neurobiological bases o f  mothering and attachment and the suggested hypothesis about the attachment 
pathologies. Method: For this review 68 references were searched and 50 o f them were used. Pubmed 
search engine was used fo r the literature search and “attachment, parenthood, maternal care, oxytosin, 
vasopressin, social recognition, social behavior, affiliation” were used as key words. References about 
the neurobiology o f  attachment were used fo r  the review. Results: The brain areas like anterior cingulate 
cortex, septal area, bed nucleus o f  stria terminalis, medial preoptic area o f hypothalamus and mesencephalic 
junctions; and hormones like oxytocin, vasopressin, prolactin and endogen opioids have an important 
role on the neurobiology o f  attachment and care giving. Data o f  researches shows us that biochemical 
changes taking place in the biological systems o f mothers before and during giving birth can prepare them 
fo r  “mothering”. Discussion: It is important to understand the neurobiology and neurochemical circuits 
underlying attachment pathologies, depression and panic disorders fo r  preventive mental health o f  
children, adolescents and adults. Future studies will further help us to understand these issues.

Attachment, care giving, neurobiology, maternal behavior, mothering

GİRİŞ

Bağlanma, bireyin (veya hayvanın) diğeriyle 
kurduğu duygusal bağ olarak tanımlanmaktadır 
(Ainsworth 1973). Bakım veren ile çocuk arasında 
gelişen ve insan hayatındaki diğer ilişkilerin 
çekirdeği olan "bağlanm a" uzun yıllardır 
İncelenmekte olan bir konudur (Bowlby 1973, 
Bowlby 1983). Canlılarda bağlanma ve annelik 
davranışının özellikleri türden türe değişmektedir 
(Panksepp 2005b). Bilişsel, genetik, kültürel,
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sosyolojik ve coğrafi etmenlerin etkisi nedeniyle 
insanlardaki bağlanma, diğer canlılardan daha 
karmaşık davranışsal süreçler içermektedir. İnsan 
beynindeki "bakım verme" ile ilgili biyokimyasal 
döngüler, doğum  sonrası h ızla annelik  
davranışına dönüşmekte ve annenin davranış 
dağarcığına eklenmektedir (Panksepp 2004b, 
Panksepp 2005b).

Anababalık ve bakım verme süresi canlı türleri 
arası değişkenlik göstermektedir. Örneğin, 
tavşanlar yavrularını günde sadece bir kere 
besleyip onların daha hızlı yuvadan ayrılmasına 
izin verirken, sıçanlar yavrularını daha sık 
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aralıklarla besleme ve daha uzun süreli bakım 
verme eğilim indedirler (Panksepp 2004b).

İnsanlarda bakım verme davranışları kültürden 
kültüre değişebilmekte ve çevresel gerekliliklere 
göre şekillenebilmektedir (Panksepp 2005b). 
Örneğin, Afrika kültüründe çocuk erken yaşlarda 
bağımsızlaşmaya yönlendirilmektedir. Doğu 
Afrika'da bir yaşından büyük çocukların bakımı 
tüm köy halkı tarafından üstlenilmektedir. Batı 
kültüründe ise çocuğun anneden ayrımlaşma ve 
bireyselleşme süreci daha sonraki yaşlarda 
tamamlanmaktadır (Mahler 1968, Vahip 1993).

İnsanların çocuk bakımında duyguların yanı sıra, 
ekonomik koşullar da etkili olmaktadır (Panksepp 
2004a). Böylesi bir "ekonomik" konu, aslında 
daha az gelişmiş canlı türlerinde de yer alır. 
Hayvanların zayıf ve hastalıklı doğmuş yavru
larını öldürmeleri doğada sıkça rastlanan bir 
durumdur. Doğada ve insan yaşamında çevresel 
olanakların artması, pratik yaşamda çocuğun 
başarılı biçimde korunması ile sonuçlanmaktadır 
(Panksepp 2004c). Kültürel, sosyolojik ve coğrafi 
etmenler göz önüne alındığında, insanlarda diğer 
canlı türlerine oranla çocuk yetiştirilmesine ilişkin 
daha fazla çeşitlilik bulunmaktadır. Yani biyolojik 
yapı anababalık ve bakım verme davranışlarında 
etkili olurken, aynı zamanda çeşitli etmenlerden 
de etkilenm ekte, bilişsel süreçlere göre de 
şekillenmektedir. (Panksepp 2003a, Panksepp 
2003b).

Annelik Davranışında Etkili Nörokimyasal 
Maddeler ve İlişkili Beyin Bölgeleri

Canlılardaki bakım verme davranışı, bazı nöro
kimyasal maddelerin etkisindedir (Panksepp 
2004b). Bu maddelerin evrimsel olarak öncülü 
vasotosindir. Vasotosin maddesi annelik davra
nışını düzenlemektedir. Örneğin su kaplumbağa
sındaki vasotosin düzeyi, kaplumbağa yumurt
lamak için kumsala varınca yükselmeye başla
makta, yumurtlama sırasında pik yapmakta ve 
yumurtaların üstü kumla örtüldükten sonra en 
alt seviyelere ulaşmaktadır. Böylece su kaplum
bağası annelik görevini tamamlamış olarak tekrar 
suya dönebilmektedir (Panksepp 2004b). Meme
lilerde annelik, bakım verme, çocuğu koruma ve 
cinsellik gibi davranışlarda etkili olan vasopressin 
ve oksitosin tek bir aminoasit değişimi ile 
vasotosin maddesinden diremektedirler (Insel ve 
Harbaugh 1989).

Fonksiyonel manyetik görüntüleme yöntemi

kullanılarak yapılan bir araştırmada beyindeki 
bazı cinsel davranış ile annelik davranışı ile ilişkili 
bölgelerin örtüştüğü gösterilmiştir (Bartels ve 
Zeki 2004). Bu beyin bölgeleri septal alan, stria 
terminalisin bed çekirdeği, preoptik alanlar, 
hipotalamik bağlantılar ve lateral hipotalamus 
olarak sayılabilir. Bu çalışmanın başlıca bulgusu, 
insanlardaki "bakım  verme" ile ilgili beyin 
bölgelerinin ön singulat korteks, septal alan, stria 
terminalisin bed çekirdeği, hipotalamusun medial 
preoptik alanı ve mezensefalik bağlar olduğu 
şeklinde özetlenebilir (Bartels ve Zeki 2004). 
Araştırmacılar bu çalışmamn sonuçlarım, sevginin 
her türünde beyindeki bakım verme alanlarının 
etkinleştiği yönünde yorumlamışlardır.

Bakım Verme Davranışında Cinsiyet Farklılığı

Canlılardaki annelik davranışı cinsiyet farklılıklan 
yönünden incelendiğinde değişik davranış 
şekilleriyle karşılaşılmaktadır. Erkek ve kadın 
davranışı, hemen hemen tüm türlerde farklılık 
göstermektedir. Örneğin Güney Afrika Titi 
maymunlarında babalar yavruların bakımını 
üstlenirken, anneler ise daha çok yiyecek arama 
görevi ile ilgilenmektedirler. Bu maymunlarda 
annenin yavrularından çok eşine bağlı olduğu 
görülmektedir. Bazı balıklarda baba tüm yavrulara 
bakarken; bazı kuşlarda da baba bakım görevini 
anneyle paylaşmaktadır (Panksepp 2004b).

Annelerin babalardan daha fazla bebekle 
ilgilenmelerinin ve daha doğal bakım verme 
davranışı sergileyebilmelerinin temeli kültürel, 
sosyal nedenler dışında nörobiyolojik farklılıklara 
da dayanmaktadır (Panksepp 2005b). "Anne" 
beyni daha fazla bakım verme için hazırlanmıştır. 
Limbik sistemin evriminde dişilerin beyni bebeğin 
stresli çağrılarına daha duyarlılık gösterme, 
çocuklarla daha yakın ilişki içinde olma ve daha 
çok oyun oynamak üzere yapılanmıştır (Panksepp 
ve ark. 1984, Panksepp ve Burgdorf 2003).

Çalışmalar dişi farelerin beyinlerinde daha geniş 
"bakım sistemleri" olduğunu göstermektedir, 
ancak erkek fareler de uygun koşullar 
sağlandığında -özellikle de genç olan erkek fareler- 
annelik tipi davranış şekilleri sergilemekte ve 

bakım verme davranışını öğrenebilmektedir 
(Fahrbach ve ark. 1985, Insel ve Harbaugh 1989, 
Panksepp 2004b).

Laboratuar çalışmalarında, İliç doğum yapmamış 
dişi farelerin, diğer fare yavrularıyla vakit geçir
diklerinde annelik davranışına karşı duyarlılık
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geliştirdikleri (sensitizasyon) gözlenmiştir. Bu 
duyarlılaşma süresinin dişilerde (3-4 gün) erkekten 
(6-8 gün) daha kısa olduğu, yani dişilerin erkek
lerden daha hızlı annelik davranışı sergilemeye 
başladıkları saptanmıştır. Bunun beyindeki 
prolaktin ve oksitosin sentezindeki değişikliklere 
bağlı olduğu düşünülmektedir (Fahrbach ve ark. 
1985). Daha önce doğum yapmış ve anne olmuş 
farelerde ise, anneliğe yeniden duyarlılaşma en 
hızlıd ır ve bazen bir gün içerisinde bile 
olabilmektedir. Yani pratiğe aktarılacak olursa, 
aslında babalar da bakım verme davranışı 
sergileyebilmektedir, ancak buna başlamak için 
gereken süre annelerden daha fazla olmaktadır 
(Gaineve ve Wray 1994).

Vasopressin - Oksitosin:
Cinsel Davranış ve Saldırganlık

Vazopressin ve oksitosin erkek ve dişi beyninde 
farklı davranış şekillerine neden olmaktadır. 
Oksitosin, vazopressine göre daha çok dişilerin 
cinsel ve sosyal davranışında etkiliyken; 
vasopressin ise erkek cinsel davranışında daha 
fazla etkili olmaktadır ve daha çok saldırganlık 
ile ilişkilidir (Insel 1992).

Oksitosin, babaların çocuklarına karşı daha az 
saldırgan ve destekleyici olmasını sağlarken; 
vasopressin ise annelik davranışının daha 
saldırgan yanı ile ilintilidir, bu durum annenin 
çocuğunu kötülükten korumasına yardımcı olma 
şeklinde açıklanabilmektedir (Ferris ve ark. 1992). 
Erkek şempanzeler yiyecek ve cinsel amaçlar için 
saldırganlık sergilemektedir, dişiler ise daha 
besleyici ve sosyal yönelimlidir. Çalışmalar, 
saldırganlığın köken aldığı temporal lob bölge
lerinin erkekte; beslenme, sosyal ve duygusal 
yolakların bulunduğu singulat alanların da 
dişilerde daha aktif olduğunu göstermektedir 
(Carter ve Altemus 1997).

Oksitosin ayrıca erkekte ejekülasyonda ve endojen 
opioidlerin de rol aldığı orgazmda da etkili 
olmaktadır. Erkekte cinsel davranış sonucu ortaya 
çıkan saldırgan olmayan, "bakım verici" tutumlar, 
oksitosin ve vazopressin maddeleri ile oluşmak
tadır (Insel 1992, Insel ve ark. 1998). Oksitosin 
hem dişi hem de erkekte dikkatli olmayı sağlayan 
bir hormondur (Insel 1992). Dişilerde oksitosinin 
fazlalığı görecelidir ve etkisi östrojen kontrolün- 
dedir. Oksitosin, östrojen varlığında hipotalamus 
ventrom edial çekirdeğinde anatom ik ve 
nörokimyasal değişiklikler oluşturarak dişi cinsel 
davranışını kontrol etmektedir (Carter ve Altemus 
1997).

Amigdala, septal alan, ön hipotalamik alanda 
bulunan vasopressin reseptörlerinin miktarı, 
ergenlikle birlikte testosteron etkisiyle cinsel isteğe 
paralel olarak artmaktadır. Dişide sosyal bellekte 
etkili olan ve erkekte sadece görece fazlalığı olan 
vasopressinin cinsel istek üzerine etkisi erkekte 
dişiden daha fazla olmaktadır (Popik ve ark. 1992). 
Erkek cinsellik hormonu olarak tanımlanabilecek 
vasopressin, kadında özellikle doğumdan sonra 
cinsel isteği azaltıcı etki göstererek, daha çok 
saldırganlık eğilimlerini arttırmaktadır (Insel ve 
ark. 1998).

Birçok çalışmada, oksitosinin sıçanlara damar 
yoluyla verilmesinin çok güçlü olarak saldırganlığı 
azalttığı belirtilmektedir (Insel 1992, Insel ve ark. 
1998). Hayvan çalışmalarının yapıldığı laboratuar 
ortamındaki kafeslerde bulunan erkek sıçanların, 
zaman zaman diğer kafeslere saldırarak, bu 
kafeslerde bulunan sıçan yavrularım öldürdükleri 
gözlenmiştir. Çalışmalarda, bu erkek sıçanlara 
oksitosinin santral veya periferik yollardan 
verilmesiyle bu saldırma ve öldürme eylemlerinin 
azaldığı gösterilmiştir (Insel 1992).

Cinsel davranışın erkek beyninde de oksitosin 
salgılanmasına neden olduğu (Insel ve ark. 1998) 
bilgisine dayanarak, cinsel ilişkinin saldırgan 
davranışın ortaya çıkmasını engellediği söylene
bilir. Çalışmalarda erkek sıçanlardaki bu saldırgan 
davranış eğiliminin özellikle cinsel birleşmenin 
üçüncü haftasında, yani gebeliğin sona erip, erkek 
sıçanların olası kendi yavrulanmn dünyaya geldiği 
zamanda daha da azaldığı gösterilmiştir (Francis 
ve ark. 2002). Yani, doğa bir şekilde erkek sıçan
ların kendi bebeklerini öldürmesini nörokimyasal 
olarak da düzenlemiş durumdadır. Özetle, 
cinsellik erkekte bakım verici ve saldırganlığı 
azaltıcı bir kimyasal etki yaratırken, bu sistem 
dişide zaten baştan beri bulunmaktadır (Carter 
ve Altemus 1997, Francis ve ark. 2002, Winslow 
ve Insel 2002).

Doğum Öncesi ve Sonrası 
Biyokimyasal Değişiklikler

Gebelik sırasında ve sonrasında annelerde bazı 
biyokimyasal ve hormonal değişiklikler meydana 
gelmektedir (Gaineve ve Wray 1994). Doğum 
yaklaştıkça, gebelik süresince yüksek düzeylerde 
seyreden progesteron azalmaya, öncelikle östrojen 
olmak üzere östrojen ve prolaktin de artmaya 
başlamaktadır. Oksitosinin memelilerde uterin 
kasılmayı sağlamak, doğum sonrası sütün 
gelm esini sağlam ak, annelik  davranışını
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kolaylaştırm ak ve annenin duygulanım ını 
düzenlemek gibi görevleri vardır (Numan 1994). 
Doğumun biyokimyasal hazırlığı, östrojen ve 
progesteron  d eğ işim lerin in  kontrolünde 
olmaktadır. Bu hormonlar daha bebek gelmeden 
önce anneyi "anneliğe" hazırlamaya başlamak
tadır. Anneler ilk çocuklarının doğumu öncesinde 
bebeklerine nasıl bakacaklarıyla ilgili kaygılar 
yaşayabilir. Ancak doğum sonrası her şey yolunda 
ise, bu kaygılar azalmaktadır. Bu rahatlama 
durumu oksitosin, prolaktin ve endorfinler gibi 
endojen opioidler sayesinde olmaktadır (Fahrbach 
ve ark. 1985). Hayvan deneyleri sosyal aktivi- 
telerde, iletişim, oyun ve cinsellikte de bu 
nörokim yasal m addelerin etkili olduğunu 
göstermektedir. Bu nörokimyasal değişikliklerin 
çocukta temel güven duygusu gelişimine de etkili 
olabileceği bildirilmektedir (Gordon ve ark. 2003, 
Panksepp 2004a).

Bilişsel süreçlerin etkisiyle insanlar daha bebek 
doğmadan hazırlığa başlasa da, aslında bu 
davranışa birçok hormonun katkıda bulunduğu 
bildirilm ektedir (Panksepp 2005a). Hayvan 
çalışmalarında hiç doğum yapmamış dişi farelere 
prolaktin verildiğinde, bu farelerin yuva yapma, 
doğum hazırlığı yapma davranışı sergiledikleri 
gözlenmiştir (Winslow ve Insel 2002). Doğumun 
hemen öncesi ve ilk emzirme günlerinde östrojen 
kontrolünde, beyindeki oksitosin reseptör sayısı 
artmaktadır. Hipotalamustaki oksitosin reseptörü 
içeren sinir hücreleri gevşek bağlantılarla (gap 
junction) dolaysız olarak birbirleriyle bağlantıya 
ve etkileşime geçmekte, bu da kolay emzirmeyi 
sağlamaktadır. Bu süreçte oksitosinin yanında 
prolaktin hormonu da etkili olmaktadır. Özetle 
oksitosin annelik davramşımn başlatırken; prolak
tin ve endojen opioidler de sürekliliği sağlamak
tadır (Winslow ve Insel 2002).

Doğumdan sonra oluşan biyokimyasal süreçler 
de türden türe farklılık göstermektedir. Örneğin 
bazı türlerin "bağlanm a penceresi" olarak 
tanımlanan, kendisinin doğurmadığı bir yavruya 
bakım verme ve ona bağlanma aralığı uzun, 
kimisininki kısa sürelidir (Kendrick 2000). İnsan 
ve farelerde bu süre uzundur, bağlanma penceresi 
uzun süre açık kalmaktadır. Bu süre canlı türünün 
bedensel gelişim olgunluğuna bağlıdır. Bedensel 
gelişim  bakım ından olgun doğan türlerin 
bağlanma aralıkları kısadır. Örneğin, fareler 
doğum yaptıktan hemen sonra yanlarına verilen 
yabancı fare yavrularına bakmakta, koyunlar ise 
reddetmektedirler. Ancak koyun anneler vajino- 
servikal uyaran ile uyarılır veya beyin yapılarına

oksitosin verilirse, yabancı bir yavru koyuna 
bakım vermeyi kabullenmektedirler (Kendrick 
2000, Panksepp 2004b).

Önemli olan bir diğer nokta da annelik davra
nışının devamı için, sürekli bir oksitosin artışının 
gerekli olmamasıdır. Çünkü oksitosin, sosyal 
etkileşim sırasında alınan duygusal doyumun 
devamlılığını sağlamakta ve annelik davranışının 
zaman içinde azalmasını engellemektedir (Insel 
ve Young 2000). Deneysel olarak, oksitosinin 
salgılandığı periventriküler sinir hücrelerinin 
hasarlanmasından sonra bile beynin bu bölgeyi 
onardığı gösterilmiştir.

Hasarlanmanın hemen sonrasında annelik davra
nışında bir azalma gözlenmiş, ancak daha sonra 
bu davranışın normale döndüğü kaydedilmiştir 
(Bartels ve Zeki 2004). Oksitosinin, endojen opioid- 
lere karşı gelişebilecek toleransı engellediği ve bu 
şekilde annelik davranışının sürdürülmesini 
sağladığı düşünülmektedir (Insel ve Young 2000). 
Çalışmalar doyum almanın oksitosin antagonist- 
leriyle engellendiği durumlarda bile annelerin 
bakım verme sorumluluğundan vazgeçmediğini 
göstermektedir. Bu gözlem, "ilk emzirmeyle sosyal 
bağlanmanın sağlandığı ve bu durumun bilişsel 
olarak da devam ettirildiği" biçiminde açıklan- 
maktadır (Insel 2003).

Çocuğun Anneye Bağlanması ve 
Sosyal Bağlanma

Bir kişinin (veya hayvanın) diğeriyle kurduğu 
duygusal bağ olarak tanımlanan bağlanmanın 
psikiyatrik açıdan önemi büyüktür (Crittenden 
1992). Bağlanma ile ilgili sorunlar olduğunda, 
organizma tüm hayatı boyunca zorluk çekebil
mektedir. Sağlıklı bir bağlanma sonucunda çocuk 
kendine ve başkalarına güvenebilecek, dünyayı 
keşfedebilecek ve karşılaştığı hayat değişikliklerine 
uyum sağlamayı öğrenebilecektir. Benzer şekilde, 
Bowlby (1973, 1983) bir kişinin, çocuklukta güvenli 
bağlanma geliştiremezse, hayatının geri kalanın
daki ilişkilerde de güvensizlik ve duygusal güçlük
ler yaşayabileceğini vurgulamaktadır.

Sosyal bağlanmanın iki yönünden bahsedilmek
tedir; biri davranışsal olan ve ayrılığın sıkıntılı 
duygular oluşturmasıyla ilgili yönü; diğeri de 
sosyal ödül ve ilişkiden zevk alınan, cinsellik ve 
annelik davranışı ile ilgili yönüdür (Hensen ve 
ark. 1993). Yazında oksitosin, prolaktin ve endojen 
opioidlerin sosyal bağlanmada etkili olduğu 
bildirilmekte ve bu nörohormonlardaki bir

140



ÖZBARAN VE BİLDİK

bozukluğun bağlanma sorunlarına yol açabilece
ğinden bahsedilmektedir (Insel 2003). Bu hormon- 
lann duyguların derinliğini, kabullenmeyi, bakım 
verme ve sevgiyi sağladığını gösteren çalışmalar 
yapılmıştır (Bartels ve Zeki 2004, Panksepp ve 
Moskal 2005). Sosyal ilişkilerin haz veren, olumlu 
yönleri beyindeki endojen opioidlerin sahramı ile 
ortaya çıkmaktadır (Nelson ve Panksepp 1998). 
Birçok insan sosyal ilişkiyi bilişsel olarak 
deneyimleyebilse de, bu nörohormonların etkisi 
ile duygusal derinlik  sağlanabilm ektedir 
(Panksepp 2005b). Özellikle doğum sonrası 
gelişebilen depresyon, psikoz, antisosyal kişilik 
bozukluğu ve otizm gibi psikiyatrik bozukluk
larda, duyguların derinliği ve sosyal bağlanma 
ile ilgili konular dikkati çekmiş ve bu bozukluk
ların nörohormonal sistemlere bağlı olduğu 
varsayımına dayanan araştırmalar yapılmıştır 
(Insel 2003, Panksepp 2005b).

Çeşitli deneylerle anatomik olarak incelenen 
bağlanmada en önemli beyin bölgelerinin 
amigdala, septal alan ve singulat korteks olduğu 
bildirilmiştir. (Winslow ve ark 1993, Insel 2003).

Sosyal bağlanma ve duyguların laboratuar 
ortamında incelenmesi oldukça zor olmakla 
birlikte, bu konularla ilgili yazında birçok çalışma 
bulunmaktadır. Örneğin sıçanlarla yapılan 
çalışm alarda, oksitosinin bebeğin anneye 
bağlanmasında da etkili olduğu gösterilmiştir 
(Insel ve Winslow 1991, Panksepp 2005b).

Oksitosin ve vazopressinin annelik davranışı ve 
cinselliğe etki eden hormonlar olmalarının yanı 
sıra, birçok türde de ayrılık sıkıntısının (separation 
distress) yarattığı ağlamalan (distress vocalization) 
azalttıkları bildirilmektedir (Jürgens ve Pratt 1979, 
Popik ve ark. 1992, Insel ve ark. 1998).

Oksitosin üzerine yapılan bir laboratuar çalışma
sında, oksitosin reseptörleri çıkartılmış anne 
farelerin (oxytocin knockout mouses) yavrularına 
iyi bakım veremedikleri ve iyi bakım alamayan 
fare yavrularının da, oksitosin reseptörleri sağlam 
olmasına karşın, bir sonraki nesil yavrulara iyi 
bakım veremedikleri belirlenmiştir (Winslow ve 
Insel 2002).

Vazopressin de ayrılma sıkıntısını azaltmakta ve 
sosyal belleğe etkide bulunmaktadır (Popik ve 
van Ree 1991). Erkek tarla farelerinin birbirleriyle 
oyun oynama ve arkadaşlık etmeleri sırasında, 
vazopressin düzeylerinde yükselme belirlenmiştir. 
İlginç olan, tarla farelerinin oyun sırasında

vazopressin düzeylerinin yükselmesini sağlayan 
farelerle sonradan daha fazla vakit geçirdikleri 
belirlenmiştir. Yani eğer bir ikilinin sosyal ilişkisi 
oksitosin, vazopresin ve opioid düzeylerinde 
yükselmeye yol açıyorsa, bu ikilinin daha sonra 
da vakit geçirdikleri saptanmıştır (Young 2002, 
Winslow ve Insel 2004). Bu bulgu araştırmacılar 
tarafından sosyal bağlanmada olumlu duygular 
ortaya çıkmasını sağlayan hormonların, aynı 
zamanda bu duyguların belleğe kaydedilmesini 
de kolaylaştırdığı şeklinde yorumlanmaktadır 
(Young 2002, Winslow ve Insel 2004). Arkadaşça 
sosyal ilişki ve cinsel davranışları kolaylaştıran 
bu maddeler, aynı zamanda da bu ilişkilerin 
sonucu oluşan araları da güçlendirmektedir. Bellek 
işlevlerinde önemli bir yeri bulunan hipokam- 
pusun, oksitosin ve vazopresin hormonlarına 
karşı yüksek oranda duyarlılığı belirlenmiştir 
(Panksepp 2005b).

Sosyal bağlanmanın bağım lılık ile ilişkisini 
inceleyen bir çalışmada, yapay opioidlerden 
morfinin hayvanların ayrılığa bağlı ağlamasını 
azalttığı, bunun da opioidlerin mü reseptörleri 
aracılığıyla yaptığı gösterilmiştir (Insel 2003). 
Canlılarda mü reseptörü ile en çok etkileşen, yani 
ayrılık sıkıntısını en fazla azaltabilen madde, 
endojen opioid benzeri bir molekül olan beta 
endorfindir. Yazında, yapay opioidlerin sosyal 
ilişkiyle sağlanan doyum ve haz duygularına 
benzer duygular oluşturarak bağımlılık yaptıklan 
ve opioid bağımlılığının temelinde, sosyal ilişki 
ve kişisel yaşantılardan elde edilen doyumun 
duyumsanamayıp, bu duyguların yapay farma
kolojik ajanlar ile sağlanmaya çalışılmasının yattığı 
varsayım ı ileri sürülm ektedir (Insel 2003, 
Panksepp 2005b). Farmakolojik olarak bu etki 
elde edildiğinde sosyal izolasyon meydana 
gelmekte, tam tersi olarak opioid etkisinde azalma 
sonrası da sosyal arkadaşlık için istek artmaktadır. 
Deneysel olarak arkadaş ortamından uzaklaştı
rılan farelerde opioid kullanım sıklığının arttığı 
gösterilmiştir (Panksepp ve ark. 2002, Panksepp 
ve Moskal 2005). Insel (2003), çalışmalarıyla ilgili 
yorumlarında, opioid veya madde bağımlılığını 
"sosyal bağımlılığa" benzetmekte ve bağımlılıktaki 
madde yoksunluğunun yarattığı gerginliğin 
ayrılma sıkıntısı ile benzerliğine dikkat çekmek
tedir.

Opioid antagonistlerinin (Naloxane) sosyal güdü- 
lenmeyi arttırdığı deneysel olarak gösterilmiştir 
(Insel 2003). Bu görüş temel alınarak, otizmde 
opioid antagonistleri ile ilgili çalışmalar yapılmıştır 
(Panksepp ve ark. 1991); bu araştırmalarda sosyal
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bağlanma ve arkadaşlıkta etkili limbik sistem sinir 
hücrelerinin, otistik bozukluğu olanlarda küçük 
hacimli olduğu üzerinde durulmuştur (Young ve 
ark. 2001).

Oksitosinin aym zamanda beyin opioid sisteminin 
hassasiyetini arttırdığı, böylece organizmanın 
opioid toleransını azalttığı gösterilmiştir (Insel 
2003). Bu bulgu, annelerin çocuklarıyla büyüdük
lerinde de ilgilenebilmesini ve onlarla vakit 
geçirmekten haz alabilmesini sağlamaktadır 
şeklinde yorumlanabilir (Taylor 1999, Insel 2003).

Sosyal bağlanmanın ele alındığı bu çalışmalar 
sonucunda, bakım verenleri tarafından yeteri 
kadar bakım, sevgi ve destek alan çocukların 
bağımsız ve ilişkilerinde güvenli erişkinler 
olmasının temellerinin nörobiyolojik dengelerde 
bulunduğu söylenebilir (Francis ve ark. 2002, 
Gordon ve ark. 2003). Bir karşılıklılık içeren anne 
çocuk ilişkisinde, eğer çocuk iyi bakım alırsa beyin 
de biyokimyasal düzenini "her şey yolunda" 
olarak oluşturmakta ve kaydetmekte, eğer çocuk 
reddediliyor veya ihmal ediliyorsa nöronal 
düzenekler de ona göre oluşmaktadır (Bowlby 
1973, Bowlby 1983, Taylor 1999, Winslow ve Insel 
2002, Tucker ve ark. 2005).

Bebeğin Çağrısı ve Annenin Yanıtı

Diğer türlerle karşılaştınldığında daha fazla bakım 
alma gereksinimi ile doğan insan bebekleri, 
gelişimlerini yeterince tamamlanmadan ayrılık 
sıkıntısını uygun biçimde ifade edememekte ve 
acı, açlık gibi olumsuz algılarını ağlama yanıtı ile 
belirtmektedirler (Panksepp 2005b). Annelerin 
görece oksitosin fazlalığı gibi bazı nörokimyasal 
ve nörobiyolojik farklılıklar nedeniyle bu ağlama 
yanıtına babalardan daha güçlü tepki vermektedir 
(Carter ve Altemus 1997, Panksepp ve Burgdorf 
2003).

Canlıların acı, ağn, yalnızlık, tehlike gibi olumsuz 
uyaranlar karşısında duyumsadığı kaygı yatış- 
tırılamadığında, ortaya çıkan yaşantı "panik" 
olarak tanımlanır (Last 1996). Panik yaşantısında 
etkili olan en önemli beyin bölgesi, orta beyindeki 
periakuaduktal gri alan olarak belirtilmektedir 
(Panksepp 2005a). Diğer beyin bölgeleri de orta 
diensefalon, dorsomedial talamus, stria termi
nalisin bed çekirdeği, ventral septal alan ve 
preoptik alandır ki; bu son iki alan ayrılığa bağlı 
ağlama yanıtında (distress vocalization) etkili 
olan bölgelerdir (Panksepp 2004c, Burgdorf ve 
Panksepp 2005). Bu bölgelerin anatomik olarak

birbirleriyle yakın olmalan, canlıların panik yaşan
tısına karşı kolayca ağlama yanıtı verebilmesini 
sağlam aktadır şeklinde yorum lanmaktadır 
(Panksepp 2005b). Panik yaşantısının organiz
maların birbirine bakması, bakım vermesinde 
önemli görevi bulunduğu belirtilir (Panksepp 
2005b). Farelerle yapılan bir çalışmada, kortikot
ropin salınım faktörünün (CRF) fareye dışarıdan 
verilmesi ile stres ağlamasının (distres vocali
zation) arttığı ve anne farede bebeğin ağlama 
sesinin benzer bir sıkıntı yarattığı kaydedilmiştir 
(Cicocioppo ve ark. 2003, Panksepp 2005b).

Bakım veren canlının yavrusunun panik yaşan
tısına karşılık olarak verdiği en güçlü yanıtlardan 
biri fiziksel temastır (Knutson ve ark. 2002, 
Panksepp 2005b). Dokunma, endojen opioidleri 
etkinleştirerek sosyal bağlanmayı da arttırmak
tadır (Winslow ve ark. 1993). Dışarıdan opioid 
verilen hayvanların dokunulma gereksiniminin 
azaldığı belirlenmiştir (Sachsse 2003, Panksepp 
2005a). Özetlenecek olursa, canlıların yavruları 
sıkıntılı durumlarda ağlayarak annelerini veya 
bakım verenlerini çağırmakta ve böylece gerek
sinimleri karşılanmakta ve kaygıları giderilmek
tedir. Bu durum canlılığın ve hayatın sürdürül
mesi açısından büyük önem taşım aktadır. 
Bağlanmanın biyolojisine bu şekilde bakıldığında 
hayatın sürekliliği açısından önemi bir kez daha 
karşımıza çıkmaktadır.

SONUÇ

Araştırmalardan elde edilen veriler doğrultusunda 
bağlanmanın bilişsel süreçler yanında nörohor- 
monların etkisiyle de şekillendiği anlaşılmaktadır. 
Bu sonuçlar, bağlanma bozukluklarının bazı 
nörohormonal düzensizliklere bağlı olabileceği 
ve gelecekte bu düzensizliklerin bazı ilaçlarla 
sağaltılabileceği varsayımlarına yol açmaktadır. 
Tartışılması gereken bir diğer durum da bunun 
tam tersi olarak bağlanma sorunları nedeniyle de 
bazı nörohormonal düzensizliklerin meydana 
gelebilmesi olasılığıdır. Bağlanma sorunlarının 
kişinin hayatındaki etkileri göz önüne alındığında 
bu konuların titizlikle çalışılması gerektiği 
görülmektedir.

Doğum sonrası gelişen depresyon ve psikozun 
nörokimyası, ayrılık anksiyetesi bozukluğunun 
bağlanma ile ilgili yönlerini irdeleyen gelecekteki 
çalışmaların koruyucu ruh sağlığı adına büyük 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Bağlanma ve bağlanma bozukluklarının çocuk,
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ergen ve erişkin ruh sağlığı alanında hem sağaltım 
yönünden hem de koruyucu ruh sağlığı açısından 
önemli olduğu ve bu alanda nörobiyoloji ve 
nörokimya temel alınarak bilişsel süreçlere katkıda 
bulunabileceği düşünülmektedir.
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