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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η μεταγεννητική περίοδος έχει αποδειχθεί ότι είναι μια κρίσιμη και επικίνδυνη 

στιγμή για τη γυναίκα να αναπτύξει μια διαταραχή που συνδέεται με τη λοχεία. Οι 

δύο πιο συχνές και επιστημονικά αποδεδειγμένες μεταγεννητικές διαταραχές που 

πλήττουν μεγάλο μέρος του γυναικείου πληθυσμού, είναι η επιλόχεια μελαγχολία και 

η επιλόχεια κατάθλιψη. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια γίνεται έντονος λόγος και για 

την επικράτηση μιας ακόμη ψυχικής μεταγεννητικής διαταραχής, αυτής της 

επιλόχειας ψύχωσης. 

Η παρούσα λοιπόν πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην επιλόχεια ψύχωση, ένα θέμα 

που έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο των επιστημονικών συζητήσεων 

και έχει αφμιταλαντεύσει την επιστημονική γνώμη. 

Το πρώτο κεφάλαιο διαπραγματεύεται τον όρο επιλόχεια ψύχωση και έπειτα αναλύει 

την κλινική εικόνα, τους παράγοντες κινδύνου και όλες τις μορφές θεραπείας αυτής 

της μεταγεννητικής διαταραχής. Το δεύτερο κεφάλαιο επικεντρώνεται στη 

διαφοροδιάγνωση μεταξύ των διαταραχών που πυροδοτούνται στη διάρκεια της 

λοχείας. Έτσι σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη αλλά ουσιαστική περιγραφή 

της επιλόχειας μελαγχολίας και της επιλόχειας κατάθλιψης. Στη συνέχεια 

ακολουθούν τα συμπεράσματα αυτής της εργασίας όπου παρουσιάζονται τα καίρια 

σημεία της εργασίας αλλά και οι περιορισμοί που υπάρχουν ώστε να τονισθεί η 

ανάγκη για περαιτέρω έρευνα και μελέτη για το θέμα επιλόχεια ψύχωση. 

Λέξεις κλειδιά: μεταγεννητικές διαταραχές, επιλόχεια ψύχωση, επιλόχεια 

μελαγχολία, επιλόχεια κατάθλιψη. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

   Η περίοδος της εγκυμοσύνης και της λοχείας είθισται να περιγράφονται ως μια 

περίοδος χαράς και απόλυτης ευτυχίας τόσο για τη μητέρα όσο και για την οικογένεια 

της (Hazle, 1982). Οι γυναίκες περιμένουν αυτή τη στιγμή με μεγάλη προσμονή και 

ανηδονία καθώς θεωρούν ότι θα είναι μια περίοδος που θα κυριαρχεί η 

συναισθηματική πληρότητα και η ψυχική αρμονία. Ωστόσο αγνοείται πολλές φορές 

το γεγονός ότι η προγεννητική και κυρίως η μεταγεννητική περίοδος συνδέονται με 

έντονες βιολογικές και συναισθηματικές αλλαγές που βιώνει η νέα μητέρα. Μάλιστα 

αυτές οι αλλαγές, σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, μπορεί να 

δημιουργήσουν μια γενική ανησυχία στη μητέρα αλλά και να πυροδοτήσουν την 

έναρξη μιας διαταραχής της διάθεσης (Manjunath &Venkatesh, 2011). 

    Οι διαταραχές της διάθεσης στη μεταγεννητική περίοδο αποτελούν ένα σύνηθες 

φαινόμενο καθώς έχει φανεί ότι επηρεάζουν ένα μεγάλο μέρος των γυναικών 

παγκοσμίως (Doucet, et al. 2009. Sharma & Mazmanian, 2003). Η ύπαρξη τους 

αποτελεί μια σοβαρή συνθήκη ψυχικής υγείας, προκαλώντας σημαντικές μεταβολές 

στη ζωή της γυναίκας και επιφέροντας επιπτώσεις στην ίδια τη μητέρα, το βρέφος και 

σε όλη την οικογένεια (Thippeswamy, et al. 2015). Οι διαταραχές της διάθεσης που 

συνδέονται με την περίοδο της λοχείας κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες: την 

επιλόχεια μελαγχολία-θλίψη (baby blues), την επιλόχεια κατάθλιψη (postpartum 

depression) και την επιλόχεια ψύχωση (postpartum psychosis) (Doucet, et al. 2009). 

    Η επιλόχεια μελαγχολία-θλίψη είναι η πιο συχνή ψυχιατρική μεταγεννητική 

διαταραχή καθώς τα ποσοστά επικράτησης της κυμαίνονται από 40% έως 80%. 

Χαρακτηρίζεται από ήπια συμπτώματα, όπως διακύμανση της διάθεσης, που 

διαρκούν ως και 2 εβδομάδες. Η επιλόχεια κατάθλιψη είναι πιο σοβαρή και επίμονη 
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διαταραχή από την επιλόχεια μελαγχολία που επηρεάζει το 15% περίπου των 

γυναικών. Η εμφάνιση της γίνεται μέσα στους 6 επακόλουθους μήνες του τοκετού με 

βασικό της σύμπτωμα τη σοβαρή διάχυτη θλίψη με παράλληλη αστάθεια της 

συναισθηματικής διάθεσης της μητέρας. Τέλος, η επιλόχεια ψύχωση είναι η πιο 

σπάνια ψυχιατρική διαταραχή της λοχείας, καθώς πλήττει 1 με 2 ανά 1000 γυναίκες, 

αλλά και η πιο σοβαρή ψυχιατρική διαταραχή μετά το τοκετό που συνδέεται με 

αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονιών και βρεφοκτονιών (Sharma & Mazmanian, 2003). 

   Έχει παρατηρηθεί ότι η επιλόχεια μελαγχολία-θλίψη και η επιλόχεια κατάθλιψη 

πολλές φορές χρησιμοποιούνται εναλλακτικά και υπάρχει μια σύγχυση για τη σωστή 

διάγνωση και χρήση των όρων αυτών. Η σύγχυση βεβαίως αυτή έχει σημαντικές 

κλινικές και ερευνητικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένου της λάθος χρήσης 

θεραπείας και των συνεπειών που αυτό επιφέρει σε όλη την οικογένεια (Doucet, et al. 

2009). Επίσης ένα ακόμη πρόβλημα που προκύπτει είναι οι αντικρουόμενες γνώμες 

και η ελάχιστη συναίνεση που υπάρχει για την ταξινόμηση της επιλόχειας ψύχωσης 

ως ξεχωριστή μεταγεννητική διαταραχή (Di Florio, Smith, & Jones, 2013). 

    Γενικά η ταξινόμηση των μεταγεννητικά ψυχιατρικών διαταραχών έχει αποτελέσει 

πηγή έντονων συζητήσεων καθώς υπάρχει διαφωνία για το αν αυτές οι διαταραχές 

χρειάζεται να κατατάσσονται σε διαφορετική κατηγορία ή αν αποτελούν μέρος των 

ήδη υπαρχόντων κατηγοριών (Doucet, et al. 2009). Με βάση πάντως το Διαγνωστικό 

και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών (DSM-V) και τη Διεθνή 

Ταξινόμηση των Νόσων (ICD-10), που αποτελούν τα βασικά συστήματα 

ταξινόμησης ψυχικών διαταραχών, ως επιλόχειες θεωρούνται οι διαταραχές που 

εμφανίζονται τις πρώτες 4 με 6 εβδομάδες μετά το τοκετό (American Psychiatric 

Association, 2013. World Health Organization, 1992). Ωστόσο εντείνεται ο 

προβληματισμός των ερευνητών για τον εντοπισμό και τον διαχωρισμό των 
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διαταραχών αυτών και κυρίως συνεχίζεται να αποτελεί πηγή έριδος ο διαχωρισμός  

της επιλόχειας ψύχωσης ως ξεχωριστή οντότητα (Di Florio, Smith, & Jones, 2013). 

   Σκοπός λοιπόν της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να μελετήσει διεξοδικά την 

επιλόχεια ψύχωση παρουσιάζοντας την κλινική εικόνα, τις επιπτώσεις και τη 

θεραπεία της και παραθέτοντας και τις άλλες δύο μεταγεννητικές διαταραχές ώστε να 

φανεί η σημαντικότητα της ύπαρξης του εντοπισμού και διαχωρισμού της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ  ΨΥΧΩΣΗ 

     Η ξαφνική εμφάνιση ψύχωσης μετά τον τοκετό έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον του 

επιστημονικού κόσμου εδώ και αιώνες (Brockington, 2004). Ήδη από την εποχή του 

Ιπποκράτη έγινε λόγος για την ψυχική ασθένεια της λοχείας, η οποία παρατηρήθηκε 

ότι ήταν ιδιαίτερα διαφορετική από τις υπόλοιπες ψυχικές διαταραχές 

(Klompenhouwer & Hulst, 1991). Μεταγενέστερα του Ιπποκράτη, μια από τις πρώτες 

αναφορές για την ψύχωση που εντοπίζεται στην  περίοδο της λοχείας, ήταν αυτή  του 

Marce (1858) (όπως αναφέρεται στον Bokhari, et al. 1998) ο οποίος τόνισε την 

ύπαρξη της και χαρακτήρισε τα συμπτώματα της ως ποικίλα και ευμετάβλητα. 

Σήμερα χρησιμοποιείται ο όρος επιλόχειος ψύχωση (puerperal psychosis) ή 

μεταγεννητική ψύχωση (post-natal psychosis) για να περιγραφεί η πιο σοβαρή ψυχική 

διαταραχή που εμφανίζεται μετά τον τοκετό (Patil, Yadav,  Gokhale, & Padwal, 

2010). 

     Η επιλόχεια ψύχωση αποτελεί μια  σπάνια ψυχιατρική κατάσταση που εντοπίζεται 

με τη μορφή μανίας, σοβαρής κατάθλιψης με ψυχωσικά στοιχεία ή κυκλοειδούς 

ψύχωσης (Brockington, 2004. Thippeswamy, Dahale, Desai, & Chandra, 2015). Οι 

κυκλοειδείς ψυχώσεις είναι διπολικές διαταραχές με οξεία έναρξη που εμφανίζονται 

σε πλήρη ύφεση μετά από κάθε ψυχωτικό επεισόδιο (Pfuhlmann, Stoeber, & 

Beckmann, 2002). Τα περισσότερα πάντως στοιχεία δείχνουν ότι η επιλόχεια ψύχωση 

είναι μια παραλλαγή της διπολικής διαταραχής αφού σχεδόν το 90% των 

περιπτώσεων εκπληρώνει διαγνωστικά κριτήρια για κάποια διαταραχή της διάθεσης, 

με το 40% να δείχνει διαταραχή της μανίας (Bokhari, et al. 1998. Doucet, Letourneau, 

& Blackmore, 2012).  
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     Παρά το γεγονός ότι η συσχέτιση τοκετού και ψύχωσης έχει μελετηθεί από την 

εποχή του Ιπποκράτη, ακόμη δεν υπάρχει η συναίνεση σχετικά με την ταξινόμηση και 

την νοσολογία της επιλόχειας ψύχωσης (Blackmore, et al. 2000).  Ο διαχωρισμός της 

ως ξεχωριστή διαταραχή έχει δημιουργήσει αντικρουόμενες απόψεις. Κάποιοι 

ερευνητές θεωρούν ότι τα ψυχωτικά επεισόδια που συμβαίνουν στην μεταγεννητική 

περίοδο διαχωρίζονται από τα ψυχωτικά επεισόδια που υπάρχουν σε μια περίοδο που 

δεν συνδέεται με τη γέννα και τη λοχεία (Spinelli, 2009). Αντίθετα άλλοι ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι η επιλόχεια ψύχωση δεν αποτελεί μια ξεχωριστή διαταραχή καθώς 

η συχνότητα εμφάνισης της διπολικής διαταραχής σε γυναίκες που βιώνουν επιλόχεια 

ψύχωση υποδηλώνει ότι τα ψυχωσικά επεισόδια είναι συνεπή με ένα μανιακό 

επεισόδιο (Yonkers, et al. 2004). Θεωρούν ακόμη ότι ο όρος επιλόχεια ψύχωση είναι 

ακατάλληλος καθώς πολλές γυναίκες δεν εμφανίζουν καθόλου ψυχωτικά επεισόδια 

μετά τη γέννα αλλά άλλα συμπτώματα όπως κατάθλιψη, υπομανία ή μεικτά επεισόδια 

(Bergink, Boyce, & Munk-Olsen, 2015). Μάλιστα και τα σύγχρονα συστήματα 

ταξινόμησης δεν αναγνωρίζουν την επιλόχεια ψύχωση ως ξεχωριστή οντότητα 

(Sharma & Sommerdyk, 2014). Συγκεκριμένα το Διαγνωστικό και Στατιστικό 

Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών (DSM-V) δεν κατατάσσει την επιλόχεια 

ψύχωση σε μια διαφορετική κατηγορία, αλλά επιτρέπει την χαρακτηρισμό της ως 

μείζονος κατάθλιψη με ψυχωτικά χαρακτηριστικά, σύντομη ψυχωτική διαταραχή, 

ψυχωτική  διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς που εμφανίζεται μετά τον τοκετό 

(4 εβδομάδες μετά τη γέννα) (American Psychiatric Association, 2013). Μάλιστα 

θεωρώντας ότι συνήθως είναι ένα επεισόδιο διάθεσης συνδυασμένο με ψυχωτικά 

συμπτώματα το DSM-V προτείνει την χρήση του όρου <<με περιγεννητική έναρξη>> 

(with peripartum onset) για τον χαρακτηρισμό τέτοιων ειδών συμπτωμάτων. Αυτός 

όμως ο όρος δεν χρησιμοποιείται για γυναίκες που εμφανίζουν σχιζοφρένεια και 
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άλλες ψυχωτικές διαταραχές αλλά για γυναίκες που εμφανίζουν σοβαρή 

καταθλιπτική διαταραχή, διπολική διαταραχή και σύντομη ψυχωτική διαταραχή 

(Sharma & Sommerdyk, 2014). Παρομοίως, στη Διεθνή Ταξινόμηση των Νόσων 

(ICD-10) χρησιμοποιείται ο όρος <<επιλόχειος ψύχωση μη προσδιορισμένη 

αλλιώς>> (puerperal psychosis no otherwise specified) για να γίνει αναφορά σε 

σοβαρές ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές που συνδέονται με την 

μεταγεννητική περίοδο και δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε κάποια άλλη κατηγορία 

(World Health Organization, 1992). Αυτή λοιπόν η κατηγορία του ICD-10 

περιλαμβάνει σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές που εμφανίζονται μέσα στις 6 

επακόλουθες εβδομάδες του τοκετού και παράλληλα δεν έχουν διαγνωστικά κριτήρια 

για να γίνει η κατάταξη τους σε άλλη κατηγορία (Sharma & Sommerdyk, 2014). 

Ωστόσο ο όρος επιλόχεια ψύχωση έχει παραμείνει σε κοινή κλινική χρήση και 

χρησιμοποιείται για να αναφερθεί σε μια ομάδα σοβαρών και ετερογενών 

διαταραχών, με ψυχωτικά συμπτώματα που εμφανίζονται πιο συχνά στο πλαίσιο της 

διαταραχής της διάθεσης και που συμβαίνει κατά την διάρκεια της λοχείας (Di Florio, 

Smith, & Jones, 2013. Bokhari, et al. 1998). Ο όρος δηλαδή επιλόχεια προσδιορίζει 

την περίοδο εμφάνισης της διαταραχής και ο όρος ψύχωση αναφέρεται στην σοβαρά 

ψυχική ασθένεια. Επομένως ο όρος επιλόχεια ψύχωση χρησιμοποιείται για να 

περιγραφεί μια σοβαρή ψυχική ασθένεια η οποία εμφανίζεται στη γυναίκα στη 

διάρκεια της λοχείας της (Jones & Smith, 2009 ). 

     Η επικράτηση της επιλόχειας ψύχωσης στο γενικό πληθυσμό εκτιμάται ότι είναι 

μία με δύο περιπτώσεις  ανά 1000 τοκετούς (Di Florio, Smith, & Jones, 2013. Davies, 

2012. Bergink, et al. 2015). Ωστόσο, υποστηρίζεται ότι το ποσοστό αυτό μπορεί να 

είναι υψηλότερο, δεδομένου ότι  πιθανόν κάποιες γυναίκες με επιλόχεια ψύχωση να 

λαμβάνουν θεραπεία στο σπίτι και να μην νοσηλεύονται, φοβούμενες ότι θα 
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χωριστούν από τα βρέφη τους (Jones & Smith, 2009). Αν και το ποσοστό εμφάνισης 

της επιλόχειας ψύχωσης είναι μικρό, ωστόσο η συσχέτιση της ανάπτυξης ψύχωσης με 

την περίοδο της λοχείας είναι πολύ υψηλή. Ιδιαίτερο μάλιστα ενδιαφέρον έχουν τα 

αποτελέσματα έρευνας που φανερώνουν ότι υπάρχει 22 φορές μεγαλύτερος κίνδυνος 

οι γυναίκες να αναπτύξουν ψύχωση τους πρώτους μήνες μετά τη γέννα από 

οποιαδήποτε άλλη στιγμή προγεννητικά (Ahokas, Aito, & Turiainen, 2000). 

Αναφορικά με την ηλικία έναρξης της επιλόχειας ψύχωσης, αυτή σύμφωνα με τις 

έρευνες είναι στα 26,3 χρόνια, όπου αρκετές γυναίκες έχουν ήδη κάνει το πρώτο ή το 

δεύτερο παιδί τους (Sit, Rothschild,  & Wisner, 2006. Rohde & Marneros, 1993) 

    Αξίζει σε αυτό το σημείο να υπογραμμισθεί ότι η περίοδος μετά τον τοκετό 

συνδέεται επίσης με αυξημένο κίνδυνο για πολλές ιατρικές συνθήκες οι οποίες 

μπορούν  λανθασμένα να διαγνωστούν ως επιλόχεια ψύχωση. Σε αυτές τις ιατρικές 

διαταραχές συγκαταλέγονται οι βρωμοκρυπτίνες παρενέργειες, η θυρεοειδίτιδα μετά 

τον τοκετό, η οξεία πορφυρία, το εγκεφαλικό επεισόδιο, η κεντρική φλεβική 

θρόμβωση και το μηνιγγίωμα (Fassier, et al. 2011). Για αυτό τον λόγο η αρχική   

κλινική αξιολόγηση της επιλόχειας ψύχωσης απαιτεί ενδελεχή έλεγχο ώστε να 

διαγνωστούν τα κριτήρια της ύπαρξης ή μη της επιλόχειας ψύχωσης (Bergink, et al. 

2015). 

1.1.ΚΛΙΝΙΚΗ  ΕΙΚΟΝΑ 

      Η έναρξη των συμπτωμάτων της επιλόχειας ψύχωσης μπορεί να είναι ξαφνική, 

απροσδόκητη και ταχεία καθώς τα συμπτώματα  μπορούν να εμφανιστούν αμέσως 

μετά τον τοκετό ή τις επακόλουθες 48 με 72 ώρες (Castro, et al. 2014. Doucet, et al. 

2009). Οι ερευνητές αναφέρουν ότι είναι πιθανόν να υπάρχει περίοδος χωρίς 

συμπτώματα κατά τη διάρκεια των πρώτων 48 ωρών μετά την γέννα. Ωστόσο  πιο 
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πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι περίπου το ήμισυ των γυναικών με επιλόχεια 

ψύχωση παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα υπομανίας τις πρώτες 3 ημέρες μετά τον 

τοκετό (Doucet, et al. 2009. Heron, et al. 2008). Συνήθως όμως, η εμφάνιση της 

επιλόχειας ψύχωσης εντοπίζεται τις πρώτες δύο εβδομάδες μεταγεννητικά και η 

διάρκεια της είναι από 6 ως και 8 εβδομάδες (Focht & Kellner, 2012. Posmontier & 

Fisher, 2014). Χρειάζεται πάντως να επισημανθεί ότι η επιλόχεια ψύχωση δεν 

εμφανίζεται πάντοτε με την ίδια μορφή καθώς μπορεί η εμφάνιση της να ξεκινήσει 

αργά και να επιδεινωθεί με το πέρασμα των ημερών ή των εβδομάδων ή αντίθετα 

μπορεί να εμφανιστεί σε έξαρση από την πρώτη στιγμή έχοντας δραματική μορφή 

(Ahokas & Aito, 1999). 

     Τα πρώιμα συμπτώματα ως επί τον πλείστον πάντως της επιλόχειας ψύχωσης 

θεωρούνται ότι είναι η αϋπνία, η κόπωση, η ευερεθιστικότητα και η νευρικότητα. Οι 

γυναίκες δηλαδή αρχικά παραπονιούνται ότι δυσκολεύονται να κοιμηθούν, ότι είναι 

ιδιαίτερα εξαντλημένες και ότι διακατέχονται συνεχώς από μια ανεξήγητη 

νευρικότητα (Castro, et al. 2014. Sharma & Mazmanian, 2003). Αξίζει εδώ να 

αναφερθεί ότι ήδη από τον Ιπποκράτη η απώλεια ύπνου είχε θεωρηθεί ως ένα από τα 

πιο οδυνηρά συμπτώματα της επιλόχειας ψύχωσης (Sharma & Mazmanian, 2003). 

Παρομοίως ο Jelly (1901) παρατήρησε την πρόωρη εμφάνιση της απώλειας ύπνου σε 

όλες σχεδόν τις περιπτώσεις επιλόχειας ψύχωσης. Ανάλογες  παρατηρήσεις έκανε και 

ο Jones (1902), ο οποίος προειδοποίησε ότι η απώλεια ύπνου είναι ένα καθολικό 

σύμπτωμα της μεταγεννητικής ψύχωσης  και περιέγραψε την αϋπνία ως το πιο συχνό 

και οδυνηρό όλων των συμπτωμάτων. Επίσης στα πρώτα συμπτώματα της επιλόχειας 

ψύχωσης συγκαταλέγεται η αιφνίδια και συνεχής διακύμανση της διάθεσης των 

γυναικών καθώς παρατηρείται να μεταβάλλεται και να εναλλάσσεται η 

συναισθηματική τους κατάσταση απότομα (Bergink, et al. 2015). Ακόμη οι γυναίκες 
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με μεταγεννητική ψύχωση αρχικά κυριεύονται από μια έντονη και ασαφή ανησυχία 

που σχετίζεται κυρίως με το βρέφος τους (Sit, Rothschild, & Wisner, 2006. Castro, et 

al. 2014). Παράλληλα θεωρείται ότι εμφανίζουν μια γνωστική θόλωση και νοητική 

εξασθένηση, με δυσκολία ομιλίας, αντίληψης και σκέψης (Bergink, et al. 2011. 

Bokhari, et al. 1998). Οι νοητικές βλάβες συνδέονται με τη σύγχυση που διακατέχει 

αυτές τις γυναίκες και μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα μνήμης και προσοχής, σε 

αδυναμία να διατηρήσουν μια συνεχή ροή της σκέψης τους και σε ένα γενικό 

αποπροσανατολισμό τους (Fassier, et al. 2011). Έχει φανεί ότι μεταβολές στην 

νοητική λειτουργία των ατόμων με ψύχωση εμφανίζονται λίγο πριν ή κατά την 

έναρξη της εμφάνισης των ψυχωσικών συμπτωμάτων. Δεν έχει υποστηριχθεί πλήρως 

η βασική βιολογική διαδικασία της γνωστικής εξασθένισης, ωστόσο οι μελετητές 

θεωρούν ότι οι ορμόνες μπορεί να έχουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεια της 

γνωστικής εξασθένησης στις ψυχωτικές διαταραχές. Οι περισσότερες έρευνες 

μάλιστα εστιάζουν στην κορτιζόλη και στις ορμόνες του θυροειδή, οι οποίες 

πιστεύεται ότι έχουν  σημαντικό ρόλο στη διαφοροποίηση και ανάπτυξη ενός υγιούς 

ανθρώπινου εγκεφάλου και, κατά συνέπεια, στη γνωστική ανάπτυξη (Barbero, et al. 

2015). 

     Στη συνέχεια τα αρχικά αυτά συμπτώματα ακολουθούνται από πιο σοβαρά 

συμπτώματα, όπως η σύγχυση, η ασυναρτησία, η αποπροσωποποίηση, οι 

ψευδαισθήσεις και οι παραισθήσεις (Doucet, Letourneau, & Blackmore, 2012. 

Pritchard & Harris, 1996). Πιο συγκεκριμένα, ένα βασικό χαρακτηριστικό της 

ψυχοπαθολογίας των γυναικών με επιλόχεια ψύχωση είναι η αποπροσωποποίηση. Η 

γυναίκα εμφανίζει μια αλλαγή στην αντίληψη και στη βίωση του εαυτού της ενώ 

παράλληλα η προσωπική της πραγματικότητα φαίνεται να έχει χαθεί ή μεταβληθεί 

παντελώς. Αισθάνεται δηλαδή ότι χάνει τον έλεγχο του εαυτού της και νιώθει ότι 
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βρίσκεται μέσα σε ένα όνειρο όπου οι σκέψεις και τα συναισθήματα της βρίσκονται 

σε μια σύγχυση (Klompenhouwer, et al. 1995). Επίσης παρατηρείται να κυριαρχείται 

από παραλογισμό, παρανοϊκές σκέψεις, από έντονη καχυποψία και από 

μεγαλοπρεπείς παραληρητικές ιδέες (Wyatt, et al. 2015). Οι παραληρητικές ιδέες, 

ορίζονται ως η διαταραχή του περιεχομένου της σκέψης. Είναι δηλαδή λανθασμένες 

πεποιθήσεις του ατόμου, οι οποίες δεν υπόκεινται στον έλεγχο της λογικής, δεν 

μεταβάλλονται εύκολα και παραμένουν παρά τις περί του αντιθέτου αποδείξεις 

(Νεστορος, 2012. Copolov, Mackinnon, & Trauer, 2004). Οι παραληρητικές ιδέες  

στην επιλόχεια ψύχωση ως επί το πλείστον σχετίζονται με την μητρότητα, την 

εργασία, το παιδί και το θάνατο (Klompenhouwer & Hulst, 1991). Οι μητέρες δηλαδή 

με επιλόχεια ψύχωση μπορεί να διακατέχονται από έντονο και ξαφνικό φόβο ότι κάτι 

κακό θα συμβεί στις ίδιες ή στα βρέφη τους, ότι οι ίδιες θα βλάψουν τα βρέφη τους, 

ότι τα βρέφη τους δεν είναι δικά τους και ότι είναι κάτι άλλο όπως ο Μεσσίας ή ο 

διάβολος (Dahale, et al. 2014). Αξίζει εδώ να επισημανθεί ότι οι παραληρητικές ιδέες 

για βλάβη του βρέφους στην επιλόχεια ψύχωση διαφέρουν από αυτές που εμφανίζουν 

οι μητέρες που πάσχουν από σοβαρής μορφής επιλόχεια κατάθλιψη καθώς 

συνδέονται με ψυχωσικές πεποιθήσεις, απώλεια της πραγματικότητας και με ένα 

καταναγκασμό να ενεργήσουν πάνω στα βρέφη χωρίς να έχουν την ικανότητα να 

εκτιμήσουν τις συνέπειες των πράξεών τους (Brandes, Soares, & Cohen, 2004). 

      Επιπρόσθετα οι γυναίκες που πάσχουν από μεταγεννητική ψύχωση εμφανίζουν 

ταχείες μεταβολές στο επίπεδο της συνείδησης τους που οδηγεί σε σύγχυση, 

αμηχανία ή αποπροσανατολισμό, με περιστασιακά διαστήματα διαυγής 

(Klompenhouwer & Hulst, 1991). Στις περισσότερες πάντως περιπτώσεις εντοπίζεται 

μια κατάφωρα αποδιοργανωμένη συμπεριφορά της γυναίκας, που αντιπροσωπεύει 
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μια δραματική αλλαγή της προηγούμενης λειτουργικότητα της (Sit, Rothschild, & 

Wisner, 2006). 

     Όσον αφορά τις ψευδαισθήσεις, αυτές αποτελούν βασική ένδειξη της επιλόχειας 

ψύχωσης και είναι ιδιαίτερα συχνές (Sharma & Sommerdyk, 2014). Συγκεκριμένα οι 

ψευδαισθήσεις είναι οι εσφαλμένες αντιλήψεις των ατόμων που εμφανίζονται χωρίς 

να υπάρχουν σχετικά εξωτερικά ερεθίσματα  (Νέστορος, 2012. Αυδή & Ρούσση, 

2010). Δηλαδή εσωτερικά ερεθίσματα, όπως το άκουσμα κάποιας φωνής που 

σχολιάζουν τις σκέψεις του ατόμου, αποδίδονται λανθασμένα από τη μητέρα σε 

κάποια εξωτερική πηγή (Νέστορος, 2012). Οι ψευδαισθήσεις που εμφανίζουν οι 

μητέρες μπορεί να είναι οπτικές, ακουστικές, απτικές και οσφρητικές (Spinelli, 2009). 

Έρευνα μάλιστα αναφέρει ότι οι ακουστικές ψευδαισθήσεις στις μητέρες είναι αυτές 

που κυριαρχούν (Dahale, et al. 2014). Οι γυναίκες δηλαδή με επιλόχεια ψύχωση που 

βιώνουν ψευδαισθήσεις αναφέρουν πολύ συχνά ότι ακούνε φωνές μέσα στο κεφάλι 

τους να τους λένε πράγματα για την ίδια και για το βρέφος, ενώ άλλες φορές 

αναφέρουν ότι κάποιοι καταδιώκουν αυτές και τα βρέφη, θέλοντας να τους κάνουν 

κακό. Ακόμη οι ψευδαισθήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν εντολές που να οδηγούν τις 

γυναίκες  να βλάψουν τον εαυτό τους ή τα νεογνά τους (Doucet, et al. 2009). 

     Επίσης χαρακτηριστικό της επιλόχειας ψύχωσης είναι και η ύπαρξη 

ψυχοκινητικών διαταραχών που κυμαίνονται από διέγερση σε σοβαρή καθυστέρηση 

και λήθαργο (Klompenhouwer & Hulst, 1991). Οι γυναίκες παρουσιάζονται ακόμη 

και να έχουν μειωμένες ως και μηδαμινές κοινωνικές επαφές καθώς εμφανίζονται να 

φοβούνται να έρθουν σε επαφή με άλλους ανθρώπους, ακόμα και με άμεσους 

συγγενείς, επειδή πιστεύουν ότι επιθυμούν να βλάψουν αυτές και το βρέφος 

(Kennedy & Tripodi, 2015). 
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     Εκτός όμως από τα συμπτώματα μανίας όπως είναι η ευερεθιστικότητα, η αϋπνία, 

η εναλλαγή συναισθήματος, η ψυχοκινητική διέγερση , η ανησυχία και η διάσπαση 

προσοχής και από τα ψυχωτικά συμπτώματα όπως είναι οι ψευδαισθήσεις, οι  

παραισθήσεις, οι παραληρητικές ιδέες και η αποπροσωποποίηση, κυρίαρχα στην 

επιλόχεια ψύχωση είναι και τα καταθλιπτικά συμπτώματα. Συγκεκριμένα πολλές 

φορές οι γυναίκες με μεταγεννητική ψύχωση παρουσιάζονται να κατακλύζονται από 

ένα αίσθημα αναξιότητας και ενοχής. Η μητέρα νιώθει ότι είναι ανάξια να φροντίσει 

το βρέφος της και θεωρεί ότι αυτή την αντίληψη έχουν και οι άλλοι για την ίδια. 

Ακόμη εμφανίζεται να είναι κατατονική, θλιμμένη και να έχει σημαντικά μειωμένη 

όρεξη για φαγητό. Τέλος, παρατηρείται να έχει υψηλότερα επίπεδα δολοφονικού 

ιδεασμού και συμπεριφοράς, θέτοντας έτσι τον εαυτό της αλλά και το βρέφος σε 

άμεσο κίνδυνο (Sharma & Sommerdyk, 2014. Spinelli, 2009). Χρειάζεται να τονισθεί 

ότι τα συμπτώματα μανίας, τα καταθλιπτικά και τα ψυχωσικά συμπτώματα 

συνυπάρχουν, εναλλάσσονται και διαμορφώνουν την εμφάνιση της επιλόχειας 

ψύχωσης (Jones & Craddock, 2002). Χαρακτηριστικό παράδειγμα ύπαρξης αυτών 

των συμπτωμάτων είναι η αναφορά του Brochington (1998) σε γυναίκες με επιλόχεια 

ψύχωση όπου τις περιγράφει να έχουν μια <<περίεργη αποσυρτική συμπεριφορά, να 

αποσπούνται από διάφορες ακουστικές ψευδαισθήσεις, άλλοτε να εμφανίζονται 

κατατονικές, να έχουν ασταθή ομιλία και συμπεριφορά, να είναι συγχυσμένες, 

ταραγμένες ή αντίθετα υπερβολικά ήρεμες>>. 

      Ένα από τα συμπτώματα που χαρακτηρίζει ακόμη την κλασική έννοια της 

επιλόχειας ψύχωση, σύμφωνα με την ψυχαναλυτική άποψη, είναι η παραγνώριση των 

ανθρώπων. Με βάση την κλασική έννοια, το τυπικό παραγνώρισης είναι η 

συγκεχυμένη αντίληψη συζύγου και πατέρα ή η αναγνώριση αρσενικού νοσηλευτική 

σαν τον πατέρα ή τον σύζυγο. Η σύγχυση πατέρα και  συζύγου, από ψυχαναλυτικής 
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θέας, ερμηνεύτηκε ως έκφραση υποκειμενικών ασυνείδητων ψυχολογικών 

συγκρούσεων δείχνοντας μάλιστα έτσι τη σημασία των ψυχολογικών παραγόντων 

στην ύπαρξη  αυτού του είδους ψύχωσης (Klompenhouwer, et al. 1995).  

  Μελέτες επίσης έχουν επικεντρωθεί στην περιγραφή της κλινικής εικόνας των 

γυναικών με επιλόχεια ψύχωση οι οποίες όμως νοσηλεύτηκαν αμέσως μετά τον 

τοκετό. Οι γυναίκες αυτές λοιπόν παρουσιάζονται να είναι απογοητευμένες και 

εξαιρετικά θυμωμένες με την παράταση της νοσηλείας τους ενώ παράλληλα νιώθουν  

μια έλλειψη ενσυναίσθησης από όλους τους άλλους προς τις ίδιες. Μάλιστα 

αναφέρεται ότι οι γυναίκες βιώνουν μια αίσθηση  φυλάκισης και εγκατάλειψης τους 

στο νοσοκομείο, ενώ παράλληλα εμφανίζουν αισθήματα ενοχής, άγχους, μοναξιάς 

και νευρικότητας. Ακόμη κυρίαρχα είναι και τα πιο σοβαρά συμπτώματα όπως αυτά 

της αυτοαπορρόφησης με ψυχωσικά συμπτώματα, των παραισθήσεων, 

ψευδαισθήσεων και του αποπροσανατολισμού. Τέλος, οι περισσότερες γυναίκες είχαν 

έντονες αυτοκτονικές ιδέες και συμπεριφορές (Posmontier & Fisher, 2014). 

    Επομένως η τυπική παρουσίαση της επιλόχειας ψύχωσης, είτε εμφανιστεί αμέσως 

μετά τον τοκετό είτε μέσα στις επακόλουθες 8 εβδομάδες,  είναι ένα σύνθετο μείγμα 

των διαταραχών της διάθεσης, που κυμαίνονται από τη μανία στην κατάθλιψη, με 

ψυχωτικά συμπτώματα και σύγχυση να είναι ταυτόχρονα κυρίαρχα (Fassier, et al. 

2011). 

     1.2  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ    

         Η αιτιολογία της εμφάνισης της επιλόχειας ψύχωσης έχει τοποθετηθεί στο 

επίκεντρο των ερευνητικών αναζητήσεων. Παρά το έντονο ενδιαφέρον όμως για τα 

αίτια της, οι ερευνητές δεν έχουν καταφέρει να τα διευκρινίσουν πλήρως. Ωστόσο 

αποδίδουν την αιτιοπαθογένεια της στην αλληλεπίδραση ποικίλων παραγόντων 
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(Κοσμίδου, 2008). Σύμφωνα λοιπόν με τις μέχρι τώρα έρευνες η αιτιολογία της 

ανάπτυξης της επιλόχειας ψύχωσης αποτελεί ένα σύνθετο πολυπαραγοντικό μοντέλο 

που συμπεριλαμβάνει βιολογικές, γενετικές, κοινωνικές, ψυχολογικές και άλλες 

ποικίλες μεταβλητές (Di Florio, Smith, & Jones, 2013). 

    Αν και οι μελέτες βρίσκονται ακόμα υπό εξέλιξη για την εύρεση των παραγόντων 

κινδύνων της επιλόχειας ψύχωσης, ωστόσο τα χαρακτηριστικά της δείχνουν μια 

σημαντική βιολογική βάση για την παθογένεια της (Davies, 2012). Σημαντικό 

βιολογικό ρόλο φαίνεται να κατέχουν διάφορες ορμόνες, όπως τα οιστρογόνα, η 

προγεστερόνη, η προλακτίνη, η ωοθυλάκια ορμόνη διέγερσης, η ωχρινοτρόπος 

ορμόνη και η θυρεοειδής ορμόνη, καθώς τα στοιχεία φαίνεται να τις ενοχοποιούν (Di 

Florio, Smith, & Jones, 2013). Συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί ότι μετά τον τοκετό 

συμβαίνουν ταχείες ορμονικές μεταβολές που πιθανόν να σχετίζονται με την ύπαρξη 

επιλόχειας ψύχωσης (Doucet, et al. 2009. Valdimarsdottir, et al. 2009). Απόδειξη 

μάλιστα της ενοχοποίησης τους αποτελεί το γεγονός ότι οι αλλαγές στα επίπεδα των 

ορμονών αυτών φαίνεται να προηγούνται και όχι να έπονται της εμφάνισης της 

επιλόχειας ψύχωσης, αν και υπάρχουν και αντικρουόμενες απόψεις (Seyfried & 

Marcus, 2003).  

    Το ενδιαφέρον πάντως των επιστημών έχει εστιαστεί κυρίως στα οιστρογόνα 

καθώς φαίνεται να διαδραματίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο την ανάπτυξη της 

επιλόχειας ψύχωσης. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, τα επίπεδα των 

οιστρογόνων  στον ορό είναι 100 έως 200 φορές υψηλότερα από ό, τι κανονικά, ενώ 

μετά τον τοκετό πέφτουν απότομα στις φυσιολογικές τους τιμές μέσα σε λίγες 

ημέρες. Εκτός από τις ταχείες λοιπόν αυτές μεταβολές στα επίπεδα των οιστρογόνων 

που έχουν ενοχοποιηθεί για την έναρξη της επιλόχειας ψύχωσης, έχει βρεθεί ότι 

πιθανόν  η ανάκαμψη των επιπέδων οιστραδιόλης να είναι αργή με αποτέλεσμα  η 
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ανεπάρκεια αυτή των επιπέδων της μετά τον τοκετό να οδηγεί σε επιλόχεια ψύχωση 

(Ahokas & Aito, 1999. Ahokas, Aito, & Turiainen, 2000). Μάλιστα υπάρχουν 

αυξανόμενα στοιχεία ερευνών που φανερώνουν ότι τα οιστρογόνα έχουν σημαντικές 

επιδράσεις στην ψυχική κατάσταση των γυναικών. Έχει  παρατηρηθεί ότι ορισμένες 

γυναίκες βιώνουν ψυχωτικά επεισόδια, κυρίως πριν ή κατά τη διάρκεια της 

εμμηνόρροιας, δηλαδή κατά το στάδιο του έμμηνου κύκλου που τα επίπεδα 

οιστραδιόλης στο αίμα είναι πολύ χαμηλά (Ahokas, Aito, & Turiainen, 2000). Ήδη 

από το 1896 ο Kraepelin, αναγνωρίζοντας τον ρόλο των οιστρογόνων στην εμφάνιση 

ψύχωσης, δημιούργησε μια ξεχωριστή κατηγορία διάγνωσης, την <<έμμηνο 

ψύχωση>>, αναφερόμενος σε  περιπτώσεις όπου η ύπαρξη ψύχωσης ήταν σε χρονική 

συσχέτιση με την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και τη λοχεία. Πιο πρόσφατα, η συσχέτιση 

της οιστραδιόλης και της ανάπτυξης επιλόχειας ψύχωσης φάνηκε από το γεγονός ότι 

όταν σταμάτησαν οι γυναίκες, που νοσηλεύονταν με επιλόχεια ψύχωση, τη θεραπεία 

με οιστραδιόλη για μία εβδομάδα παρουσίασαν μέσα στις επόμενες ημέρες έντονα 

ψυχωτικά συμπτώματα (Ahokas, Aito, & Turiainen, 2000). Όλα αυτά λοιπόν 

υποδηλώνουν τον καίριο ρόλο της οιστραδιόλης στην βίωση της επιλόχειας ψύχωσης.   

     Επίσης η μαζική πτώση της συγκέντρωσης της οιστραδιόλης στον ορό μετά τον 

τοκετό, είναι πιθανόν να σχετίζεται με νευροδιαβιβαστική δυσλειτουργία στις 

γυναίκες, καθιστώντας  έτσι αυτές ευάλωτες στην εμφάνιση μεταγεννητικής ψύχωσης 

(Ahokas & Aito, 1999). Επομένως και οι νευροδιαβιβαστές φαίνεται να αποτελούν 

παράγοντα κινδύνου ψύχωσης μετά τον τοκετό. Μάλιστα έρευνα τόνισε ότι 

δυσλειτουργία στο νευροχημικό επίπεδο και στο σεροτονεργικό σύστημα 

εμπλέκονται στην εμφάνιση θετικών και αρνητικών συμπτωμάτων, όπως είναι οι 

παραισθήσεις και η γνωστική εξασθένιση, που σχετίζονται με τη ψύχωση (Geyer & 

Vollenweider, 2008). Επίσης υπάρχουν και μελέτες που ενοχοποιούν την έντονη 
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δραστηριότητα νευροδιαβιβαστών σε συγκεκριμένους υποδοχείς του εγκεφάλου για 

την αιτιολογία της επιλόχειας ψύχωσης (Davies, 2012). Ο Wieck μάλιστα και οι 

συνεργάτες του (1991) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η επιλόχεια ψύχωση 

συσχετιζόταν με αυξημένη ευαισθησία των υποδοχέων ντοπαμίνης. Άλλωστε η 

ντοπαμίνη έχει ενοχοποιηθεί και για την εμφάνιση της ψύχωσης καθώς 

παρατηρήθηκε ότι τα άτομα που έπασχα από ψυχωσική διαταραχή είχαν αυξημένο 

αριθμό υποδοχέων ντοπαμίνης οδηγώντας λοιπόν έτσι στο συμπέρασμα ότι η ψύχωση 

πιθανόν να οφείλεται στον υπερβολικό αριθμό υποδοχέων ντοπαμίνης που έχουν τα 

άτομα αυτά (Αυδή & Ρούσση, 2010). Επίσης μια απότομη πτώση στο επίπεδο της 

μελατονίνης μετά τον τοκετό έχει θεωρηθεί ότι είναι ένας αιτιολογικός παράγοντας 

της ανάπτυξης της επιλόχειας ψύχωσης λόγω της αντιντοπαμινεργικής της επίδρασης 

(Sharma & Mazmanian, 2003). 

     Αξίζει να αναφερθεί ότι εκτός από την οιστραδιόλη σημαντική προσοχή τέθηκε 

και στην θυρεοειδή ορμόνη ως αιτία πυροδότησης της ψύχωσης μετά τον τοκετό. 

Έχει βρεθεί ότι η δυσλειτουργία του θυρεοειδούς ή αλλιώς η αποκαλούμενη 

θυρεοτοξίκωση, οδηγεί στην επιλόχεια ψύχωση και συχνά εκδηλώνεται με 

παραλήρημα, κατατονία και παροδικά ψυχωσικά συμπτώματα (Dahale, et al. 2014). 

Επιπλέον η αυτοάνοση νόσος του θυρεοειδούς (autoimmune thyroid disease) 

αντιπροσωπεύει ένα δυνητικά ισχυρό αιτιολογικό παράγοντα για την ανάπτυξη της 

μεταγεννητικής ψύχωσης (Bergink, et al. 2011). Η αυτοάνοση νόσος του θυρεοειδούς 

είναι μια ασθένεια στην οποία το σώμα ερμηνεύει τους θυρεοειδείς αδένες και τα 

ορμονικά προϊόντα Τ3, Τ4 και TSH ως απειλές και ως εκ τούτου παράγει ειδικά 

αντισώματα που στοχεύουν τα κύτταρα του θυρεοειδούς, καταστρέφοντας τα έτσι 

αυτά. Τα στοιχεία λοιπόν των ερευνών δείχνουν ότι αυτή η νόσος συνδέεται άμεσα με 
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την ανάπτυξη της ψύχωσης, πλήττοντας μάλιστα ιδιαίτερα τις γυναίκες που πρώτη 

φορά γεννάνε (Bergink, et al. 2011) 

    Επιπρόσθετα έχει φανεί ότι η ανεπάρκεια της στεροειδούς σουφλάτασης μπορεί να 

οδηγήσει σε ευπάθεια της επιλόχειας ψύχωσης μέσω 4 εύλογων βιολογικών 

διαδρομών: << i) με εξασθένηση των οιστρογόνων και της βιοσύνθεσης ανδρογόνων 

στον πλακούντα και σε άλλους σωματικούς ιστούς, (ii) με μεταβολή του 

σεροτονινεργικού συστήματος, και ειδικότερα μέσω διατάραξης της έκφρασης των 

υποδοχέων 5-ΗΤ 2C, (iii) δημιουργώντας ένα ευάλωτο ψυχωτικό συμπεριφορικό 

προφίλ, το οποίο μπορεί να οξυνθεί μετά τον τοκετό και (iv) επηρεάζοντας την 

ανάπτυξη ή την συνεχιζόμενη λειτουργία του υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων 

\θυρεοειδών αξόνων>> (Davies, 2012). 

    Τέλος, τη συσχέτιση των βιολογικών παραγόντων με την έναρξη της ψύχωσης 

μετά τον τοκετό υποδηλώνει και η αιφνίδια έναρξη της, η χρονική συσχέτιση της 

επιλόχειας ψύχωσης με τον τοκετό, το αυξημένο ποσοστό υποτροπής και η συνεπής 

πολιτισμική της επικράτηση (Murray, Cooper, & Hipwell, 2003. Kumar, 1994). 

      Ένας άλλος παράγοντας που έχει ενοχοποιηθεί ιδιαίτερα για την ύπαρξη της 

επιλόχειας ψύχωσης είναι το ιστορικό προηγούμενης διαταραχής τόσο της ίδιας της 

μητέρας όσο και της οικογένειας της. Όσον αφορά το προηγούμενο ιστορικό 

ψυχιατρικής διαταραχής της ίδια της γυναίκας, αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα 

της έναρξης της επιλόχειας ψύχωσης, δεδομένου ότι 22% των γυναικών που πάσχουν 

από μεταγεννητική ψύχωση είχαν προηγουμένως νοσηλευτεί για κάποια άλλη 

ψυχιατρική διαταραχή (Davies, 2012). Οι γυναίκες αυτές θεωρούνται ότι είναι τόσο 

ευάλωτες έτσι ώστε και μόνο αυτό το γεγονός, χωρίς την ύπαρξη άλλων μεταβλητών, 

είναι σε θέση να τους προκαλέσει το ξέσπασμα της ψύχωσης (Ahokas, Aito, & 
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Turiainen, 2000). Παρατηρήθηκε μάλιστα να υπάρχει μια ιδιαίτερη στενή σύνδεση 

μεταξύ της διπολικής διαταραχής και της επιλόχειας ψύχωσης καθώς τα 

αποτελέσματα ερευνών φανερώνουν ότι οι γυναίκες που έπασχαν στο παρελθόν από 

διπολική διαταραχή είναι ιδιαίτερα ευάλωτες να αναπτύξουν επιλόχεια ψύχωση 

(Doucet, et al. 2009). Συγκεκριμένα, τα ποσοστά της επικράτησης της επιλόχειας 

ψύχωσης στις γυναίκες με προηγούμενο ιστορικό διπολικής διαταραχής κυμαίνονται 

από 25% έως 50% (Mighton, et al. 2016. Jones & Craddock, 2001). Επίσης γυναίκες 

που είχαν διαγνωστεί με σχιζοφρένεια στο παρελθόν έχουν αυξημένο κίνδυνο 

εμφάνισης ψύχωσης μετά τον τοκετό χωρίς όμως να είναι ακόμη σύμφωνο  ποιος 

είναι ο παράγοντας που πυροδοτεί την εμφάνιση επιλόχειας ψύχωσης στις γυναίκες 

με ιστορικό σχιζοφρένειας (Di Florio, Smith, & Jones, 2013).  

     Επιπλέον οι γυναίκες που είχαν βιώσει ψύχωση στη διάρκεια της λοχείας τους 

διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο υποτροπής σε μια επόμενη εγκυμοσύνη τους. Μάλιστα 

το ποσοστό επανάληψης της επιλόχειας ψύχωσης σε μια επόμενη εγκυμοσύνη είναι 

54 % (Blackmore, et al. 2013. Doucet, et al. 2009. Kendell, 1985).  

     Όσον αφορά το οικογενειακό ιστορικό ψυχιατρικής διαταραχής, θεωρείται ότι 

αποτελεί τον πιο συνεπή προβλεπτικό παράγοντα ανάπτυξης της επιλόχειας ψύχωσης 

(Ahokas, Aito, & Turiainen, 2000). Όπως στην ψύχωση έτσι και στην επιλόχεια 

ψύχωση έχει βρεθεί ότι υπάρχει μια γενετική προδιάθεση (κληρονομικότητα) της 

διαταραχής αυτής. Μελέτες που έχουν γίνει μεταξύ μονοζυγωτικών και διζυγωτικών 

διδύμων, απέδειξαν ότι το ποσοστό των μονοζυγωτικών διδύμων για προδιάθεση 

ψύχωσης ήταν 50% έναντι του 20% που βρέθηκε για τους διζυγωτικούς διδύμους, 

γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει κληρονομικότητα όλων των ψυχωσικών διαταραχών 

(Τσορμπατζούδης, 2011. Κοσμίδου 2008. Malaspina, et al. 2000). Οι γυναίκες που 

έχουν συγγενή πρώτου βαθμού που έχει βιώσει κάποια διαταραχή της διάθεσης ή είχε 
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εμφανίσει επιλόχεια ψύχωση έχουν εξαιρετικά αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν 

μεταγεννητική ψύχωση (Di Florio, Smith, & Jones, 2013). Η έρευνα μάλιστα  των 

Jones  και Craddock (2001) τόνισε την σημασία της ύπαρξης του οικογενειακού 

ιστορικού καθώς βρήκε ότι η επιλόχεια ψύχωση επηρεάζει το 74% των γυναικών που 

είχαν αναπτύξει διπολική διαταραχή οι ίδιες στο παρελθόν και ταυτόχρονα είχαν και 

οικογενειακό ιστορικό μεταγεννητικής ψύχωσης. Αντίθετα παρατήρησαν ότι μόνο το 

30% των γυναικών με διπολική διαταραχή αλλά χωρίς οικογενειακό ιστορικό 

επηρεάζεται από την επιλόχεια ψύχωση. Ακόμη εντυπωσιακό είναι ότι αν και μόνο 1 

με 2 στις 1000 γυναίκες από τον γενικό πληθυσμό είναι πιθανόν να βιώσουν 

επιλόχεια ψύχωση, στις γυναίκες που είχαν ιστορικό διπολικής διαταραχής το 

ποσοστό αυτό ανέρχεται στις 260 γυναίκες ανά τις 1000. Ενώ το ποσοστό αυτό 

κορυφώνεται στις 570 ανά τις 1000 όταν υπάρχει ιστορικό διπολικής διαταραχής της 

γυναικάς και παράλληλα οικογενειακό ιστορικό επιλόχειας ψύχωσης (Blackmore, et 

al. 2013). 

   Η σημαντική αυτή σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στην εμφάνιση της ψύχωσης στη 

διάρκεια της λοχείας και στο οικογενειακό ιστορικό ψυχιατρικής διαταραχής οδήγησε 

τους ερευνητές να μελετήσουν το γονίδιο που πυροδοτεί αυτή τη συσχέτιση. Έτσι 

λοιπόν έχει βρεθεί ότι πιθανόν η τοποθέτηση ενός γονιδίου ευαισθησίας στο 

χρωμόσωμα 16 να ευθύνεται για την ευπάθεια των γυναικών στην επιλόχεια ψύχωση 

με οικογενειακό ιστορικό (Jones, et al. 2007). Επίσης παρατηρήθηκε ότι η 

διακύμανση του σεροτονικού μεταφορικού γονιδίου ασκεί σημαντική επίδραση στην 

ανάπτυξη ψυχωσικών επεισοδίων και θεωρήθηκε ότι πιθανόν είναι ένα γονίδιο που 

συμβάλλει και αυτό στην έναρξη της μεταγεννητικής ψύχωσης (Coyle, et al. 2000). 

     Εκτός από τους βιολογικούς και γενετικούς- κληρονομικούς παράγοντες υπάρχουν 

και δευτερογενείς εκλεκτικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 
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ψύχωσης μετά το τοκετό. Πιο συγκεκριμένα, το άγχος έχει θεωρηθεί μια κύρια 

μεταβλητή πυροδότησης ψύχωσης μετά το τοκετό. Ψυχοκοινωνικοί στρεσσογόνοι 

παράγοντες όπως είναι ο θάνατος ενός βρέφους, η χηρεία και η ανεργία καταβάλλουν 

ψυχικά τη νέα μητέρα και σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες οδηγούν στην έναρξη 

της επιλόχειας ψύχωσης (Vesga- Lopez, et al. 2008. Stilo, et al. 2013). Επίσης η ίδια 

η μητρότητα και οι αλλαγές που επιφέρει στη ζωή της γυναίκας δημιουργούν ένα 

αγχωτικό πλαίσιο το οποίο στις ευάλωτες γυναίκες μπορεί να προκαλέσει ψύχωση 

(Thippeswamy, et al. 2015). Μάλιστα ο Paffenbarger (1964) μελετώντας ένα μεγάλο 

δείγμα βρήκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ του κινδύνου της ψύχωσης και του 

προγεννητικού θανάτου, του σύντομου χρονικού διαστήματος της κύησης, του 

χαμηλού βάρους γέννησης του βρέφους και του απαιτητικού επαγγέλματος της 

γυναίκας, διαπιστώνοντας έτσι ότι τα στρεσσογόνα γεγονότα ζωής έχουν άμεση 

σχέση με την βίωση της επιλόχειας ψύχωσης.  

     Επιπρόσθετα, έχει θεωρηθεί ότι το φύλλο του μωρού αποτελεί έναν ακόμη πιθανό 

προβλεπτικό παράγοντα της μεταγεννητικής ψύχωσης. Η επιθυμία και η προτίμηση 

για ένα αρσενικό μωρό, σε χώρες όπως η Ινδία, είναι ένα σύνηθες φαινόμενο που έχει 

ως αποτέλεσμα οι γυναίκες να βιώνουν μια τεράστια πίεση και άγχος να γεννήσουν 

ένα αρσενικό μωρό (Thippeswamy, et al. 2015). Έχει παρατηρηθεί λοιπόν ότι υπάρχει 

μια σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της γέννησης κοριτσιών και της εμφάνισης 

επιλόχειας ψύχωσης καθώς εικάζεται ότι η απογοήτευσή για το φύλλο του μωρού 

μπορεί να είναι ένας στρεσογόνος παράγοντας που συμβάλλει στην ενεργοποίηση της 

επιλόχειας ψύχωσης (Agrawal, Bhatia, & Malik, 1990). Ωστόσο άλλες έρευνες 

υποστηρίζουν ότι το φύλλο του μωρού συνδέεται με την ύπαρξη της επιλόχειας 

κατάθλιψης και όχι της επιλόχειας ψύχωσης (Kendell, et al. 1981). Παρομοίως, πιο 

πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν ότι η απογοήτευση του φύλου του μωρού δεν 
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επιβεβαιώνει τη σύνδεση με την εμφάνιση της επιλόχειας ψύχωσης (Upadhyaya, 

Sharma, & Raval, 2014. Mighton, et al. 2016). 

     Οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες ακόμη μελετήθηκαν ως προβλεπτικοί 

παράγοντες κινδύνου της ψύχωσης στη διάρκεια της λοχείας. Υποστηρίχτηκε ότι το 

χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της γυναίκας μπορεί να αποτελέσει ακόμη 

έναν στρεσσογόνο παράγοντα που πιθανόν να συμβάλλει στην ανάπτυξη της 

επιλόχειας ψύχωσης (Upadhyaya, Sharma, & Raval, 2014). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

προκαλεί η σύνδεση του χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου της γειτονιάς με 

την ύπαρξη της επιλόχειας ψύχωσης. Συγκεκριμένα, το κοινωνικό-οικονομικό 

περιβάλλον της γειτονιάς μπορεί να επηρεάσει την ψυχική υγεία της γυναίκας που 

διανύει μια πολύ ευάλωτη περίοδο και να οδηγήσει σε ψύχωση. Μάλιστα 

συγκρίνοντας τις γυναίκες που προέρχονταν από φτωχές κοινωνικό-οικονομικές 

γειτονιές με τις γυναίκες από πιο πλούσιες βρέθηκε ότι οι γυναίκες από τις 

φτωχότερες είχαν μεγαλύτερα ποσοστά ανάπτυξης επιλόχειας ψύχωσης (Nager, 

Johansson, & Sundquist, 2006). Άλλωστε εδώ και χρόνια έχει φανεί  ότι τα ποσοστά 

των ατόμων με ψύχωση είναι ιδιαίτερα υψηλά στις αστικές περιοχές, όπου το 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των ατόμων είναι πιο χαμηλό από άλλες περιοχές 

(Αυδή & Ρούσση, 2010). Μάλιστα έρευνα έδειξε ότι το ποσοστό των ατόμων με 

ψύχωση ήταν το διπλάσιο στα άτομα που προέρχονταν από τα χαμηλότερα 

κοινωνικοοικονομικά επίπεδα (Hollingshead & Redlich, 1958). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

προκαλεί η παρατήρηση ότι η επαναλαμβανόμενη έκθεση σε αντιξοότητες κάνει 

κάποια άτομα να υιοθετούν έναν ψυχολογικό μηχανισμό βελτιωμένης πρόβλεψης 

απειλών. Συγκεκριμένα υποστηρίζεται ότι τα άτομα που βιώνουν συνεχώς δυσκολίες 

προβλέπουν πιο δυσάρεστα γεγονότα από το περιβάλλον τους για να δημιουργήσουν 

μια διαρκής αίσθηση της ύπαρξης απειλής. Αυτός λοιπόν ο μηχανισμός που 
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υιοθετούν κάποια άτομα μπορεί να είναι πολύ βασικός για την ανάπτυξη κλινικής και 

μετέπειτα επιλόχειας ψύχωσης (Reininghaus, et al. 2016). 

    Επιπλέον και οι δημογραφικοί παράγοντες, όπως η ηλικία και η οικογενειακή 

κατάσταση, έχουν ενοχοποιηθεί για την εμφάνιση της μεταγεννητικής ψύχωσης. 

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι η ηλικία της γυναίκας σχετίζεται με την έναρξη της 

επιλόχειας ψύχωσης καθώς παρατηρήθηκε ότι στις γυναίκες 25 περίπου χρονών η 

ανάπτυξη της ψύχωσης μετά τη γέννα ήταν πιο συχνή (Upadhyaya, Sharma, & Raval, 

2014). Μάλιστα η συσχέτιση της ηλικίας της γυναίκας με την εμφάνιση της 

επιλόχειας ψύχωσης βρέθηκε και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ, όπου 

παρατηρήθηκε ότι οι γυναίκες ηλικίας 18 με 25 χρονών εμφανίζουν σε μεγαλύτερη 

συχνότητα μεταγεννητική ψύχωση από ότι οι μεγαλύτερες ηλικιακά γυναίκες (Vesga-

Lopez, et al. 2008). Ωστόσο υπάρχουν και έρευνες που υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες 

που είναι 35 χρονών και μεγαλύτερες έχουν διπλάσιο κίνδυνο ανάπτυξης της 

επιλόχειας ψύχωσης από τις γυναίκες που είναι περίπου 20 χρονών (Nager, 

Johansson, & Sundquist, 2005. Valdimarsdóttir, et al. 2009). Επομένως είναι πιθανό, 

εκτός από την ηλικία της μητέρας, η επιλόχεια ψύχωση να εξαρτάται και από την 

αλληλεπίδραση πολλών άλλων παραγόντων (Upadhyaya, Sharma, & Raval, 2014). 

    Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση, οι έρευνες είναι επίσης διφορούμενες 

καθώς άλλες έρευνες υποστηρίζουν ότι οι ανύπαντρες μητέρες  ή οι γυναίκες που δε 

συζούνε με τον πατέρα του παιδιού τους είναι πιο επιρρεπείς  στην ανάπτυξη  

μεταγεννητικής ψύχωσης, πιθανόν λόγο απουσίας συζυγικής στήριξης και βίωσης 

αυτής της συνθήκης ως στρεσσογόνο παράγοντα (Kirpinar, et al. 1999). Αντίθετα τα 

αποτελέσματα άλλων ερευνών δείχνουν να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης 

επιλόχειας ψύχωσης οι παντρεμένες γυναίκες (Nager, Johansson, & Sundquist, 2005). 

Ενώ υπάρχουν και μελέτες που υποστηρίζουν ότι τα ευρήματα της σύνδεσης των 
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δημογραφικών παραγόντων με την επιλόχεια ψύχωση δεν είναι συνεπή και επομένως 

δε μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει αιτιατή σχέση (Pfuhlmann, Stoeber, & Beckmann, 

2002). 

    Αξίζει εδώ να επισημανθεί η σημασία που έχει η έλλειψη της οικογενειακής  

στήριξης στην ανάπτυξη της επιλόχειας ψύχωσης. Η απουσία στήριξης από το άμεσο 

περιβάλλον της νέας μητέρας, δηλαδή από τους γονείς, τα πεθερικά  και κυρίως από 

το σύντροφο-σύζυγο της, κατά τη διάρκεια της λοχείας έχει θεωρηθεί ότι συμβάλλει 

στην εμφάνιση της μεταγεννητικής ψύχωσης (Mannion & Slade, 2014). Μάλιστα η 

γενικότερη έλλειψη επικοινωνίας της οικογένειας, οι συγκρούσεις μεταξύ των μελών 

της και η ύπαρξη συζυγικής βίας έχουν ενοχοποιηθεί ιδιαίτερα ως προβλεπτικοί 

παράγοντες κινδύνου της ψύχωσης μετά τον τοκετό (Upadhyaya, Sharma, & Raval, 

2014). Επίσης το οικογενειακό περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την 

εμφάνιση αλλά και την υποτροπή της επιλόχειας  ψύχωσης καθώς έχει βρεθεί ότι οι 

δύσκολες συνθήκες μέσα στην οικογένεια μπορούν να επιταχύνουν την εκδήλωση της 

διαταραχής. Αντίθετα ένα υγιές, προστατευτικό και ασφαλές οικογενειακό 

περιβάλλον μπορεί να επιβραδύνει την εμφάνιση της μεταγεννητικής ψύχωσης ή 

ακόμη να μειώσει τα συμπτώματα της (Hamaie, et al. 2016). Σχετικά με την απουσία 

κοινωνικής στήριξης οι ερευνητές κατέληξαν ότι η απουσία της οδηγεί στην 

επιλόχεια κατάθλιψη η οποία σε σοβαρή μορφή της μπορεί να σχετίζεται με την 

εμφάνιση ψυχωτικών συμπτωμάτων (Upadhyaya, Sharma, & Raval, 2014). 

    Ιδιαίτερο ακόμη ενδιαφέρον προκαλεί η συσχέτιση γεωγραφικών παραγόντων με 

την έναρξη της επιλόχειας ψύχωσης. Πιο συγκεκριμένα, παγκοσμίως υπάρχουν 

γεωγραφικές περιοχές που εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών τους αναγκάζουν τους 

κατοίκους τους να μεταναστεύουν για να μπορέσουν να ζήσουν. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί μια περιοχή της Ινδία, το  Uttarakhand, όπου το 93% της 
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συνολικής γεωγραφικής περιοχής είναι ορεινό με αποτέλεσμα οι άντρες της περιοχής 

να αναγκάζονται να μεταναστεύουν σε γειτονικές πεδινές περιοχές για να 

αναζητήσουν εργασία, ώστε να μπορέσουν να ζήσουν τις οικογένειες τους. Αυτοί οι 

άνθρωποι επισκέπτονται τις οικογένειες τους πολύ σπάνια (μια φορά σε 3-6 μήνες).  

Αποτέλεσμα αυτής της συνθήκης είναι οι γυναίκες τους να στερούνται τη φροντίδα 

και την υποστήριξη του συζύγου τους σε ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους, 

συμπεριλαμβανομένων και της περιγεννητικής και μεταγεννητικής φάσης. Το 

γεγονός αυτό της απουσίας του συζύγου τους δύναται να κάνει πιο ευάλωτες τις 

γυναίκες αυτές στην ανάπτυξη επιλόχειας ψύχωσης, σε σύγκριση με τις γυναίκες που 

ζουν σε άλλες περιοχές και απολαμβάνουν την υποστήριξη και τη φροντίδα του 

συζύγου τους στην ευάλωτη αυτή περίοδο της λοχείας. Επομένως, ο συνδυασμός των 

γεωγραφικών συνθηκών με την απουσία της συζυγικής στήριξης μπορεί να ενισχύσει 

τη βίωση της μεταγεννητικής ψύχωσης (Upadhyaya, Sharma, & Raval, 2014). 

     Επίσης στην αιτιολογία των ψυχικών διαταραχών έχει παρατηρηθεί ότι συχνά 

συμπεριλαμβάνονται και οι πολιτισμικοί παράγοντες. Ωστόσο  η βιβλιογραφία για 

την αλληλεπίδραση του πολιτισμικού πλαισίου (κουλτούρα) και της επιλόχειας 

ψύχωσης είναι εξαιρετικά  περιορισμένη (Posmontier & Fisher, 2014). Αντίθετα, οι 

έρευνες για τη συσχέτιση του πολιτισμικού πλαισίου και της επιλόχειας κατάθλιψης 

είναι εκτεταμένες. Αν και  οι  δύο αυτές συνθήκες, της επιλόχειας κατάθλιψης και της 

επιλόχειας ψύχωσης, δεν είναι οι ίδιες, ωστόσο η βιβλιογραφία επισημαίνει πως ο 

πολιτισμός μπορεί να αλληλεπιδράσει και να επηρεάσει την εμφάνιση όλων των 

μεταγεννητικών ψυχικών διαταραχών, συμπεριλαμβανομένου και της επιλόχειας 

ψύχωσης (Callister, Beckstrand, & Corbett, 2011. Gao, et al. 2010). Έρευνα μάλιστα 

που διεξάχθηκε, βρήκε ότι διάφοροι πολιτισμικοί παράγοντες, όπως είναι οι 

θρησκευτικές απόψεις που επικρατούν σε κάθε κοινωνία, οι αντιλήψεις των 
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ανθρώπων για τα άτομα με ψύχωση και η αντιμετώπιση προς αυτά τα άτομα, 

μπορούν να ενισχύσουν την εμφάνιση της επιλόχειας ψύχωσης (Posmontier & Fisher, 

2014). 

     Επίσης έχει ενοχοποιηθεί και η απώλεια ύπνου για την έναρξη της μεταγεννητικής 

ψύχωσης καθώς έχει παρατηρηθεί ότι η απώλεια ύπνου μπορεί να πυροδοτήσει την 

έναρξη της μανίας σε άτομα που είχαν ιστορικό διπολικής διαταραχής με αποτέλεσμα 

να οδηγηθούν στη βίωση της επιλόχειας ψύχωσης (Di Florio, Smith, & Jones, 2013. 

Mannion & Slade, 2014). Γενικά έχει αποδειχθεί ότι ο φτωχός ύπνος αποτελεί 

παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη του πρώτου επεισοδίου ψύχωσης και αποτελεί 

προβλεπτικό παράγοντα της εμφάνισης και της διατήρησης των παρανοϊκών ιδεών 

και της φτωχής ποιότητας ζωής των ατόμων με ψύχωση (Sheaves, et al. 2015. Levin 

&  Fireman, 2002). Αλλαγές λοιπόν στη δομή του ύπνου των γυναικών στη 

μεταγεννητική περίοδο, που πιθανόν συμβαίνουν λόγο της αλληλεπίδρασης 

ψυχολογικών, σωματικών και βιολογικών παραγόντων, έχουν συνδεθεί με την έναρξη 

της επιλόχειας ψύχωσης  σε γυναίκες που είναι ευάλωτες. Δηλαδή γυναίκες που είχαν 

ένα ιστορικό προηγούμενης διαταραχής, σε συνδυασμό με απώλεια ή δυσκολίες 

ύπνου καθίστανται ιδιαίτερα ευάλωτες να πληχθούν από τη μεταγεννητική ψύχωση 

(Sharma & Mazmanian, 2003). 

   Ένας ακόμη καθοριστικός παράγοντας εμφάνισης επιλόχειας ψύχωσης είναι η 

βίωση ενός τραύματος στην παιδική ηλικία της γυναίκας (Winkel, et al. 2013). Ο 

όρος τραύμα στην παιδική ηλικία αναφέρεται σε μια σειρά από ανεπιθύμητες 

ενέργειες που συμβαίνουν πριν από την ηλικία των 16 χρονών, συμπεριλαμβανομένης 

της σεξουαλικής, σωματικής και συναισθηματικής κακοποίησης και της 

παραμέλησης (Γιαννοπούλου, Δουζένης, & Λύκουρας, 2010). Αναφέρθηκε λοιπόν 

ότι οι γυναίκες με ιστορικό παιδικής κακοποίησης μπορεί να έχουν αμφιθυμία ή 



 

 

29 

άγχος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του τοκετού και της λοχείας (Kennedy & 

Tripodi, 2015. MacKay & Rutherford, 2012). Οι γυναίκες δηλαδή που βίωσαν 

κακοποίηση, κυρίως σεξουαλική κακοποίηση, στην παιδική ηλικία μπορεί να 

εμφανίσουν μια ιδιαίτερη δυσκολία να αντιμετωπίσουν τις φυσικές, διανοητικές και 

συναισθηματικές μεταβάσεις που προκαλεί η εγκυμοσύνη και ο τοκετός. Επομένως, 

σε αυτές τις γυναίκες η ίδια η διαδικασία της γέννησης μπορεί να επανανεργοποιήσει 

το προηγούμενο τραύμα και να προκαλέσει ένα νέο συναισθηματικό τραύμα, αυτό 

της επιλόχειας ψύχωσης (Kennedy & Tripodi, 2015). 

     Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο πρώτος τοκετός θεωρείται ότι είναι ένας ακόμη 

επιβαρυντικός παράγοντας της επιλόχειας ψύχωσης (Mighton, et al. 2016. Kisa, et al. 

2007). Η συσχέτιση του πρώτου τοκετού (primiparity) με τη βίωση της 

μεταγεννητικής ψύχωσης υποστηρίζεται ότι οφείλεται στις βιολογικές διαφορές που 

υπάρχουν μεταξύ της πρώτης με τις επακόλουθες εγκυμοσύνες (Di Florio, Smith, & 

Jones, 2013). Μάλιστα ο Paffenbarger (1964) παρατήρησε ότι η επιλόχεια ψύχωση 

ήταν πιο κοινή σε γυναίκες που γεννούσαν πρώτη φορά από ότι σε γυναίκες που 

είχαν ξαναγεννήσει και τόνισε ότι ο κίνδυνος εμφάνισης της μεταγεννητικής 

ψύχωσης σε αυτές τις γυναίκες ήταν διπλάσιος.  

    Επίσης, και οι μαιευτικές επιπλοκές έχουν ενοχοποιηθεί για την έναρξη της 

επιλόχειας ψύχωσης καθώς οι περιγεννητικές και οι νεογνικές επιπλοκές φάνηκαν να 

έχουν άμεση σχέση με τη βίωση αυτής της μεταγεννητικής διαταραχής (Blackmore, 

et al. 2013. Upadhyaya, Sharma, & Raval, 2014). Πάντως έρευνα που διεξήχθη έδειξε 

ότι οι γυναίκες με επιπλοκές στη διάρκεια της λοχεία και όχι στην περιγεννητική 

φάση, είχαν διπλάσιες πιθανότητες να αναπτύξουν επιλόχεια ψύχωση (Hellerstedt, et 

al. 2013). Όσον αφορά τις νεογνικές επιπλοκές, όπως η αναπνευστική διαταραχή στο 

νεογνό, η σοβαρή ασφυξία κατά τη γέννηση, ο πρόωρος τοκετός και ο περιγεννητικός 
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θάνατος, διαπιστώθηκε ότι συσχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο επιλόχειας ψύχωσης 

(Nager, et al. 2008). Χρειάζεται να αναφερθεί ότι και η καισαρική γέννα έχει 

θεωρηθεί ότι πιθανόν να αποτελεί παράγοντα κινδύνου της μεταγεννητικής ψύχωσης 

(Mannion & Slade, 2014. Bener, Gerber, & Sheikh, 2012). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

προκαλεί και η συσχέτιση που εντοπίζεται μεταξύ της ψύχωσης και της γέννησης 

τους χειμερινούς μήνες χωρίς ωστόσο να υπάρχουν πολλές έρευνες για τη αιτιολογική 

βάση αυτής της συσχέτισης  (Jarvis, 2007). 

   Επίσης οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι φαίνεται να υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο 

κάπνισμα και στην επιλόχεια ψύχωση. Δεδομένου ότι έχει αποδειχθεί η συσχέτιση 

του καπνίσματος  με την αιτιολογία της ψύχωσης και έχει παρατηρηθεί ότι τα άτομα 

που καπνίζουν αναπτύσσουν ψυχωτική διαταραχή περίπου ένα χρόνο νωρίτερα από 

τα άτομα που εμφανίζουν ψύχωση αλλά δεν καπνίζουν, οι έρευνες θεώρησαν ότι 

πιθανόν να υπάρχει συσχέτιση και με την επιλόχεια ψύχωση (Michaels & Novakovic, 

2015. Alderson & Lawrie, 2015. Gage, Hickman, & Zammit, 2016). Έτσι τα 

αποτελέσματα ερευνών αύξησαν την πιθανότητα ύπαρξης μιας ειδικής επίδρασης του 

καπνίσματος στις βιολογικές οδούς που εμπλέκονται στην επιλόχεια ψύχωση, 

συμπεριλαμβανομένων της ανοσοποιητικής και ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας. 

Επισημάνθηκε πάντως ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να προσδιοριστούν οι 

μοριακοί μηχανισμοί που διέπουν την εντυπωσιακή και παράδοξη αυτή σχέση μεταξύ 

του καπνίσματος και της επιλόχειας ψύχωσης (Di Florio, et al. 2015). Επιπλέον η 

χρήση κάνναβης πριν την εγκυμοσύνη ή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης έχει 

συσχετισθεί με την επιλόχεια ψύχωση. Έχει αποδειχθεί ότι οξεία έκθεση σε κάνναβη 

μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή ψύχωση, δηλαδή το άτομο μπορεί να εμφανίσει 

παράνοια και ακουστικές ψευδαισθήσεις. Αντίθετα η χρόνια και βαριά χρήση 

κάνναβης έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης σχιζοφρένειας (Michaels & 
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Novakovic, 2015). Μάλιστα μελέτη που διεξήχθη υπέδειξε ότι το 50% των ατόμων 

που εισάγονται σε νοσοκομείο με επαγόμενη από κάνναβη ψύχωση αργότερα 

αναπτύσσουν σχιζοφρένεια ή άλλη ψυχωτική διαταραχή (Arendt, et al. 2005). Επίσης 

και ο Moore με τους συνεργάτες του (2007) παρατήρησαν ότι τα άτομα που κάνουν 

χρήση κάνναβης έχουν διπλάσιες πιθανότητες να αναπτύξουν αργότερα μια ψυχωτική 

διαταραχή από τα άτομα που δεν κάνουν χρήση κάνναβης. Επομένως, η χρήση 

κάνναβης μπορεί να πυροδοτήσει την έναρξη ψύχωσης σε κάποια στιγμή στη ζωή της 

γυναίκα και στη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή της λοχείας, όποτε και οι γυναίκες 

έρχονται αντιμέτωπες με ποικίλες βιολογικές και συναισθηματικές αλλαγές με 

αποτέλεσμα η ψύχωση  να εμφανιστεί ξανά. 

    Τέλος, τη διαμόρφωση όλων των διαταραχών επηρεάζουν ιδιοσυγκρασιακοί 

παράγοντες. Έτσι παράγοντες προσωπικότητας, όπως η υπερβολική ανησυχία, η 

ευαίσθητη, το αυξημένο άγχος, η δυσκολία  προσαρμοστικότητας και το πείσμα 

αποδόθηκαν ως αιτιολογικοί παράγοντες της επιλόχειας ψύχωσης (Thippeswamy, et 

al. 2015). Οι προσωπικότητες δηλαδή που είναι εξαιρετικά ευαίσθητες απέναντι στα 

καθημερινά στρεσσογόνα γεγονότα και έχουν μεγάλες συναισθηματικές αντιδράσεις 

απέναντι σε δύσκολες καταστάσεις είναι πιο πιθανόν να είναι ιδιαίτερα ευάλωτες να 

αναπτύξουν επιλόχεια ψύχωση (Reininghaus, et al. 2016). Επίσης το αίσθημα της 

αυτοεκτίμησης και η χαμηλή υποκειμενική ευεξία έχει φανεί ότι κατέχουν καίριο 

ρόλο στην ανάπτυξη της μεταγεννητικής ψύχωσης. Συγκεκριμένα, η εγκυμοσύνη 

επιφέρει πολλές αλλαγές στο σώμα της γυναίκας με αποτέλεσμα να πυροδοτούνται 

ζητήματα που έχουν σχέση με την αυτοεκτίμηση, το ναρκισσισμό και την ταυτότητα 

της ίδιας της γυναίκας. Σε περιπτώσεις λοιπόν γυναικών που προϋπάρχουν τέτοια 

ζητήματα, η εγκυμοσύνη και η λοχεία δημιουργούν ένα ισχυρό νέο ναρκισσιστικό 

τραύμα που μπορεί να οδηγήσει σε επιλόχεια ψύχωση (Mannion & Slade, 2014). 
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   Καταλήγοντας χρειάζεται να τονισθεί ότι η επιλόχεια ψύχωση είναι μια διαταραχή 

της οποίας η παθογένεια οφείλεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων και όχι σε μια 

μοναδική αιτία, η μελέτη των οποίων χρήζει ακόμα και σήμερα μεγαλύτερης 

εμβάθυνσης. 

1.3 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  

    Η επιλόχεια ψύχωση θεωρείται ότι είναι μια <<οξεία ασθένεια>>, δηλαδή μια 

διαταραχή με σύντομη διάρκεια, που γενικά δε συνδέεται με μακροπρόθεσμη βλάβη 

στην ψυχική υγεία. Ωστόσο, είναι η ψυχιατρική μεταγεννητική διαταραχή που μπορεί 

να έχει τις πιο σοβαρές επιπτώσεις τόσο στη μητέρα όσο και στο βρέφος (Sit, 

Rothschild, & Wisner, 2006).  

    Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες με επιλόχεια ψύχωση διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο 

διάπραξης αυτοκτονιών καθώς φάνηκε ότι το 4% με 5% των γυναικών που βιώνουν 

μεταγεννητική ψύχωση αυτοκτονούν (Appleby, Mortensen, & Faragher, 1998. Focht 

& Kellner, 2012. Blackmore, et al. 2013). Ακόμη βρέθηκε ότι το πρώτο χρόνο μετά 

το τοκετό υπάρχει 70 φορές πιο αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης αυτοκτονικής 

συμπεριφοράς. Σε σύγκριση μάλιστα με το γενικό πληθυσμό ο κίνδυνος διάπραξης 

αυτοκτονιών στις γυναίκες με επιλόχεια ψύχωση είναι 17 φόρες μεγαλύτερος (Scott, 

O’Hara, & Blehar, 1998). Όλα αυτά λοιπόν τα δεδομένα τοποθετούν την αυτοκτονία 

ως την κύρια αιτία μητρικής θνησιμότητας του πρώτου χρόνου μεταγεννητικά (Sit, 

Rothschild, & Wisner, 2006). Μάλιστα παρατηρήθηκε ότι αυτές οι γυναίκες 

χρησιμοποιούν περισσότερο μη αναστρέψιμα και επιθετικά αυτοκτονικά μέσα, όπως 

να πηδούν από ύψη, σε σύγκριση με τις γυναίκες που οδηγούνται στην αυτοκτονία 

χωρίς όμως να έχουν ιστορικό επιλόχειας ψύχωσης, οι οποίες χρησιμοποιούν κυρίως 
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μη επιθετικούς αυτοκτονικούς τρόπους, όπως η υπερδοσολογία χαπιών (Hawton, 

2000).  

    Μια ακόμη τραγική συνέπεια της επιλόχειας ψύχωσης είναι η βρεφοκτονία, καθώς 

υπάρχει αυξημένος κίνδυνος οι μητέρες να σκοτώσουν τα βρέφη τους (Spinelli, 

2004). Περίπου το 4% των γυναικών με επιλόχεια ψύχωση διαπράττουν βρεφοκτονία 

(Spinelli, 2009). Η διάπραξη βρεφοκτονίας εμφανίζεται πιο συχνά στις γυναίκες που 

έχουν ψυχωσικά συμπτώματα, όπως οι ψευδαισθήσεις και οι παραισθήσεις, που τους 

οδηγούν να βλάψουν το βρέφος τους (Focht & Kellner, 2012). Πάντως σε έρευνα που 

διεξάχθηκε σε γυναίκες που νοσηλεύονται με επιλόχεια ψύχωση, βρέθηκε ότι ενώ το 

28%  με 35% των γυναικών περιγράφεται να έχουν αυταπάτες σχετικά με τα βρέφη 

τους, μόνο το 9% παρατηρήθηκε να έχει σκέψεις τραυματισμού των βρεφών τους 

(Sit, Rothschild, & Wisner, 2006). Επίσης σοβαρή αρνητική έκβαση της επιλόχειας 

ψύχωσης είναι και η παραμέληση- κακοποίηση του βρέφους (Chandra, et al. 2006). 

Έχει φανεί ότι η γνωστική αποδιοργάνωση, που εμφανίζεται ως σύμπτωμα της 

επιλόχειας ψύχωσης, μπορεί να οδηγήσει τη μητέρα να παραμελήσει τις ανάγκες του  

βρέφους και να χρησιμοποιήσει μη ασφαλή μέσα προσοχής του. Μάλιστα  μπορεί να 

εγκαταλείψει το νεογέννητο μετά τον τοκετό και να το αφήσει είτε σε κάποιο 

συγγενικό της πρόσωπο είτε ακόμα και σε κάποιον άγνωστο (Sit, Rothschild, & 

Wisner, 2006). 

    Επιπρόσθετα, η συναισθηματική προσκόλληση του βρέφους με τη μητέρα 

πλήττεται ιδιαίτερα από την μεταγεννητική ψύχωση (Hipwell, et al. 2000). 

Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη της συναισθηματικής σχέσης μεταξύ μητέρας και βρέφους 

είναι μια σημαντική ψυχολογική διαδικασία που συμβαίνει μετά το τοκετό. Η 

διακοπή λοιπόν της ανάπτυξης ενός ασφαλούς δεσμού μεταξύ μητέρας και βρέφους, 

εξαιτίας της επιλόχειας ψύχωσης, μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία της 
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συναισθηματικής, γνωστικής, κοινωνικής και συμπεριφορικής ανάπτυξη του βρέφους 

(Noorlander, Bergink, & Berg, 2008. Kennedy & Tripodi, 2015). Μάλιστα 

παρατηρήθηκε ότι επηρεάστηκε και η μετέπειτα παιδική και ενήλικη ζωή των βρεφών 

που είχαν μεταγεννητικά ψυχωτικές μητέρες. Έρευνα λοιπόν έδειξε ότι το 1\3 των 

βρεφών αυτών εμφάνιζαν νευρωτικά ή συμπεριφορικά προβλήματα στην παιδική 

τους ηλικία τα οποία οδηγούσαν με τη σειρά τους σε κοινωνικά και συναισθηματικά 

προβλήματα, όπως αυτά της μοναξιάς, της κοινωνικής απόσυρσης και της θλίψης. Η 

δημιουργία επομένως ψυχικών τραυμάτων στην ευαίσθητη αυτή ηλικία πιθανόν να 

οδηγεί στην εμφάνιση πιο σοβαρών προβλημάτων, όπως η κατάθλιψη, στην ενήλικη 

ζωή αυτών των βρεφών. Μάλιστα βρέθηκε ότι το 26% των παιδιών που οι μητέρες 

τους είχαν επιλόχεια ψύχωση εμφάνισαν και αυτά στην ενήλικη ζωή τους μια 

ψυχιατρική διαταραχή (Abbott, et al. 2004). 

   Επιπλέον οι μακροχρόνιες μελέτες παρακολούθησης δείχνουν ότι οι γυναίκες που 

βίωσαν επιλόχεια ψύχωση  παραμένουν σε υψηλό κίνδυνο να υποστούν μελλοντικά 

ψυχιατρικά επεισόδια που σχετίζονται ή δε σχετίζονται με τον τοκετό (Blackmore, et 

al. 2013. Doucet, Letourneau, & Blackmore, 2012). Μια γυναίκα δηλαδή που 

παρουσιάζει αρχικά επιλόχεια ψύχωση και βιώνει μεταγενέστερα ψυχιατρικά 

επεισόδια, συνήθως συνεχίζει να βιώνει μια διπολική ασθένεια (Doucet, et al. 2009).  

Επίσης πολύ συχνές είναι και οι υποτροπές. Εκτιμάται ότι 62% των γυναικών που 

πάσχουν από επιλόχεια ψύχωση θα υποστούν επακόλουθο συναισθηματικό επεισόδιο 

μεταγεννητικά, ενώ περίπου το 57% θα εμφανίσουν υποτροπή μετά από μια επόμενη 

εγκυμοσύνη (Blackmore, et al. 2006). Παρομοίως άλλες μελέτες περιγράφουν τα 

ποσοστά υποτροπής μεταξύ 51% και 69% (Pfuhlmann, Stoeber, & Beckmann, 2002). 

Αξίζει πάντως εδώ να τονισθεί ότι η πλειονότητα των γυναικών που βιώνουν  

επιλόχεια ψύχωση έχουν ευνοϊκά αποτελέσματα με πλήρη ανάρρωση. Μάλιστα η 
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πρόγνωση της είναι καλύτερη από ότι για τις γυναίκες που βιώνουν  μανία ή ψύχωση 

σε περίοδο που δεν σχετίζεται με τον τοκετό ή τη λοχεία (Doucet, et al. 2009). 

Χαρακτηριστικό μάλιστα, της καλής έκβασης που έχουν οι γυναίκες με επιλόχεια 

ψύχωση, είναι το γεγονός ότι αποτελέσματα έρευνας έδειξαν  ότι το 73% των 

γυναικών με επιλόχεια ψύχωση ήταν σε καλή κατάσταση και το 15% σε μια 

<<μέτρια>> όπως αναφέρουν κατάσταση (Pfuhlmann, Stoeber, & Beckmann, 2002). 

Πάντως, υπάρχουν και αντικρουόμενες μελέτες, όπως αυτή των Videbech και 

Gouliaev (1995) που ανέφεραν μια μάλλον κακή έκβαση των γυναικών με αυτή την 

διαταραχή καθώς παρατήρησαν ότι ένα σημαντικό ποσοστό του 40% των γυναικών 

που συμμετείχαν στη μελέτη τους εμφάνισαν πλήρη απώλεια της ικανότητας 

εργασίας τους μεταγενέστερα στη ζωή τους, οδηγώντας τους έτσι στο συμπέρασμα 

ότι οι γυναίκες με επιλόχεια ψύχωση δεν αναρρώνουν ποτέ πλήρως (Pfuhlmann, 

Stoeber, & Beckmann, 2002). 

    Σαφώς η εμπειρία της μεταγεννητικής ψύχωσης μπορεί να στιγματίσει και να 

τραυματίσει και την ψυχολογική κατάσταση των γυναικών  που είναι απροετοίμαστες 

για την ξαφνική και απρόσμενη  εμφάνιση της διαταραχής αυτής, και έτσι να βιώσουν 

αισθήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης και αυτό–απόρριψης (Posmontier & Fisher, 

2014). 

     Ακόμη και οι φαρμακολογική θεραπεία της επιλόχειας ψύχωσης μπορεί να έχει 

δυνητικά σοβαρές αρνητικές συνέπειες στις γυναίκες αλλά και στα βρέφη τους 

(Genung, 2013). Συγκεκριμένα, οι γυναίκες που λαμβάνουν σταθεροποιητικά της 

διάθεσης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, σε περιπτώσεις που υπάρχει ιστορικό, 

έχουν αυξημένο κίνδυνο εμβρυϊκών ανωμαλιών του νευρικού σωλήνα, ανωμαλίες της 

καρδιάς και των διαρθρωτικών δυσπλασιών (Pearlstein, 2013). Επιπρόσθετα και ο 

θηλασμός μπορεί να θέτει τα βρέφη σε άμεσο κίνδυνο καθώς  τα βρέφη των οποίων 
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οι μητέρες λαμβάνουν άτυπα αντιψυχωσικά διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για μια 

σειρά από ανεπιθύμητες παρενέργειες συμπεριλαμβανομένου, των καρδιαγγειακών 

ασταθειών, των επιληπτικών κρίσεων και του συνδρόμου του αιφνίδιου βρεφικού 

θανάτου (Genung, 2013). Ενώ τα βρέφη που προσλαμβάνουν λίθιο μέσω του 

θηλασμού βρίσκονται σε κίνδυνο να πάθουν ταχεία αφυδάτωση. Τέλος, έχει θεωρηθεί 

ότι η έκθεση των βρεφών σε ψυχοτρόπα φάρμακα μέσω του θηλασμού έχει 

μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές επιπτώσεις (Pearlstein, 2013). 

    Αξίζει να τονισθεί ότι η επιρροή της επιλόχειας ψύχωσης δεν εκτίνεται μόνο στη 

μητέρα και στο βρέφος, αλλά φαίνεται να επηρεάζει και το σύζυγο- σύντροφο. Αυτό 

το συμπέρασμα προάγεται από τα αποτελέσματα ερευνών που δείχνουν ότι οι σύζυγοι 

των γυναικών με επιλόχεια ψύχωση έχουν αυξημένο άγχος θυμό, φόβο και σύγχυση  

(Wyatt, et al. 2015. Beck, 2002). Ενώ και η σχέση του ζευγαριού φάνηκε να 

επηρεάζεται  ή πολλές φορές να καταστρέφεται από τη μεταγεννητική ψύχωση καθώς 

έρευνες αναφέρουν ότι εμφανίζονται δυσμενείς μεταβολές στις σχέσεις του ζευγαριού 

που πολλές φορές φτάνουν στο σημείο να παρατηρήσουμε μια έντονη συσχέτιση της 

αύξησης των διαζυγίων με την εμφάνιση της επιλόχειας ψύχωσης (Wyatt, et al. 2015. 

Doucet, Letourneau, & Blackmore, 2012). 

     Το γεγονός λοιπόν ότι η επιλόχεια ψύχωση θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του 

βρέφους και της μητέρας και επηρεάζει αρνητικά τις σχέσεις όλων των μελών της 

οικογένειας αποδεικνύει την επιβεβλημένη ανάγκη διερεύνησης των θεραπευτικών 

μεθόδων αυτής της διαταραχής. 

1.4. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

    Η επιλόχεια ψύχωση, εξαιτίας της σοβαρής ψυχιατρικής κλινικής της εικόνας και 

των συνεπειών της, απαιτεί άμεση εισαγωγή της μητέρας στο νοσοκομείο. Το 
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βρέφος, κρίνεται αναγκαίο στις περισσότερες περιπτώσεις να διαχωρίζεται από τη 

μητέρα του, για να προφυλάσσεται η σωματική και ψυχική του ανάπτυξη μέχρι τα 

ψυχωτικά συμπτώματα της ψύχωσης που εμφανίζει η μητέρα να αντιμετωπιστούν 

(Spinelli, 2009). 

   Για να επιτευχθεί λοιπόν η εξάλειψη των ψυχωτικών συμπτωμάτων και  κυρίως για 

να αντιμετωπιστεί ολιστικά η επιλόχεια ψύχωση χρειάζεται ο συνδυασμός της χρήσης 

φαρμακοθεραπείας και ψυχοθεραπείας. Στην αρχή η θεραπεία, λόγω της 

απρόβλεπτης φύσης της διαταραχής και των ψυχωτικών συμπτωμάτων της, 

επικεντρώνεται μόνο στην χρήση φαρμάκων (Bergink, et al. 2015). Μόλις 

αντιμετωπιστούν τα ψυχωτικά συμπτώματα αρχίζει και η παράλληλη χρήση 

ψυχοθεραπείας ώστε να αποφευχθούν οι υποτροπές και να ενδυναμωθεί η ψυχική 

κατάσταση της μητέρας (Sit, Rothschild, & Wisner, 2006). 

    Όσον αφορά λοιπόν τη φαρμακοθεραπεία, υπάρχει ένας συνδυασμός φαρμάκων 

που περιλαμβάνουν κυρίως  αντιψυχωτικά, αντικαταθλιπτικά και  σταθεροποιητές της 

διάθεσης, όπως το λίθιο. Πιο συγκεκριμένα, τα αντιψυχωτικά θεωρούνται πρώτης 

γραμμής επιλογής φαρμάκων στη θεραπεία της επιλόχειας ψύχωσης καθώς 

χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των μανιακών και των ψυχωτικών 

συμπτωμάτων (Rai, Pathak, & Sharma, 2015). Τα αντιψυχωτικά φάρμακα δρουν 

αναστέλλοντας την μεταβίβαση των νευρικών ερεθισμάτων στο κεντρικό νευρικό 

σύστημα, αποκλείοντας έτσι τη δράση της ντοπαμίνης στους υποδοχείς του 

μετασυναπτικού νευρώνα (Κοσμίδου, 2008). Πρόσφατες έρευνες φανέρωσαν ότι τα 

κλασσικά νευροληπτικά φάρμακα, όπως η αλοπεριδόλη, έχουν επικίνδυνες 

παρενέργειες για αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με ιδιαίτερη προσοχή 

(Brockington, 2004). Παρομοίως και η χλωροπρομαζίνη είναι ένα αντιψυχωτικό 

παλαιότερης γενιάς που πλέον θεωρείται επικίνδυνο ενώ παλαιότερες έρευνες τόνιζαν 
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τη συμβολή της στην αντιμετώπιση της επιλόχειας ψύχωσης (Doucet et al., 2011). Τα 

νεότερα λοιπόν αντιψυχωτικά φάρμακα, όπως η ρισπεριδόνη (Risperdal), η 

ολανζαπίνη (Zyprexa) και η αριπιπραζόλη, καθώς έχουν τον ίδιο μηχανισμό δράσης 

με αυτά αλλά έχουν λιγότερες παρενέργειες από αυτά, χρησιμοποιούνται πλέον ως 

επι τον πλείσοτν, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες υποτροπής και επανεισαγωγής των 

ατόμων (Brockington, 2004. Klinger, et al. 2013). Ταυτόχρονα έχει βρεθεί ότι 

μειώνουν και τα γνωστικά ελλείμματα που παρουσιάζουν τα άτομα με ψύχωση (Αυδή 

& Ρούσση, 2010). Πάντως υπάρχουν και έρευνες που συνδέουν τα άτυπα 

αντιψυχωτικά φάρμακα με κάποιες παρενέργειες, όπως είναι η εμφάνιση του διαβήτη 

τύπου 2, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σαφής εξήγηση άμα η εμφάνιση αυτή οφείλεται 

στο ίδιο το φάρμακο ή στην προδιάθεση των ατόμων (Leslie & Rosenheck, 2004). 

     Όσον αφορά τα αντικαταθλιπτικά, θεωρείται ότι συμβάλλουν στη μείωση των 

καταθλιπτικών συμπτωμάτων που εμφανίζουν πολλές φορές οι γυναίκες με 

μεταγεννητική ψύχωση (Bergink, et al. 2015). Πάντως οι περισσότερες έρευνες 

τονίζουν ότι τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα θα πρέπει να αποφεύγονται κατά τη 

διάρκεια της θεραπείας της επιλόχειας ψύχωσης καθώς εκτιμάται ότι είναι  

επικίνδυνα να προκαλέσουν ταχεία κυκλοειδή ή μειχτά επεισόδια στα άτομα με 

διπολική διαταραχή (Spinelli, 2009. Doucet, et al. 2009). 

    Επίσης σημαντική συμβολή στην αντιμετώπιση της επιλόχειας ψύχωσης φαίνεται 

να έχουν και οι σταθεροποιητές της διάθεσης, όπως είναι το λίθιο (Doucet, et al. 

2011). Το λίθιο θεωρείται ότι είναι ένα σημαντικό μέσο προφύλαξης των γυναικών 

κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους, καθώς μειώνει τον κίνδυνο της υποτροπής τους. 

Μάλιστα μελέτες αναφέρουν ότι  γυναίκες που διέκοψαν τη θεραπεία τους με λίθιο 

είχαν υψηλά ποσοστά υποτροπής, υποδηλώνοντας έτσι τη συσχέτιση του λιθίου με 

την υποτροπή των γυναικών (Viguera, et al. 2000). Επιπλέον, έρευνα φανέρωσε ότι 
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γυναίκες που έλαβαν θεραπεία με λίθιο είχαν σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό 

υποτροπής σε σύγκριση με γυναίκες που έλαβαν θεραπεία μόνο με αντιψυχωσικά 

φάρμακα (Bergink, et al. 2015). Παρομοίως, μια άλλη έρευνα που συνέκρινε το λίθιο 

με τα αντιψυχωτικά βρήκε ότι στις γυναίκες που έλαβαν θεραπεία με λίθιο τα 

συμπτώματα εξαλείφθηκαν μέσα τις επόμενες 7-15 μέρες, ότι είχαν λιγότερα 

ποσοστά υποτροπής και γενικότερα ότι είχαν μια πιο ταχεία ανάρρωση από την άλλη 

ομάδα (12 εβδομάδες έναντι 20 εβδομάδων) (Doucet, et al. 2011). Πάντως αν και έχει 

επισημανθεί η συμβολή της θεραπείας με λίθιο στη μείωση των υποτροπών τόσο 

στην ίδια τη γέννα όσο και στις επόμενες, δεν έχει γίνει κατανοητό άμα η χορήγηση 

λιθίου χρειάζεται να γίνει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή αμέσως μετά το 

τοκετό (Rai, Pathak, & Sharma, 2015). Επίσης, μελέτες υποστηρίζουν ότι η χορήγηση 

λιθίου στη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι χρήσιμη μόνο στις μητέρες με ιστορικό 

επιλόχειας ψύχωσης και όχι στις μητέρες που έχουν διπολική διαταραχή και οι οποίες 

είχαν βιώσει ένα επεισόδιο διάθεσης που δε σχετίζεται όμως με τη μεταγεννητική 

περίοδο (Bergink, et al. 2012. Pfuhlmann, Stoeber, & Beckmann, 2002). Αξίζει 

ακόμη να αναφερθεί ότι αποτρέπεται η χρήση λιθίου στις γυναίκες που θηλάζουν 

καθώς υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την έκκριση του φαρμάκου στο βρέφος  μέσω 

του μητρικού γάλακτος (Rai, Pathak, & Sharma, 2015). Επομένως, η χρήση του 

λιθίου είναι πολύ σημαντική στην αντιμετώπιση τις επιλόχειας ψύχωσης όμως 

υποκύπτει κινδύνους που οι ειδικοί οφείλουν να γνωρίζουν και να προστατεύουν τη 

μητέρα και το βρέφος από αυτούς. 

       Επιπρόσθετα και οι βενζοδιαζεπίνες, όπως η λοραζεπάμη, φαίνεται να κατέχουν 

κάποιον ρόλο στη θεραπεία της οξείας επιλόχειας ψύχωσης (Rai, Pathak, & Sharma, 

2015). Οι βενζοδιαζεπίνες έχουν ηρεμιστική, αγχολυτική και υπνωτική δράση με 

αποτέλεσμα να μειώνουν διάφορα συμπτώματα της επιλόχειας ψύχωσης, όπως αυτά 
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της αϋπνίας, της διέγερσης και της σύγχυσης (Rai, Pathak, & Sharma, 2015. Bergink, 

et al. 2015). Πάντως οι βενζοδιαζεπίνες δεν είναι αποτελεσματικό να 

χρησιμοποιούνται ως μοναδική θεραπεία καθώς αποτελέσματα έρευνας υπέδειξαν ότι 

όταν οι βενζοδιαζεπίνες χρησιμοποιήθηκαν ως μοναδική θεραπεία μόνο το 6% των 

γυναικών εμφάνισε ύφεση των συμπτωμάτων του, ενώ όταν έγινε συνδυασμός 

χορήγησης λιθίου, αντιψυχωτικών και βενζοδιαζεπίνων το ποσοστό κυμάνθηκε στο 

67% (Bergink,  et al. 2011). 

    Σύμφωνα με τους ερευνητές και η ορμονοθεραπεία εντοπίζεται να συμβάλλει στη 

θεραπεία της επιλόχειας ψύχωσης (Ahokas & Aito, 1999). Πιο συγκεκριμένα, έχει 

φανεί ότι η χορήγηση οιστραδιόλης ακόμη και ως μοναδική θεραπεία οδηγεί στη 

μείωση των συμπτωμάτων της μεταγεννητικής ψύχωσης μέσα σε λίγες μόνο 

εβδομάδες (Pfuhlmann, Stoeber, & Beckmann, 2002. Doucet, et al. 2011). Ακόμη και 

το πολύ συχνό και σοβαρό σύμπτωμα της απώλειας ύπνου φάνηκε να επηρεάζεται 

από τη θεραπεία με οιστρογόνα καθώς παρατηρήθηκε αύξηση του ύπνου REM και 

ελάττωση του χρόνου αγρυπνίας των γυναικών κατά τη διάρκεια της 

ορμονοθεραπείας (Sharma & Mazmanian, 2003). Μάλιστα γυναίκες που σταμάτησαν 

την θεραπεία με οιστρογόνα παρατηρήθηκε ότι επανεμφάνισαν τα ψυχωτικά 

συμπτώματα μέσα σε μόλις μία εβδομάδα και ότι είχαν γενικά έντονες υποτροπές 

(Pfuhlmann, Stoeber, & Beckmann, 2002. Ahokas & Aito, 1999). Ωστόσο έχει 

υποστηριχθεί ότι υπάρχουν μεμονωμένες αναφορές για την αποτελεσματικότητα της 

ορμονοθεραπείας στην επιλόχεια ψύχωση και για αυτό κρίνεται αναγκαίο να 

διεξαχθεί περαιτέρω μελέτη (Doucet, et al. 2011). 

    Μιας άλλης μορφής θεραπείας, η ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ECT), έχει θεωρηθεί 

ακόμη ότι είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της μεταγεννητικής ψύχωσης 

(Forray & Ostroff, 2007). Η ECT μπορεί να οδηγήσει σε ταχεία μείωση των 
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συμπτωμάτων της επιλόχειας ψύχωσης καθώς γυναίκες που έλαβαν αυτή τη μορφή 

θεραπείας εμφάνισαν πολύ καλύτερη κλινική εικόνα μόλις σε 3 με 6 συνεδρίες 

(Forray & Ostroff, 2007. Doucet, et al. 2011). Μάλιστα ο Protheroe (1969) 

υποστήριξε  ότι η χρήση της ECT μπορεί να μειώσει και τη διάρκεια της νοσηλείας 

των γυναικών με επιλόχεια ψύχωση καθώς παρατήρησε ότι οι γυναίκες που έλαβαν 

ηλεκτροσπασμοθεραπεία είχαν κατά μέσο όρο παραμονής στο νοσοκομείο 2,4 μήνες 

δηλαδή πολύ λιγότερο χρόνο από τις άλλες γυναίκες που είχαν 8 μήνες. Έχει 

παρατηρηθεί πάντως ότι οι γυναίκες που δεν είχαν στο παρελθόν λάβει κάποια 

ψυχιατρική θεραπεία δεν επιλέγουν και δεν επιθυμούν αυτού του είδους θεραπεία 

(Rai, Pathak, & Sharma, 2015). Όσον αφορά την ηλεκτροσπασμοθεραπεία και τον 

θηλασμό, έχει αποδειχθεί ότι δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα το βρέφος καθώς τα φάρμακα 

που δίνονται κατά τη διάρκεια της ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ECT) για την 

αναισθησία και τη χαλάρωση των μυών είναι βραχείας δράσης και επομένως υπάρχει 

ελάχιστη μεταφορά του φαρμάκου στο βρέφος μέσω του μητρικού γάλακτος (Focht 

& Kellner, 2012). Επίσης, αν και η ηλεκτροσπασμοθεραπεία είναι μια επανειλημμένη 

διαδικασία (6-12 θεραπείες σε οξεία μορφή επιλόχειας ψύχωσης), ωστόσο η έκθεση 

του βρέφους στα φάρμακα είναι ελάχιστη σε σύγκριση με την έκθεση που έχουν τα 

βρέφη όταν οι μητέρες τους λαμβάνουν αντικαταθλιπτικά ή\και αντιψυχωτικά 

φάρμακα. Επομένως, υποστηρίζεται ότι δεδομένου της ταχείας ανταπόκρισης στη 

θεραπεία και την ασφάλεια που παρέχει η ECT στη μητέρα αλλά και στο βρέφος, η 

ηλεκτροσπασμοθεραπεία θα ήταν χρήσιμο να χρησιμοποιείται ως πρώτης γραμμής 

θεραπείας για τις γυναίκες με επιλόχεια ψύχωση (Focht & Kellner, 2012). 

    Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι υπάρχει και μια θεραπεία 4 βημάτων που προτάθηκε 

για την αντιμετώπιση της επιλόχειας ψύχωσης. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη θεραπεία 

το πρώτο βήμα της περιλαμβάνει τη χορήγηση βενζοδιαζεπίνων  για 3 ημέρες (στάδιο 
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1) με σκοπό να αξιολογηθεί αν απώλεια ύπνου αποτελεί σημαντικό αιτιολογικό 

παράγοντας στην επιλόχεια ψύχωση. Μετά από 3 ημέρες άμα η χρήση μόνο 

βενζοδιαζεπίνων δεν έχει καταφέρει να μειώσει τα ψυχωτικά και μανιακά 

συμπτώματα τότε ακολουθεί τη τέταρτη μέρα το δεύτερο βήμα που περιλαμβάνει 

αντιψυχωσικά φάρμακα (2 στάδιο). Ο συνδυασμός της χορήγησης αντιψυχωτικών και 

βενζοδιαζεπίνων πραγματοποιείται για 2 εβδομάδες. Αν σε 2 εβδομάδες δεν υπάρχει 

σημαντική βελτίωση της κλινικής κατάστασης των γυναικών, τότε προστίθεται στη 

θεραπεία και η χρήση λιθίου (3 στάδιο). Μάλιστα ο συνδυασμός λιθίου και 

αντιψυχωτικών έχει υπογραμμισθεί ότι είναι πιο αποτελεσματικός σε άτομα με 

επιλόχεια ψύχωση από ότι η χρήση μόνο αντιψυχωτικών φαρμάκων. Τέλος, στις 

γυναίκες που δεν έχουν ανταποκριθεί μετά από 12 εβδομάδες στο θεραπευτικό 

συνδυασμό βενζοδιαζεπίνων, αντιψυχωτικών και λιθίου συνιστάται η χρήση της ECT  

(4 στάδιο) καθώς έχουν φανεί θετικά αποτελέσματα αυτής της θεραπευτικής μεθόδου 

στις γυναίκες με επιλόχεια ψύχωση. Τα αποτελέσματα λοιπόν της χρήσης αυτής της 

θεραπείας των 4 βημάτων υπέδειξαν ότι οι γυναίκες με επιλόχεια ψύχωση εμφανίζουν 

υψηλά ποσοστά ύφεσης των συμπτωμάτων τους (98,4%) και ταυτόχρονα 

παρατήρησαν ότι με αυτή τη θεραπεία η ύφεση μπορεί να είναι παρατεταμένη για ένα 

σημαντικό ποσοστό των γυναικών (79,7%) (Bergink,  et al. 2015). 

     Εκτός όμως από τη χρήση φαρμάκων στη θεραπεία της επιλόχειας ψύχωσης 

ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συμβολή της ψυχοθεραπείας. Αν και ο ρόλος της 

ψυχοθεραπείας στην αντιμετώπιση της μεταγεννητικής ψύχωσης έχει αμφισβητηθεί 

από ένα μέρος του ιατρικού κλάδου, ωστόσο έρευνες φανερώνουν ότι οι 

ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις μπορεί να είναι εξαιρετικά ευεργετικές για τις ίδιες 

τις γυναίκες αλλά και για τις οικογένειες τους. Πιο συγκεκριμένα, η ψυχοθεραπεία  

στοχεύει στην κατανόηση της μεταγεννητικής περιόδου, στη μείωση του άγχους που 
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υπάρχει στο οικογενειακό περιβάλλον και στη δημιουργία ενός πιο υποστηρικτικού 

περιβάλλοντος. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η θεραπεία της γυναικάς και 

παράλληλα αποτρέπονται πιθανές υπότροπες (Wyatt, et al. 2015). Ακόμη η 

συναισθηματική στήριξη που παρέχει η ψυχοθεραπεία στη μητέρα ενδυναμώνει την 

αυτοεκτίμηση και την εμπιστοσύνη της στον εαυτό της, βελτιώνοντας έτσι την εικόνα 

της γυναίκας για τον εαυτό της και μειώνοντας τις πιθανότητες για υποτροπές (Rai, 

Pathak, & Sharma, 2015). Επίσης, η ψυχοθεραπεία κρίνεται ιδιαίτερα βοηθητική και 

για την ενίσχυση της σχέσης της μητέρας με το βρέφος καθώς με συγκεκριμένες 

τεχνικές η ψυχοθεραπεία βοηθάει στην συγκόλληση και στην ενδυνάμωση των 

σχέσεων τους ενώ παράλληλα βοηθάει και στην υγιή ανάπτυξη του βρέφους (Sit, 

Rothschild, & Wisner, 2006).   

    Αξίζει σε αυτό το σημείο να τονισθεί η σημασία της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 

καθώς γυναίκες με επιλόχεια ψύχωση αναφέρουν την ανάγκη τους για 

συναισθηματική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης τους. Έχει φανεί 

ότι ο κίνδυνος των ψυχιατρικών υποτροπών της μεταγεννητικής ψύχωσης συχνά 

οφείλεται στην έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης καθώς παρατηρήθηκε ότι η πορεία 

της επηρεάζεται από το άγχος που προκαλούν τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα 

(Doucet, Letourneau, & Blackmore, 2012). Οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις 

προτείνονται για τη βελτίωση της αυτοεκτίμησης των γυναικών και της μείωσης του 

άγχους και της μοναξιάς που νιώθουν έτσι ώστε να ενισχυθεί η θεραπεία της 

επιλόχειας ψύχωσης και να αποφευχθούν οι υποτροπές. Η ψυχοκοινωνική παρέμβαση 

δηλαδή βοηθάει στην αναγνώριση, στην ομαλοποίηση και στη μείωση των βασικών 

συμπτωμάτων της επιλόχειας ψύχωσης, όπως είναι οι παρανοειδείς σκέψεις και 

συναισθήματα αλλά και ο τρόμος και οι ενοχές που κατακλύζουν τις γυναίκες με 

επιλόχεια ψύχωση (Kennedy & Tripodi, 2015). Επομένως, η ψυχοκοινωνική 
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υποστήριξη που μπορεί να μειώσει τις επιβλαβείς επιπτώσεις των παραγόντων πίεσης 

είναι σημαντική για την ολοκληρωτική αντιμετώπιση της επιλόχειας ψύχωσης 

(Doucet, Letourneau, & Blackmore, 2012). 

   Επίσης, πολύ σημαντικές έχουν θεωρηθεί και θεραπείες που είναι εστιασμένες στην 

οικογένεια. Οι θεραπείες αυτές διαφέρουν στη διάρκεια, το πλαίσιο και τις τεχνικές 

που χρησιμοποιούν, ωστόσο όλες στοχεύουν να θεραπεύσουν τη μητέρα με επιλόχεια 

ψύχωση θεραπεύοντας την οικογένεια. Βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται από 

όλες τις οικογενειακές θεραπείες είναι η εκπαίδευση όλων των μελών της οικογένειας 

πάνω στην ψύχωση και η προσπάθεια να καλλιεργηθεί ένα κλίμα που τα άτομα θα 

επικοινωνούν ουσιαστικά και θα στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Ακόμη ενισχύουν την 

αισιοδοξία των μελών της οικογένειας για την έκβαση της κατάστασης της μητέρας, 

τους προτρέπουν να έχουν περισσότερες κοινωνικές επαφές και τους τονίζουν τη 

σημασία της ύπαρξης παράλληλης αντιψυχωτικής φαρμακευτικής θεραπείας. Γενικά 

οι θεραπείες αυτές επιχειρούν να εξουδετερώσουν το προηγούμενο στρεσσογόνο 

περιβάλλον και να δημιουργήσουν ένα περισσότερο προστατευτικό και 

υποστηρικτικό περιβάλλον ώστε η γυναίκα να είναι ήρεμη, να αισθάνεται ότι υπάρχει 

ασφάλεια και  κατανόηση και με αυτό τον τρόπο να μην έχει υποτροπές (Αυδή & 

Ρούσση, 2010). 

    Μία άλλη αποτελεσματική μορφή θεραπείας αποτελεί η ψυχοεκπαίδευση  η οποία 

κρίνεται εξίσου σημαντική στην αντιμετώπιση της επιλόχειας ψύχωσης. Η 

ψυχοεκπαίδευση στοχεύει στην  ενημέρωση τόσο των γυναικών με επιλόχεια ψύχωση 

όσο και των οικογενειών τους σχετικά με τη διαταραχή, τα συμπτώματα, τις 

θεραπείες, τα αναμενόμενα αποτελέσματα αλλά και τις στρατηγικές για την πρόληψη 

της υποτροπή τους (Rai, Pathak, & Sharma, 2015). Η διαδικασία της 

ψυχοεκπαίδευσης θεωρείται απαραίτητη καθώς ενισχύει τη θεραπευτική διαδικασία 
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και παράλληλα ενδυναμώνει τις γυναίκες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά 

με τη θεραπεία τους, με τα συναισθήματα της αυτό-αποτελεσματικότητας τους και με 

την γενική τους κυριαρχία πάνω στη διαταραχή (Sit, Rothschild, & Wisner, 2006). 

       Όπως και στην φαρμακοθεραπεία, έτσι και στην ψυχοθεραπεία υπάρχουν πολλά 

και διάφορα μοντέλα θεραπείας, όπως η ψυχανάλυση, η γνωστικό-συμπεριφορική, η 

διαπροσωπική, η οικογενειακή θεραπεία, που βασισμένη η κάθε θεωρία στις αρχές 

της βοηθάει τη γυναίκα να μειώσει τα συμπτώματα της μεταγεννητικής ψύχωσης και 

να αντιμετωπίσει ολιστικά την ύπαρξη της (Sit, Rothschild, & Wisner, 2006). 

    Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η επιλόχεια ψύχωση για να αντιμετωπιστεί χρειάζεται 

ένα σύνθετο συνδυαστικό μοντέλο φαρμακοθεραπείας και ψυχοθεραπείας. Μετά την 

έναρξη της οξείας φαρμακοθεραπείας για την επιλόχεια ψύχωση και την 

σταθεροποίηση των γυναικών, ο ειδικός οφείλει να δημιουργήσει ένα θεραπευτικό 

σχέδιο που θα ενδυναμώσει τη μητέρα και θα την προφυλάξει από υποτροπές. 

Πολλές φορές ακόμη  χρειάζεται να τονισθεί ότι η μητέρα είναι ανάγκη να συνεχίσει 

τη ψυχοθεραπεία της για αρκετό καιρό και μετά τη νοσηλεία της ώστε ο 

ψυχοθεραπευτής της να παρακολουθεί την πορεία της και να αντιμετωπίζει πιθανές 

εσωτερικές συγκρούσεις της γυναίκας που μπορεί να οδηγήσουν σε υποτροπή της 

(Sit, Rothschild, & Wisner, 2006). Αξίζει πάντως να επισημανθεί ότι το πιο καίριο 

σημείο της πλήρης αντιμετώπισης της επιλόχειας ψύχωσης θεωρείται ότι είναι ο 

έγκαιρος εντοπισμός της και η αποτελεσματική και γρήγορη παρέμβαση για την 

εξάλειψη της (Ahokas, Aito, & Turiainen, 2000). 

    Επομένως, η επιλόχεια ψύχωση αποτελεί μια εξαιρετικά σοβαρή ψυχιατρική 

διαταραχή, που παρουσιάζεται με σοβαρή κλινική εικόνα έχοντας επιπτώσεις που 

θέτουν σε αυξημένο κίνδυνο τόσο τη γυναίκα όσο και το βρέφος. Ωστόσο η γρήγορη 
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διάγνωση και η σωστή θεραπεία της μπορούν να αποτρέψουν τον κίνδυνο και να 

βοηθήσουν τη μητέρα να αντιμετωπίσει ολιστικά την εμφάνιση της διαταραχής 

αυτής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ 

    Εκτός από την επιλόχεια ψύχωση είναι εξίσου σημαντικό να αναφερθούν και οι 

δύο άλλες μεταγεννητικές διαταραχές, η επιλόχεια μελαγχολία-θλίψη και η επιλόχεια 

κατάθλιψη, ώστε να γίνει αντιληπτή η διαφορετικότητα των διαταραχών αυτών και η 

ανάγκη της ξεχωριστής ταξινόμησης τους από την επιλόχεια ψύχωση. 

2.1. ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ  ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ-ΘΛΙΨΗ 

     Η περίοδος μετά τη γέννα θεωρείται ότι είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή για τη 

γυναίκα. Ωστόσο έχει βρεθεί ότι οι επακόλουθες 4 με 6 εβδομάδες μεταγεννητικά 

είναι ιδιαίτερες σημαντικές για τη συναισθηματική κατάσταση της (Hazle, 1982). 

Ήδη από το 1952 ο Moloney ανέφερε την ύπαρξη μιας ήπιας καταθλιπτικής 

αντίδρασης μετά τον τοκετό, η οποία  χαρακτηρίζεται από κόπωση, έντονο κλάμα και 

αδυναμία σκέψης της μητέρας. Αυτή η περίοδος ονομάστηκε <<τρίτη ημέρα 

κατάθλιψης>> (Moloney, 1952).  Για την περιγραφή παρόμοιων συμπτωμάτων ο 

Yalom (1968) χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον όρο μεταγεννητικό σύνδρομο 

μελαγχολίας (postpartum blues syndrome) ενώ ο Pitt (1973) ανέφερε τον όρο μητρική 

μελαγχολία (maternity blues). 

     Σήμερα χρησιμοποιούνται οι όροι μητρική μελαγχολία (maternity blues) ή 

επιλόχεια μελαγχολία (postpartum blues), μελαγχολία μετά τη γέννα (postnatal blues) 

ή <<baby blues>>, που είναι και ο πιο συχνός, για  να περιγραφεί ένα παροδικό 

φαινόμενο συναισθηματιών αλλαγών που βιώνει η γυναίκα κατά τη διάρκεια της 

λοχείας (Adewuya, 2005. Grussu & Quatraro, 2013). Ο όρος <<baby blues>>  

περιλαμβάνει ένα φάσμα συμπτωμάτων από ήπια δυσφορία ως οξεία συναισθήματα 

κατάθλιψης και διαταραχής προσωπικότητας. Τις περισσότερες όμως φορές 



 

 

48 

αναφέρεται στα καταθλιπτικά συμπτώματα και στην συναισθηματική ευπάθεια που 

εμφανίζουν οι γυναίκες μετά τον τοκετό και όχι στην ύπαρξη μιας αυθεντικής 

κατάθλιψης (Bydlowski, Lalanne, Golse, & Vaivre- Douret, 2013). Μελέτες δείχνουν 

ότι η διαταραχή αυτή αναπτύσσεται σε τουλάχιστον 40-80% των γυναικών κατά τη 

διάρκεια της λοχείας (Pop, et al. 2015). Έρευνα μάλιστα που πραγματοποιήθηκε στη 

Γερμανία βρήκε ότι το 55,2% των γυναικών πάσχουν από επιλόχεια μελαγχολία 

(Reck, Stehle, Reinig, & Mundt, 2009). Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό εντοπίζεται 

στο 44,5%, το ίδιο ακριβώς με το ποσοστό των Γαλλίδων και Αμερικανίδων 

γυναικών (Gonidakis, et al.  2007). 

     Η συμπτωματολογία που εμφανίζουν οι γυναίκες με επιλόχεια μελαγχολία 

χαρακτηρίζεται κυρίως από ασταθή διάθεση, με έντονες διακυμάνσεις ανάμεσα  στην 

ευφορία και στην πλήξη (Adewuya, 2005. Buttner, O’ Hara, & Watson, 2012). 

Επίσης, παρατηρήθηκε ότι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες, ευσυγκίνητες  και ανήσυχες, 

χωρίς τις περισσότερες φορές να υπάρχει εμφανής λόγος πυροδότησης αυτών των 

συμπτωμάτων (Pop, et al. 2015). Ερευνητικό υλικό δείχνει ότι συμπτώματα όπως ο 

φόβος, η λύπη και η ευερεθιστικότητα αποτελούν σημάδια ύπαρξης επιλόχειας 

μελαγχολίας. Πάντως και αυτά τα συμπτώματα δεν κατακλύζουν όλη την ημέρα τη 

γυναίκα αλλά εναλλάσσονται με άλλα πιο θετικά συναισθήματα (Grussu & Quatraro, 

2013). Ανάμεσα στα συμπτώματα της επιλόχειας μελαγχολίας συγκαταλέγονται και 

οι διαταραχές ύπνου και όρεξης που εμφανίζουν αρκετά συχνά οι μητέρες (Grussu & 

Quatraro, 2013). Τέλος, οι φτωχές διαπροσωπικές σχέσεις και η απροθυμία των 

γυναικών για έντονη κοινωνική επαφή κατά τη διάρκεια της λοχείας μπορούν να 

αποτελέσουν ενδείξεις επιλόχειας μελαγχολίας (Pop, et al. 2015).  

      Η έναρξη των συμπτωμάτων  συνήθως γίνεται την 3 ή 4 ημέρα μεταγεννητικά και 

μπορεί να κρατήσουν ως και 2 εβδομάδες (Andrews-Fike, 1999). Σύμφωνα με 
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έρευνες τα συμπτώματα όπως η ευερεθιστικότητα, η ανησυχία και η θλίψη  

βρίσκονται σε έξαρση κυρίως την 4 με 6 ημέρα, ενώ άλλα συμπτώματα όπως η 

κόπωση, οι διαταραχές όρεξης και οι φτωχές κοινωνικές επαφές, την ίδια περίοδο 

αναφέρεται  ότι είναι σε ύφεση (Grussu & Quatraro, 2013). Επίσης, ήδη από το 1981 

ο Kendell παρατήρησε  ότι κάποια από τα συμπτώματα, όπως η λύπη, το κλάμα, η 

ανησυχία και η γενική διακύμανση της διάθεσης, αυξανόταν τις πρώτες μέρες μετά 

τον τοκετό αλλά σταδιακά άρχιζαν να μειώνονται. Αντίθετα, βρέθηκε ότι τα 

συναισθήματα της χαράς και της ευφορίας, ενώ αρχικά ήταν έντονα πτωτικά, τις 

επόμενες ημέρες παρουσίαζαν μια σταθερή ανοδική πορεία (Kendell, McGuire, 

Condor, & Cox, 1981).  

    Σύμφωνα λοιπόν με τις βιβλιογραφικές αναφορές τα αρνητικά συμπτώματα 

διάθεσης ακμάζουν την 3 με 5 ημέρα ή την 4 με 6 ημέρα αλλά σταδιακά αρχίζουν να 

μειώνονται και να υπερισχύουν τα θετικά συναισθήματα (Buttner, O’ Hara & 

Watson, 2012. Gonidakis, et al.  2007). 

     Η αιτιολογία της επιλόχειας μελαγχολίας δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητή, 

ωστόσο θεωρείται ότι η εμφάνιση της έχει μια βιολογική βάση. Συγκεκριμένα, 

υποστηρίζεται ότι λόγω της απότομης απόσυρσης των ωοθηκών ορμονών, της 

προγεστερόνης και της οιστραδιόλης, μετά τον τοκετό πολλές μητέρες βιώνουν  

μελαγχολία (Buttner, O’ Hara & Watson, 2012). Αυτή λοιπόν η ξαφνική μεταβολή 

στο αναπαραγωγικό ορμονικό περιβάλλον είναι πιθανόν να προκαλέσει αλλαγές στη 

διάθεση της γυναίκας, οι οποίες μάλιστα αλλαγές δεν συγκρίνονται με άλλες 

ορμονικές μεταβολές που βιώνει, όπως αυτής της εμμηνόρροιας (Glover & 

Kammerer, 2004). Επίσης πρόσφατη έρευνα υποστήριξε ένα νευροβιολογικό μοντέλο 

μείωσης των οιστρογόνων και αύξησης των επιπέδων της ΜΑΟ-Α 

(μονοαμινοξειδάσης Α) που μπορεί να προκαλέσει επιλόχεια μελαγχολία (Sacher, et 
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al. 2010). Συγκεκριμένα, ο Sacher και οι συνεργάτες του (2010) έδειξαν τη σύνδεση 

ανάμεσα στα χαμηλά επίπεδα οιστρογόνων κατά τη διάρκεια της 3-4 ημέρας 

μεταγεννητικά και στη σύνθεση της ΜΑΟ-Α, καταδεικνύοντας ότι τα αυξανόμενα 

επίπεδα της στην πρώιμη περίοδο μεταγεννητικά υποδηλώνουν μείωση της 

μονοαμινικής διαδικασίας, η οποία μπορεί να συμβάλλει στη μεταβολή της διάθεσης 

των γυναικών μετά τον τοκετό. 

        Οι πολιτισμικοί παράγοντες θεωρούνται και αυτοί σημαντικοί παράγοντες 

κινδύνου εμφάνισης επιλόχειας μελαγχολίας. Έρευνες που διεξάχθηκαν παγκοσμίως  

συμπέραναν ότι στις δυτικές χώρες το ποσοστό των γυναικών με επιλόχεια 

μελαγχολία είναι περίπου 40 με 60% ενώ στις υπόλοιπες χώρες το ποσοστό 

κυμαίνεται μόλις στο 15%. Αυτή η διαφορά φανερώνει ότι η ύπαρξη επιλόχειας 

μελαγχολίας σχετίζεται άμεσα με το πολιτισμικό πλαίσιο και την κουλτούρα κάθε 

χώρας (Adewuya, 2005). Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι οι γυναίκες στην 

Αφρική και στην Ασία σωματοποιούν τα συμπτώματα τους και δίνουν ιδιαίτερη 

έμφαση στην τεκνοποίηση  (Goldberg & Bridge, 1988. Adewuya, 2005). Αντίθετα, οι 

γυναίκες στην Ευρώπη και στην Βόρεια Αμερική, τονίζουν κυρίως τη 

συναισθηματική και όχι σωματική συμπτωματολογία τους (Grussu & Quatraro, 

2013). Αξίζει ακόμα να επισημανθεί, ότι το πολιτισμικό επίπεδο και η κουλτούρα της 

κοινωνίας συνδέονται με διάφορες προκαταλήψεις, όπως αυτές του φύλου του 

μωρού, οι οποίες μπορούν είτε να πυροδοτήσουν  είτε να εντείνουν την ύπαρξη της 

επιλόχειας μελαγχολίας (Chandran, Tharyan, Muliyil, & Abraham,2002). Έρευνα 

έδειξε ότι το 69% των μητέρων που έπασχαν από επιλόχεια μελαγχολία ήταν μητέρες 

που προέρχονταν από κοινωνίες που έδιναν ιδιαίτερη σημασία στο φύλο του μωρού 

και  οι οποίες μητέρες είχαν γεννήσει κορίτσι. Μάλιστα η κατάσταση της μητέρας 

παρατηρήθηκε ότι ήταν πιο επιβαρυμένη όταν το πρώτο παιδί ήταν κορίτσι και 
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επομένως στη δεύτερη εγκυμοσύνη οι προσδοκίες της μητέρας αλλά και όλης της 

οικογένειας για ένα αρσενικό παιδί ήταν ιδιαίτερα υψηλές (Manjunath & Venkatesh, 

2011). 

      Οι κοινωνικο-δημογραφικοί παράγοντες έχουν επίσης αποτελέσει αντικείμενο 

μελέτης και έχουν διχάσει τον ερευνητικό χώρο σχετικά με την σχέση τους ή μη στην 

εμφάνιση της επιλόχειας μελαγχολίας. Ποικίλες έρευνες απέτυχαν να συσχετίσουν 

κοινωνικο-δημογραφικούς παράγοντες όπως η ηλικία, η εκπαίδευση, η 

επαγγελματική και οικονομική κατάσταση της μητέρας αλλά και τον τρόπο τοκετού, 

με την ύπαρξη της επιλόχειας μελαγχολίας (Nagata, et al. 2000. O’Hara, Schlechte, 

Lewis, & Wright, 1991). Ωστόσο οι Hau  και Levy (2003) υποστήριξαν ότι η ηλικία 

αποτελεί παράγοντα κινδύνου της επιλόχειας μελαγχολίας καθώς σε έρευνα τους 

βρήκαν ότι οι γυναίκες ηλικίας 35-39 χρονών εμφανίζουν πολύ χαμηλότερα ποσοστά 

μελαγχολίας μετά τον τοκετό. Επίσης παρατηρήθηκε ότι 62% των μητέρων που 

έπασχαν από μελαγχολία μετά τη γέννα προέρχονταν από χαμηλά κοινωνικο-

οικονομικά επίπεδα (Manjunath & Venkatesh, 2011). Σε άλλη έρευνα οι Gonidakis 

και συνεργάτες του (2007) βρήκαν ότι η γέννα με καισαρική έχει άμεση σχέση με την 

αλλαγή διάθεσης που παρουσιάζουν οι γυναίκες την 1 με 3 ημέρα μετά τον τοκετό. 

Ακόμα παρατηρήθηκε ότι η ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, η απουσία οικογενειακής 

υποστήριξης και η ανισότητα μεταξύ των συζύγων αποτελούν και αυτά παράγοντες 

κινδύνου επιλόχειας μελαγχολίας (Gonidakis, et al. 2007). Πάντως η απουσία τόσο 

συναισθηματικής όσο και σωματικής υποστήριξης από την οικογένεια έχει αποδειχθεί 

ότι είναι πιθανόν να ενισχύσει την ύπαρξη μελαγχολίας μεταγεννητικά (Manjunath & 

Venkatesh, 2011). 

     Πρέπει ακόμα να υπογραμμισθεί ότι κατά τη διάρκεια της λοχείας η γυναίκα 

έρχεται αντιμέτωπη με πάρα πολλά στρεσσογόνα γεγονότα, όπως ο θηλασμός ή οι 
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ευθύνες για την ανατροφή του βρέφους, που επηρεάζουν άμεσα τη συναισθηματική 

της κατάσταση  (Hazle, 1982).  Βέβαια υπάρχουν και άλλα γεγονότα ζωής, όπως είναι 

ο θάνατος ή η αρρώστια, που μπορούν να πυροδοτήσουν την ύπαρξη επιλόχειας 

μελαγχολίας (Hazle, 1982). Επίσης αρνητικά συναισθήματα που μπορεί να βιώνει η 

γυναίκα, όπως η ανησυχία, ο φόβος της γέννας και η θλίψη, έχουν συνδεθεί με την 

μητρική μελαγχολία (Gonidakis, et al. 2007). Τα διάφορα χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας, όπως ο νευρωτισμός, η υποχονδρία και η κατάθλιψη, έχουν 

θεωρηθεί ότι μπορεί να συμβάλλουν και αυτά  στην ανάπτυξη των <<baby blues>> 

(Ehlert, et al. 1990). Ο Ehlert  και οι συνεργάτες του (1990) σε έρευνα τους 

ανακάλυψαν ότι οι γυναίκες που υιοθετούν παθητικές στρατηγικές, είναι 

απογοητευμένες από τον γάμο τους ή δέχονται παθητικά το νέο ρόλο τους ως μητέρες 

είναι πιο ευπαθείς στο να εμφανίσουν επιλόχεια μελαγχολία. Αξίζει πάντως να 

αναφερθεί ότι το ιστορικό ψυχιατρικής νόσου της μητέρας δεν βρέθηκε να συνδέεται 

με την εμφάνιση των <<baby blues>> (Manjunath & Venkatesh, 2011). 

      Όπως κάθε ψυχική διαταραχή έτσι και η επιλόχεια μελαγχολία έχει συνέπειες που 

επηρεάζουν τόσο τη μητέρα όσο και το βρέφος. Πιο συγκεκριμένα, η αδιαφορία, η 

πλήξη  και  οι διακυμάνσεις του συναισθήματος της μητέρας επηρεάζουν την επαφή 

της με το βρέφος καθώς εμποδίζουν την άμεση ερμηνεία και ανταπόκριση της στις 

ανάγκες του βρέφους οι οποίες θα επέτρεπαν  και θα συνέβαλαν στην εναρμόνιση 

των σχέσεων μητέρας και νεογνού. Ωστόσο, καθώς η συναισθηματική κατάσταση της 

μητέρας αλλάζει και τα θετικά συναισθήματα έρχονται να κυριαρχήσουν άμεσα μέσα 

σε λίγες μέρες οι επιπτώσεις για τη συναισθηματική, κοινωνική και γνωστική 

ανάπτυξη του βρέφους δεν είναι σημαντικές (Bydlowski, Lalanne, Golse, & Vaivre- 

Douret, 2013). Βέβαια η σοβαρότητα των επιπτώσεων της επιλόχειας μελαγχολίας 

στη μητέρα και στο βρέφος εξαρτάται άμεσα από την σοβαρότητα και τη διάρκεια 
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των συμπτωμάτων (Hazle, 1982). Πολυάριθμες μελέτες έχουν φανερώσει ότι μια 

σοβαρής μορφής επιλόχεια μελαγχολία μπορεί να μετατραπεί σε επιλόχεια κατάθλιψη 

(Henshaw, Foreman, & Cox, 2004). Πράγματι, έχει αποδειχθεί, ότι η επιλόχεια 

μελαγχολία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για την 

ύπαρξη κατάθλιψης μεταγεννητικά. Μάλιστα το 20% των γυναικών που πάσχουν από 

<<baby blues>>  έχουν διαγνωστεί ότι έχουν κατάθλιψη ακόμα και ένα χρόνο μετά 

τη γέννα. Ακόμα και οι αγχώδεις διαταραχές έχουν συσχετιστεί με την επιλόχεια 

μελαγχολία, καθώς η ανησυχία περιγράφεται ως ένα βασικό σύμπτωμα στη διάρκεια 

της λοχείας που σε ακραίες μορφές μπορεί να μετατραπεί σε διαταραχή άγχους 

(Reck, Stehle, Reinig, & Mundt, 2009).  Πάντως το φαινόμενο των <<baby blues>> 

δεν είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό καθώς τις περισσότερες φορές εμφανίζεται με ήπια 

μορφή, προκαλώντας  κυρίως διακυμάνσεις στη διάθεση της μητέρας, οι οποίες  μέσα 

σε λίγες μέρες εξαλείφονται (Bydlowski, Lalanne, Golse, & Vaivre- Douret, 2013). 

    Με βάση λοιπόν την ήπια συμπτωματολογία της, η αντιμετώπιση των <<baby 

blues>> δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη καθώς γίνεται αυθόρμητα από της γυναίκες 

χωρίς την χρήση φαρμακευτικής ή ψυχοθεραπευτικής θεραπείας (Andrews-Fike, 

1999). Όπως αναφέρεται, οι γυναίκες με επιλόχεια μελαγχολία δεν είναι απαραίτητο 

να  συμβουλευτούν κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας αλλά χρειάζεται να έχουν συνεχή 

υποστήριξη, παρακολούθηση και βοήθεια από εξειδικευμένο προσωπικό, όπως είναι 

οι μαίες, οι οποίες θα ανακουφίζουν και θα καθησυχάζουν  τις νέες μητέρες από το 

άγχος, τους φόβους και τις ανησυχίες τους για τη φροντίδα του βρέφους (Hazle, 

1982). Παράλληλα σημαντική θεωρείται και η στήριξη, η συμπαράσταση και η 

ενίσχυση από το σύζυγο και από την οικογένεια της γυναίκας που θα την κάνουν να 

αισθανθεί πιο σίγουρη και ήρεμη. Έχοντας λοιπόν όλη αυτή την υποστήριξη η 

μητέρα, τα συμπτώματα της επιλόχειας μελαγχολίας θα μειωθούν σύντομα μέσα σε 
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λίγες μέρες (Manjunath & Venkatesh, 2011). Αξίζει να τονισθεί ότι σε περιπτώσεις 

όπου τα συμπτώματα διαρκούν περισσότερο από δύο εβδομάδες και γίνονται πιο 

έντονα χωρίς να μειώνονται, τότε χρειάζεται η συμβουλή από ειδικό καθώς είναι 

πιθανόν να υπάρξει μετατροπή της επιλόχειας μελαγχολίας σε επιλόχεια κατάθλιψη 

(Reck, Stehle, Reinig, & Mundt, 2009). 

    Η επιλόχεια μελαγχολία λοιπόν είναι μια πολύ συχνή μεταγεννητική διαταραχή, με 

ήπια συμπτώματα, σύντομη διάρκεια εμφάνισης και περιορισμένες συνέπειες. 

Ωστόσο άμα δεν διαγνωστεί η ύπαρξη της και άμα δεν υπάρξει στήριξη στη μητέρα 

τότε μπορεί να επιδεινωθεί η κατάσταση και να οδηγήσει στην έναρξη της επιλόχειας 

κατάθλιψης. 

 

2.2. ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

      Η ψυχική διαταραχή που εμφανίζεται κατά κύριο λόγο και σε μεγαλύτερη 

συχνότητα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αλλά και της λοχείας είναι η 

κατάθλιψη. Η κατάθλιψη, η οποία εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 

ονομάζεται περιγεννητική ενώ, αυτή που η έναρξη της τοποθετείται μετά τον τοκετό 

ονομάζεται μεταγεννητική ή επιλόχεια. Έρευνες έχουν δείξει ότι 10-20% των 

μητέρων πάσχουν από περιγεννητική κατάθλιψη (Gavin, et al. 2005). Όσον αφορά τη 

μεταγεννητική μητρική κατάθλιψη, αποτελεί μια διαρκώς αυξανόμενη διαταραχή που 

προσβάλλει το 10-15% των μητέρων (Tammentie, Tarkka, Astedt-Kurki, & 

Paavilainen, 2002). Σύμφωνα  μάλιστα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας η 

κατάθλιψη αποτελεί την κύρια επιβαρυντική αιτία ασθένειας για τις γυναίκες που 

βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία (Word Health Organization, 1992). Πρόσφατα 

στοιχεία έχουν δείξει ότι από το 2005 ως το 2009, κάθε χρόνο, 1 στις 1000  έγκυες 
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γυναίκες στις Η.Π.Α. βίωσαν τουλάχιστον ένα καταθλιπτικό επεισόδιο (Paulson, 

Dauber, & Leiferman, 2006. Centers for Disease Control, 2013).  Η ένταση πάντως 

ενός καταθλιπτικού επεισοδίου ποικίλει και μπορεί να είναι ήπια, μέτρια ή σοβαρή. Ο 

χαρακτηρισμός αυτός εξαρτάται από τον αριθμό των συμπτωμάτων αλλά και τον 

βαθμό της επίδρασης της επιλόχειας κατάθλιψης στη λειτουργικότητα κάθε γυναίκας 

(Andrews-Fike, 1999). 

      Ως επιλόχεια κατάθλιψη ορίζεται η μακράν κατάσταση συναισθηματικών 

διαταραχών που χαρακτηρίζεται από έντονη ευερεθιστικότητα, καταθλιπτική διάθεση 

και από αδυναμία φροντίδας των βρεφών (Gavin, et al. 2005). Η έναρξη αυτών των 

συμπτωμάτων μπορεί να  σηματοδοτηθεί απευθείας κατόπιν του τοκετού, στις πρώτες 

4 εβδομάδες μεταγεννητικά, στους 3 μήνες έως και ακόμα μετά από 7 μήνες από τη 

γέννα. Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι υπάρχουν και βιβλιογραφικές αναφορές που 

υποστηρίζουν ότι τα συμπτώματα μπορούν να κυριαρχήσουν έως και τα 3,5 χρόνια 

μεταγεννητικά  ή ακόμα και να πάρουν μορφή χρόνιας ασθένειας (Andrews-Fike, 

1999. Gavin, et al. 2005. Vliegen, Casalin, & Luyten, 2014). Πιο συγκεκριμένα, σε 

διαχρονική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το 2001 έως το 2010 διαφάνηκε ότι 

στο 50% των μητέρων με επιλόχεια κατάθλιψη, η κλινική συμπτωματολογία 

παρέμεινε και μετά από το πρώτο χρόνο της γέννας (Vliegen, Casalin, & Luyten, 

2014). Επιπρόσθετα, μετανάλυση σε 25 έρευνες από το 1985 έως το 2010 φανέρωσε 

πώς το 38% των μεταγεννητικά καταθλιπτικών μητέρων εκδηλώνουν σε 

μεταγενέστερα χρόνια καταθλιπτική διαταραχή (Vliegen, Casalin, & Luyten, 2014). 

Σε μια άλλη μετανάλυση, αναφέρεται ότι το 23,8% των γυναικών συνεχίζουν να 

πάσχουν από επιλόχεια κατάθλιψη κατά την χρονική διάρκεια ανάμεσα στο πρώτο 

τρίμηνο και τον πρώτο χρόνο μεταγεννητικά (Paulson & Bazemore, 2010).  
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    Αξίζει να τονισθεί ότι η επιλόχεια κατάθλιψη δεν εμφανίζεται και δεν επηρεάζει 

μόνο τις γυναίκες. Έρευνες έχουν δείξει ότι και οι άντρες έχουν αυξημένη πιθανότητα 

εμφάνισης. Μάλιστα αναφέρεται ότι 12,5% των πατέρων εμφανίσουν μεταγεννητική 

κατάθλιψη (Ngai & Ngu, 2015). Ενώ έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις Η.Π.Α  

βρήκε ότι το 10% των πατέρων πάσχουν από μεταγεννητική κατάθλιψη (Paulson, 

Dauber, & Leiferman, 2006). Ερευνητικό υλικό υποστηρίζει ότι η ύπαρξη 

συννοσηρότητας στο ζευγάρι, δηλαδή η εμφάνιση μητρικής αλλά και πατρικής 

μεταγεννητικής κατάθλιψης, συσχετίζεται με την ένταση της συμπτωματολογίας 

(Fletcher, Feeman, Garfield, & Vimpanl, 2011) 

     Παρόλο που η επιλόχεια κατάθλιψη είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο, που 

επηρεάζει μεγάλο ποσοστό γυναικών στις σύγχρονες κοινωνίες, ωστόσο συνεχίζει να 

μην αποκαλύπτεται από πολλές μητέρες, με αποτέλεσμα να μένει συγκαλυμμένη και 

αθεράπευτη (Stotland & Stotland, 1999). Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι το 

2012, τα 2\3 των εγκύων γυναικών στις Η.Π.Α. δεν συμβουλεύτηκαν κάποιον ειδικό. 

Αυτό είχε ως συνέπεια να μην διαγνωστούν ότι πάσχουν από προγεννητική 

κατάθλιψη. Ένδειξη μάλιστα του προβλήματος αποτελεί το γεγονός  ότι το 50% των 

μητέρων που διαγνώστηκαν ως καταθλιπτικές δεν προχώρησαν σε θεραπεία (Centers 

for Disease Control, 2013). Παρομοίως, ο Marcus (2009) ανέφερε ότι μόνο το 18% 

των εγκύων γυναικών που διαγνώστηκαν με κατάθλιψη δέχτηκαν θεραπεία κατά τη 

διάρκεια της εγκυμοσύνης ή της λοχείας τους. 

    Οι γυναίκες με περιγεννητική ή επιλόχεια κατάθλιψη εμφανίζουν διάφορα 

συμπτώματα που αποτελούν ένδειξη της διαταραχής τους. Οι διαταραχές στη διάθεση 

τους, που συνοδεύονται από υψηλά επίπεδα ευερεθιστικότητας και εκνευρισμού, 

είναι από τις πιο ενδεικτικές (Bowen, Bowen,  Balbuena, & Muhajarine, 2012). 

Μάλιστα οι γυναίκες μετά την γέννα παρατηρήθηκε ότι είναι πιθανότερο να 
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εμφανίσουν στην αρχή αυξημένη ευερεθιστικότητα παρά αύξηση στην κατάθλιψη ή 

στο άγχος (Bowen, Bowen,  Balbuena, & Muhajarine, 2012). Επιπλέον, η 

καταθλιπτική διάθεση των γυναικών το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της ημέρας, το 

έντονο, συνεχόμενο και χωρίς αιτία κλάμα και το αίσθημα της ματαίωσης αλλά και 

της αναξιότητας αποτελούν βασικά συμπτώματα επιλόχειας ή προγεννητικής 

κατάθλιψης (Yusuff,  Tang, Binns, & Andy, 2015). Επιπρόσθετα, οι καταθλιπτικές 

γυναίκες δείχνουν χαμηλό ενδιαφέρον και απουσία ευχαρίστησης για όλες τις 

δραστηριότητες και ταυτόχρονα παρουσιάζουν φτωχές κοινωνικές επαφές (Yusuff,  

Tang, Binns, & Andy, 2015).  

     Ερευνητικό υλικό ακόμα υποδεικνύει την ύπαρξη και σωματικών συμπτωμάτων. 

Συγκεκριμένα, οι γυναίκες με επιλόχεια κατάθλιψη εμφανίζουν συνήθως διαταραχές 

ύπνου, με τις αϋπνίες και το διακεκομμένο ύπνο να κυριαρχούν (Williamson, et al. 

2015). Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι οι διαταραχές ύπνου των καταθλιπτικών 

μητέρων είναι ανεξάρτητες από το πρόγραμμα ύπνου των βρεφών. Δηλαδή οι 

μητέρες έχουν αϋπνίες ακόμα και όταν τα βρέφη επιτρέπουν στις μητέρες τους να 

κοιμηθούν (Lee, Zaffke, & McEnany, 2000). Αυτή έλλειψη ύπνου ίσως να οφείλεται 

και για την συνεχόμενη κόπωση και την απουσία ενέργειας που εμφανίζουν οι 

καταθλιπτικές μητέρες (Williamson, et al. 2015. Rychnovsky, & Hunter, 2009). Ένα 

τελευταίο πιθανό σωματικό σύμπτωμα των γυναικών με προγεννητική ή επιλόχεια 

κατάθλιψη είναι οι διαταραχές στην όρεξη, καθώς οι γυναίκες εμφανίζονται ή να 

υπερκαταναλώνουν τρόφιμα ή να έχουν απώλεια όρεξης και ως συνέπεια απώλεια 

βάρους (Williamson, et al. 2015. Lipsky, Strawderman, & Olson, 2012).                   

      Βασικά ακόμη χαρακτηριστικά γνωρίσματα των γυναικών με κατάθλιψη πριν ή 

μετά τη γέννα είναι η αδυναμία λήψης απόφασης, η δυσκολία συγκέντρωσης και η 

ύπαρξη συναισθημάτων ενοχής, τύψεων και αυτό- υποτίμησης (Yusuff,  Tang, Binns, 
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& Andy, 2015). Σύμφωνα με τον Barnett και τον  Fowler (1995) συμπτώματα των 

γυναικών με επιλόχεια κατάθλιψη είναι επίσης η μειωμένη ερωτική διάθεση, το 

αίσθημα απόρριψης από τον σύζυγο τους και η υπερβολική απογοήτευση που 

νοιώθουν από τον τοκετό, τον θηλασμό και από άλλες πλευρές της μητρότητας. Ενώ 

τέλος, σε ακραίες μορφές, εμφανίζονται να έχουν σκέψεις θανάτου ή αυτοκτονίας 

(Yusuff, Tang, Binns, & Andy, 2015). Έρευνες αναφέρουν ότι μια στις τρεις γυναίκες 

νοιώθουν ότι εμφανίζουν συμπτώματα κατάθλιψης σε κάποιο στάδιο της κύησης 

τους, χωρίς ωστόσο να πληρούν όλα τα κριτήρια για τη διάγνωση της διαταραχής. 

Για αυτό είναι αναγκαία η παρέμβαση ειδικού ο οποίος θα κρίνει την ύπαρξη ή μη 

της διαταραχής αυτής και θα αποφασίσει την παρέμβαση που χρειάζεται σε κάθε 

περίπτωση (Kent, 2008).  Αξίζει να λεχθεί πάντως ότι η αναγνώριση και αξιολόγηση 

των καταθλιπτικών συμπτωμάτων κατά την μεταγεννητική περίοδο είναι ιδιαίτερα 

δύσκολο έργο, δεδομένου ότι η εγκυμοσύνη, η γέννηση του βρέφους και ο θηλασμός 

μερικές φορές προκαλούν πολλά από τα συμπτώματα που εμφανίζονται όταν υπάρχει 

επιλόχεια κατάθλιψη. Όμως η ακριβής αξιολόγηση της συμπτωματολογίας που 

εμφανίζουν οι μητέρες που πάσχουν από επιλόχεια κατάθλιψη είναι απαραίτητη  τόσο 

για την επιλογή της θεραπείας και την παρέμβαση σε αυτές τις μητέρες όσο και για 

την διεξαγωγή έρευνας για την εύρεση των παραγόντων κινδύνου (Williamson, et al. 

2015). 

        Όσον αφορά τα αίτια της προγεννητικής και της επιλόχειας κατάθλιψης, υπάρχει 

μια μεγάλη βιβλιογραφία και μια εκτεταμένη λίστα των μεταβλητών που σχετίζονται 

με τα μεταγεννητικά καταθλιπτικά συμπτώματα (Blackmore, Grace, Wallington, & 

Stewart, 2004). Ήδη  από το 1986 ο O’Hara τόνισε ότι οι παράγοντες που σχετίζονται 

με την προγεννητική κατάθλιψη διαφέρουν από αυτούς που σχετίζονται με την 

μεταγεννητική κατάθλιψη. Συγκεκριμένα, έρευνες έδειξαν ότι οι έγκυες 
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καταθλιπτικές γυναίκες είχαν σημαντικά μικρότερη ηλικία, χαμηλότερο μορφωτικό 

επίπεδο και μεγαλύτερο αριθμό παιδιών από τις έγκυες μη καταθλιπτικές μητέρες 

(Gotlib, et al. 1989). Σε πιο πρόσφατες έρευνες, η έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης, 

το χαμηλό γνωστικό και οικονομικό επίπεδο και τα κύρια γεγονότα ζωής φάνηκε ότι 

ήταν κύριοι προγνωστικοί παράγοντες κατάθλιψης στις γυναίκες που βρίσκονταν στο 

δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης τους (Leigh & Milgrom, 2008). Το 2006 ο Rich- 

Edwards υποστήριξε ότι σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες της περιγεννητικής 

κατάθλιψης είναι το προηγούμενο ιστορικό κατάθλιψης της γυναίκας, η έλλειψη 

συντρόφου και η μη επιθυμητή εγκυμοσύνη. Επίσης και ο Bunevicius και οι 

συνεργάτες του (2009) τόνισαν τη συσχέτιση της ανεπιθύμητης και μη 

προγραμματισμένης εγκυμοσύνης με την ύπαρξη προγεννητικής κατάθλιψης. 

Παράλληλα, σε έρευνες διαφάνηκε ότι οι γυναίκες που έκαναν χρήση ναρκωτικών ή  

κάπνιζαν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ήταν πιο πιθανόν να εμφανίζουν 

περιγεννητική κατάθλιψη (Fellenzer & Cibula, 2014).  Η υπάρχουσα βιβλιογραφία 

λοιπόν καταλήγει ότι κάποιοι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για την 

ύπαρξη προγεννητικής κατάθλιψης είναι η στρεσσογόνα ζωή, το ιστορικό 

κατάθλιψης της εγκύου, η έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης, η ανεπιθύμητη 

εγκυμοσύνη, η ενδοοικογενειακή βία, το χαμηλό μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο, 

το κάπνισμα-ναρκωτικά και η έλλειψη συντρόφου (Lancaster, et al. 2010. Koleva, 

Stuart, O’Hara, & Bowman-Reif, 2010. Fellenzer & Cibula, 2014). 

     Όσον αφορά την επιλόχεια κατάθλιψη τα αίτια της συμπεριλαμβάνουν ορμονικές 

διακυμάνσεις, βιολογική ευπάθεια και ψυχολογικούς στρεσογόνους παράγοντες. Πιο 

συγκεκριμένα, κύριος προγνωστικός παράγοντας για την επιλόχεια κατάθλιψη είναι η 

ύπαρξη καταθλιπτικής διάθεσης ή γενικευμένης αγχώδους διαταραχή κατά τη 

διάρκεια της εγκυμοσύνης, ανεξάρτητα από το εξάμηνο που αυτά συμβαίνουν 



 

 

60 

(Andrews-Fike, 1999). Έρευνες έχουν δείξει ότι σημαντικό ρόλο κατέχει και εδώ το 

προηγούμενο ιστορικό κατάθλιψης που αυξάνει φυσικά τις πιθανότητες για 

εκδήλωση μεταγεννητικής κατάθλιψης (Milgrom, et al. 2007). Μάλιστα τόσο το 

οικογενειακό ιστορικό κατάθλιψης όσο και το προηγούμενο ιστορικό κατάθλιψης της 

ίδιας της μητέρας αποτελούν παράγοντες κινδύνου για μετέπειτα εμφάνιση επιλόχειας 

κατάθλιψης (Johnstone, et al. 2000. Pope, 2000).    

     Άλλοι ψυχολογικοί παράγοντες της προσωπικότητας, όπως είναι η εσωστρέφεια, η 

τελειομανία, η υψηλή ευαισθησία στις διαπροσωπικές σχέσεις και η χαμηλή 

αυτοεκτίμηση, έχουν και αυτοί συνδεθεί με την κατάθλιψη μετά τη γέννα (Milgrom, 

et al. 2007), ενώ και το ιστορικό κακοποίησης σχετίζεται άμεσα με την ύπαρξη 

επιλόχειας κατάθλιψης (Buist, 1998). Μάλιστα έρευνα έδειξε ότι οι μεταγεννητικά 

καταθλιπτικές μητέρες που είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση απέτυχαν να 

θεραπευτούν σε αντίθεση με τις μεταγεννητικά καταθλιπτικές μητέρες που δεν είχαν 

βιώσει κάποια κακοποίηση (Buist & Janson, 2001). Άλλη έρευνα κατέδειξε ότι η 

απουσία μητρικής φροντίδας κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας έχει σημαντική 

σχέση με την ύπαρξη μακροχρόνιας μεταγεννητικής κατάθλιψης (McMahon, Barnett,  

Kowlenko, & Tennant, 2005). Έχει υποστηριχθεί ακόμα ότι η μητρική δυσαρέσκεια 

από τον γάμο, η χαμηλή ευχαρίστηση και ικανοποίηση από το οικογενειακό 

περιβάλλον και την συζυγική συμπεριφορά έχουν καταλυτικό ρόλο στην εμφάνιση 

μεταγεννητικής κατάθλιψης (Tammentie, Tarkka & Astedt-Kurki, 2002. Andrews-

Fike, 1999).    

     Στην εκδήλωση καταθλιπτικών μεταγεννητικών συμπτωμάτων συμβάλλουν και 

ψυχοπιεστικά γεγονότα ζωής που εκδηλώνονται λίγο πριν την εγκυμοσύνη ή κατά τη 

διάρκεια της εγκυμοσύνης, όπως είναι επιπλοκές κατά τον τοκετό, τυχόν παθολογικά-

γυναικολογικά προβλήματα κατά την κύηση, αρνητικές εμπειρίες από μια 
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προηγούμενη εγκυμοσύνη και κάποια προηγούμενη αποβολή (Shivalli & Gururaj, 

2015). Αλλά και το άγχος για την φροντίδα των βρεφών βρέθηκε να είναι ισχυρός 

παράγοντας κινδύνου (Andrews-Fike, 1999). Επίσης πολλαπλές έρευνες έχουν 

καταδείξει την ύπαρξη σχέσης μεταξύ της έλλειψης κοινωνικής στήριξης και της 

επιλόχειας κατάθλιψης (Honey, Bennett, & Morgan, 2003). Συγκεκριμένα, η 

κοινωνική υποστήριξη από τα μέλη της οικογένειας και από τους φίλους έχει 

άρρηκτα συνδεθεί με την μεταγεννητική κατάθλιψη (Klainin & Arthur, 2009). 

Μάλιστα ο Tammentie (2002) φανέρωσε τη σύνδεση ανάμεσα στην έλλειψη 

κοινωνικής στήριξης τόσο από τους γονείς του συζύγου όσο και από τους ίδιους τους 

γονείς της γυναίκας. Πρέπει στο σημείο αυτό να υπογραμμισθεί ότι σύμφωνα με 

ερευνητικό υλικό, η υποστήριξη και η κατανόηση που δέχεται η γυναίκα μετά τη 

γέννα από τη μαία φάνηκε να ανακουφίζει τα συμπτώματα της κατάθλιψης (Lavender 

& Walkinshaw, 1998. Tamminen, 1990). Επιπρόσθετα οικονομικοί και δημογραφικοί 

παράγοντες, όπως είναι η ηλικία της μητέρας, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, η 

ανεργία, η χηρεία και η οικονομική δυσχέρεια, αποτελούν παράγοντες κινδύνου της 

επιλόχειας κατάθλιψης (Shivalli & Gururaj, 2015). Φυσικά  η χρήση ουσιών, το 

κάπνισμα αλλά και η σύντομη και περιορισμένη περίοδος θηλασμού του βρέφους 

συσχετίζεται με υψηλότερες πιθανότητες καταθλιπτικών συμπτωμάτων 

μεταγεννητικά (Tammentie, Tarkka, Astedt-Kurki, & Paavilainen, 2002).  Αξίζει να 

υπογραμμισθεί ότι και η ύπαρξη μεταγεννητικής κατάθλιψης από τον πατέρα μπορεί 

φυσικά και να επιδράσει σημαντικά στα καταθλιπτικά μεταγεννητικά συμπτώματα 

της μητέρας (Ngai & Ngu, 2015). Τέλος, έχει προταθεί ότι ορμονικοί παράγοντες 

μπορεί ακόμη να είναι προβλεπτικοί για την εμφάνιση κατάθλιψης μετά τον τοκετό. 

Συγκεκριμένα, έχει βρεθεί ότι τα επίπεδα των οιστρογόνων και της προγεστερόνης 

αυξάνονται στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Τις αμέσως επόμενες ώρες από τον 



 

 

62 

τοκετό τα επίπεδα αυτών των ορμονών μειώνονται απότομα για να γυρίσουν στα 

κανονικά προ εγκυμοσύνης επίπεδα. Αυτή λοιπόν η ταχεία αλλαγή των επιπέδων 

ορμονών θεωρείται ότι μπορεί να είναι αιτία για την εμφάνιση της κατάθλιψης μετά 

τη γέννα (Ingram, Greenwood, & Woolridge,  2003. Glover & Kammerer, 2004.) 

Συνεπώς και η επιλόχεια κατάθλιψη είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο που η έναρξη 

της οφείλεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων. 

     Ποικίλες έρευνες έχουν ασχοληθεί με τις επιπτώσεις της επιλόχειας κατάθλιψης 

και έχουν βρει ότι είναι πιθανόν να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις  στην ψυχική και 

σωματική υγεία τόσο της γυναίκας όσο και του εμβρύου (Vliegen, Casalin, & Luyten, 

2014). Τα σωματικά συμπτώματα που παρουσιάζουν οι γυναίκες με επιλόχεια 

κατάθλιψη, όπως η κόπωση, η αϋπνία, η απώλεια όρεξης και βάρους, είναι επόμενο 

να επηρεάζουν την υγεία της μητέρας και να θέτουν μάλιστα αρκετές φορές την υγεία 

της σε άμεσο κίνδυνο (Williamson, et al. 2015). Επίσης, σύμφωνα με τον Tammentie 

(2002) το γεγονός ότι οι μητέρες μετά τη γέννα αναλαμβάνουν την ευθύνη να 

αναθρέψουν το βρέφος, δημιουργεί στις μεταγεννητικά καταθλιπτικές μητέρες 

αντικρουόμενα συναισθήματα, με αποτέλεσμα οι μητέρες αυτές να νιώθουν ότι 

απειλούνται να χάσουν την ταυτότητα τους. Επιπρόσθετα, εξαιτίας της κατάθλιψης οι 

μητέρες αδυνατούν να προσέξουν και να αντιληφτούν τις διάφορες συναισθηματικές 

καταστάσεις των βρεφών τους, ως συνέπεια η σχέση μεταξύ μητέρας και βρέφους να 

κλονίζεται και  να παραμένει σε απόσταση (Tammentie, Tarkka, Astedt-Kurki, & 

Paavilainen, 2002). Μάλιστα η υπάρχουσα βιβλιογραφία έχει δείξει ότι οι 

καταθλιπτικές μητέρες εμφανίζουν λιγότερο αλληλεπιδραστική συμπεριφορά με τα 

βρέφη τους, ότι τους παρέχουν ελάχιστη ζεστασιά και θετικά συναισθήματα και ότι 

έχουν λιγότερο μητρική συμπεριφορά. Εμφανίζονται  δηλαδή να αγγίζουν λιγότερο 

συχνά τα βρέφη, να έχουν λιγότερο βλεμματική επαφή και να αδυνατούν να 
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δημιουργήσουν συναισθηματικό δεσμό μεταξύ τους (Feldman, et al. 2009). Εξαιτίας 

αυτής της μητρικής αποσύνδεσης και της αρνητικής επίδρασης που βιώνουν τα βρέφη 

στα πρώτα κιόλας στάδια της ζωής τους, ενέχεται ο κίνδυνος της αλλοίωσης της 

γνωστικής και λεκτικής ικανότητας των βρεφών ενώ υποκύπτουν και πολλά 

ψυχολογικά προβλήματα (Vliegen, Casalin, & Luyten, 2014). Μελέτες ακόμη 

υποστηρίζουν ότι τα βρέφη των καταθλιπτικών μητέρων έχουν συνηθίσει την 

καταθλιπτική συμπεριφορά των μητέρων τους με αποτέλεσμα να μην στρεσάρονται 

μακροπρόθεσμα πολύ με την υιοθέτηση τέτοιων συμπεριφορών από τις μητέρες τους. 

Ακόμα αναφέρεται ότι τα βρέφη αυτά εμφανίζουν μια συνεχή καταθλιπτική διάθεση 

ανεξάρτητα από την ποικιλία της αλληλεπίδρασης με τις μητέρες τους, ανεξάρτητα 

δηλαδή από το μορφή της συμπεριφοράς που θα υιοθετήσει η μητέρα κατά τη 

διάρκεια της αλληλεπίδρασης τους (Field, et al. 1988). Επομένως τα βρέφη των 

καταθλιπτικών μητέρων εμφανίζουν μια γενικευμένη αντικοινωνική και αγχώδη 

απόκριση στα ερεθίσματα και ένα γενικευμένο στυλ διάδρασης σε όλες τις 

κοινωνικές τους συναλλαγές. Τα βρέφη λοιπόν έχουν επηρεαστεί από την 

καταθλιπτική συμπεριφορά της μητέρας τους με αποτέλεσμα να υιοθετούν και αυτά 

μια απαθή ή ακόμα και καταθλιπτική συμπεριφορά όταν αλληλεπιδρούν, όχι μόνο με 

τις μητέρες τους αλλά και με άλλους μη καταθλιπτικούς ενήλικες. Μάλιστα έχει 

φανεί ότι κατά τη διάρκεια αλληλεπίδρασης μη καταθλιπτικών ενηλίκων με τα βρέφη 

των μεταγεννητικά καταθλιπτικών μητέρων η συμπεριφορά των ενηλίκων άλλαζε. Το 

γεγονός λοιπόν ότι επηρεάζεται και η συμπεριφορά των μη καταθλιπτικών ενηλίκων 

από τη συμπεριφορά των βρεφών  υποδηλώνει ότι πιθανόν μετέπειτα στη ζωή τους τα 

βρέφη των μεταγεννητικά καταθλιπτικών μητέρων  να μην είναι πολύ επιθυμητά από 

τους άλλους και έτσι να βιώσουν αισθήματα μοναξιάς και απόρριψης και ως εκ 
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τούτου να είναι πιθανόν να εμφανίσουν ή να διατηρήσουν την κατάθλιψη τους (Field, 

et al. 1988). 

    Επομένως, οι έρευνες δείχνουν ότι τα βρέφη των μητέρων που πάσχουν από 

επιλόχεια κατάθλιψη είναι πιθανόν να εμφανίζουν φτωχές γνωστικές, 

νευροψυχολογικές , κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες σε όλη τη διάρκεια 

της βρεφικής, παιδικής αλλά και ενήλικης ζωής τους (Yusuff, Jang, Binus & Lee, 

2015). 

    Τέλος ο Meighan (1999) τόνισε ότι η επιλόχεια κατάθλιψη επηρεάζει άμεσα όχι 

μόνο την μητέρα και το βρέφος αλλά και το σύζυγο. Συγκεκριμένα υποστήριξε ότι ο 

σύζυγος ενέχεται να βιώνει φόβο, απογοήτευση και ανησυχία για τη μητέρα και το 

βρέφος και ταυτόχρονα να διακατέχεται από αισθήματα ενοχών και τύψεων καθώς 

αισθάνεται ότι δεν έχει την ικανότητα να βοηθήσει τη γυναίκα του (Meighan, 1999). 

   Καθώς λοιπόν υπάρχουν άμεσες αλλά και έμμεσες συνέπειες που πλήττουν όλη την 

οικογένεια και θέτουν  σε κίνδυνο να διαταραχθεί η ψυχολογική, συναισθηματική και 

κοινωνική ζωή όλων των μελών της οικογένειας είναι αναγκαίο να υπάρξει άμεση 

θεραπευτική αντιμετώπιση αυτής της μεταγεννητικής διαταραχής. 

    Όσον αφορά λοιπόν τη θεραπεία της επιλόχειας κατάθλιψης, αυτή εξαρτάται από 

τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων και από το βαθμό της βλάβης (Andrews-Fike, 

1999).  Σύμφωνα με τον Andrews-Fike (1999) θα ήταν ωφέλιμο η θεραπεία να έχει 

ορόσημο την ψυχοθεραπεία και άμα κρίνεται απαραίτητο να συνεχίζεται με 

φαρμακοθεραπεία. Πάντως και ο συνδυασμός αυτών των δύων μορφών θεραπείας 

έχει αποδεχτεί εξίσου αποτελεσματικός (Andrews-Fike, 1999).   
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   Οι συνήθεις μορφές ψυχοθεραπείας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

αντιμετώπιση της επιλόχειας κατάθλιψης είναι η διαπροσωπική θεραπεία και η 

βραχυπρόθεσμη γνωστικό-συμπεριφορική θεραπεία (Andrews-Fike, 1999).  Σύμφωνα 

με τον Andrews-Fike (1999) η διαπροσωπική θεραπεία είναι μια σύντομη χρονικά και 

διαπροσωπικά προκαθορισμένη θεραπεία η οποία είναι αποτελεσματική όταν 

χρησιμοποιείται σε ήπιες καταστάσεις επιλόχειας κατάθλιψης. Όσον αφορά τη  

γνωστικό-συμπεριφορική θεραπεία, αυτή στοχεύει να οργανώσει τις ανακριβείς 

σκέψεις των ατόμων, έτσι ώστε να έχουν πιο ρεαλιστικές συμπεριφορές και σκέψεις 

για τον κόσμο. Αυτή η μορφή ψυχοθεραπείας κρίνεται πιο κατάλληλη εάν το άγχος 

αποτελεί σημαντική συνιστώσα των συμπτωμάτων (Andrews-Fike, 1999). 

    Η άλλη μορφή θεραπείας της επιλόχειας κατάθλιψης είναι αυτή που εμπεριέχει την 

χρήση φαρμάκων. Η μεταγεννητική κατάθλιψη έχει φανεί ότι δεν διαφέρει από την 

κατάθλιψη όσον αφορά τη θεραπεία καθώς χρειάζεται ο ίδιος χρόνος και οι ίδιες 

δόσεις για την αντιμετώπιση της όπως στην κατάθλιψη που δε σχετίζεται με την 

περίοδο της εγκυμοσύνης ή της λοχείας (Nonacs & Cohen, 1998). Πάντως είναι 

σημαντικό να χρησιμοποιούνται οι ακριβείς δόσεις των αντικαταθλιπτικών για να 

διασφαλισθεί η επιτυχία της θεραπείας της επιλόχειας κατάθλιψης. Για αυτό  

παρατηρήθηκε ότι οι γυναίκες είναι απαραίτητο να συνεχίζουν να λαμβάνουν τη 

φαρμακευτική αγωγή τους για 6 με 12 μήνες μετά τον τοκετό (Andrews-Fike, 1999).     

    Όσον αφορά τις κατηγορίες των αντικαταθλιπτικών που χρησιμοποιούνται αυτές 

είναι τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, όπως η ιμιπραμίνη, που θεωρούνται τα πιο 

αποτελεσματικά έχοντας όμως ταυτόχρονα και πολλές παρενέργειες, τα 

νοραδρενερτικά και σεροτονεργικά αντικαταθλιπτικά, όπως η μιρταζαπίνη, το λίθιο 

που δρουν ως σταθεροποιητές διάθεσης, οι αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης, όπως 

η ιπρονιαζίδη, και οι εκλεκτοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης, όπως η 
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φλουοξετίνη και η παροξετίνη (Pinel, 2009). Η φαρμακευτική θεραπεία πάντως για 

να είναι αποτελεσματική χρειάζεται να συνοδεύεται από συμβουλευτική ατομική ή 

ομαδική θεραπεία (Andrews-Fike, 1999). 

   Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η επιλόχεια κατάθλιψη χρήζει άμεση ανάγκη 

ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης, και στη συνέχεια άμα χρειασθεί φαρμακευτικής 

παρέμβασης, ώστε να εξουδετερωθεί η κλινική συμπτωματολογία της μητέρας, να 

βελτιωθεί η λειτουργικότητα της και να αρχίσει η σταδιακή συγκόλληση των 

σχέσεων μητέρας βρέφους αλλά και όλης της οικογένειας. 

       Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι πρόσφατα ανακαλύφθηκε ένα τεστ 

αίματος που ανιχνεύει την επιλόχεια κατάθλιψη. Η καινοτόμος αυτή ανακάλυψη έγινε 

από έναν Έλληνα καθηγητή, τον Δημήτρη Γραμματόπουλο, και τους συνεργάτες του 

καθώς παρατήρησαν ότι μια γενετική παραλλαγή του DNA μπορεί να οδηγήσει σε 

πολλαπλασιασμό της πιθανότητας να υποφέρουν οι γυναίκες από επιλόχεια 

κατάθλιψη. <<Ανακάλυψαν πως μια μεγάλη πλειοψηφία των γυναικών που 

παρουσίαζαν συμπτώματα επιλόχειας κατάθλιψης είχαν τουλάχιστον 1 από τις 2 

συγκεκριμένες γενετικές παραλλαγές, οι οποίες δημιουργούν πιθανότητα εμφάνισης 

της διαταραχής αυτής>>. Με βάση λοιπόν αυτές τις παρατηρήσεις τους 

δημιούργησαν αυτό το αιματολογικό τεστ ανίχνευσης της επιλόχειας κατάθλιψης 

τονίζοντας ότι θα βοηθήσει στην αναγνώριση, στην έγκαιρη υποστήριξη, στη 

θεραπεία αλλά και στην πρόληψη της επιλόχειας κατάθλιψης (www.ellines.com). 

   Μολονότι λοιπόν η επιλόχεια κατάθλιψη αποτελεί μια σύνθετη πολυπαραγοντική 

διαταραχή που επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις σε όλη την οικογένεια εντούτοις η 

επιστημονική κοινότητα ανακαλύπτει συνεχώς μεθόδους για την αντιμετώπιση αλλά 

και την πρόληψη της διαταραχής αυτής. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

     Η μεταγεννητική περίοδος είναι μια εποχή αυξημένου κινδύνου εμφάνισης ή 

επιδείνωσης της ψυχικής διάθεσης της γυναίκας. Αν  και η διάρκεια της εγκυμοσύνης 

αλλά και της λοχείας αναμένεται από τη γυναίκα αλλά και από την κοινωνία να είναι 

μια περίοδος απόλυτης ευτυχίας και  χαράς όπου τα αρνητικά συναισθήματα, όπως 

θλίψη, ευερεθιστικότητα, ενοχή, εκλείπουν παντελώς, ωστόσο πολλές φορές ένα 

μεγάλο ποσοστό των γυναικών έρχεται αντιμέτωπο με μια σειρά από ανεπιθύμητα 

συναισθήματα που επηρεάζουν τη συναισθηματική τους κατάσταση και οδηγούν στη 

βίωση μιας μεταγεννητικής διαταραχής (Rai, Pathak, & Sharma, 2015). 

      Η πιο συνήθης μεταγεννητική διαταραχή είναι η επιλόχεια μελαγχολία-θλίψη η 

οποία έχει μικρή διάρκεια, ήπια συμπτώματα και δεν απαιτεί άμεση θεραπευτική 

παρέμβαση. Η αμέσως επόμενη συχνή μεταγεννητική διαταραχή είναι η επιλόχεια 

κατάθλιψη που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη διάρκεια, έντονα και επίμονα 

συμπτώματα, σημαντικές επιπτώσεις στη μητέρα και το βρέφος και κυρίως από 

ανάγκη για έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση. Αν και στο παρελθόν γινόταν κάποιες 

φορές ταύτιση της επιλόχειας μελαγχολίας με την επιλόχεια κατάθλιψη πλέον οι 

ειδικοί, βασισμένοι στην επιστημονική γνώση, μπορούν να διαχωρίζουν αυτές τις δύο 

πολύ διαφορετικές μεταγεννητικές διαταραχές και έτσι να παρέχουν σωστή και 

εξειδικευμένη θεραπευτική παρέμβαση (Doucet, et al. 2009).  

    Η πιο σπάνια αλλά ταυτόχρονα πιο σοβαρή ψυχιατρική μεταγεννητική διαταραχή 

είναι η επιλόχεια ψύχωση. Αν και η νοσολογική κατάσταση της παραμένει 

αμφιλεγόμενη, γενικά θεωρείται ότι είναι ένα ψυχωτικό επεισόδιο διπολικής 

διαταραχής. Η αιτιολογική της βάση βρίσκεται κυρίως σε ένα συνδυασμό ορμονικών, 

γενετικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων. Ωστόσο δεν είναι ακόμη πλήρως 
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κατανοητή η αιτιολογία της έναρξης αυτής της διαταραχής. Για αυτό το λόγο κρίνεται 

αναγκαίο να μελετηθούν περισσότερο τα αίτια που πυροδοτούν την έναρξη αυτής της 

διαταραχής έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει πλήρης αντιμετώπιση της (Di Florio, 

Smith, & Jones, 2013). Γενικά πάντως ο γρήγορος εντοπισμός των γυναικών που 

έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης επιλόχειας ψύχωσης και η έναρξη των έγκαιρων 

θεραπευτικών προσεγγίσεων, που αποτελείται από ένα συνδυασμό φαρμακολογικών 

και ψυχοθεραπευτικών στρατηγικών, είναι οι βασικοί παράγοντες για την επιτυχή 

διαχείριση της επιλόχειας ψύχωσης  (Rai, Pathak, & Sharma, 2015). 

    Επίσης η αντιμετώπιση της επιλόχειας ψύχωσης αλλά και των άλλων 

μεταγεννητικών διαταραχών μπορεί να βοηθηθεί και από τη δημιουργία μέτρων 

πρόληψης. Συγκεκριμένα, το γεγονός ότι οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης αλλά και της λοχείας τους έρχονται σε τακτική επαφή με τις υπηρεσίες 

υγείας δημιουργεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τον εντοπισμό αυτών των διαταραχών 

και την εφαρμογή προληπτικών μέτρων θεραπείας. Όπως φάνηκε ο έγκαιρος 

εντοπισμός και η κατάλληλη και έγκαιρη θεραπεία είναι κρίσιμης σημασίας για την 

αντιμετώπιση των μεταγεννητικών διαταραχών αλλά και για την ψυχική και 

σωματική ευημερία της μητέρας και του βρέφους. Επομένως, η συνεργασία μεταξύ 

όλων των επαγγελματιών της υγείας είναι απαραίτητη προκειμένου να εντοπιστούν 

και να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά οι γυναίκες που βιώνουν διαταραχές της 

διάθεσης μετά τον τοκετό. Είναι ωφέλιμο λοιπόν οι γυναίκες προγεννητικά αλλά και 

πριν την έξοδο τους από το νοσοκομείο μετά το τοκετό να ενημερώνονται για την 

πιθανότητα εμφάνισης κάποια μεταγεννητικής διαταραχής, για τα συμπτώματα, τις 

συνέπειες που έχουν και την ανάγκη να αναζητήσουν άμεσα βοήθεια (Doucet, et al. 

2009). 
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    Σημαντικό βήμα στην πρόληψη της επιλόχειας κατάθλιψης αποτέλεσε και το 

πρώτο αιματολογικό τεστ που δημιουργήθηκε πρόσφατα για την ανίχνευση αυτή της 

διαταραχής. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν η επιστημονική κοινότητα να εντείνει τις 

έρευνες για την πρόληψη όλων των μεταγεννητικών διαταραχών και να βρεθούν νέοι 

τρόποι πρόληψης αλλά και θεραπείας αυτών των συχνών πλέον διαταραχών. 

  Αξίζει τέλος να επισημανθεί ότι η συζήτηση του επιστημονικού κόσμου συνεχίζεται 

να επικεντρώνεται στο κατά πόσον οι μετά τον τοκετό ψυχιατρικές διαταραχές είναι 

διαφορετικά σύνδρομα ή  ταξινομούνται ως εκφράσεις κάποιων άλλων διαταραχών. 

Το DSM-V συμφωνεί με την τελευταία αυτή άποψη και δεν περιλαμβάνει επιλόχεια 

ψύχωση ως διακριτή διαγνωστική κατηγορία (American Psychiatric Association, 

2013). Αντίθετα, άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι επιλόχεια ψύχωση και οι άλλες 

μεταγεννητικές διαταραχές αποτελούν ξεχωριστά σύνδρομα. Πάντως παρά τη μη 

ξεχωριστή κατηγοριοποίηση της επιλόχειας ψύχωσης από το DSM-V και το ICD-10, 

η έννοια εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ανεπίσημα λόγω των διακριτών 

διαγνωστικών της κριτηρίων και των διαφορετικών της θεραπευτικών μεθόδων που 

έχει από τις άλλες μεταγεννητικές διαταραχές (McGorry & Connel, 1990). Δεδομένου 

λοιπόν της διαδεδομένης κλινικής χρήσης του όρου επιλόχεια ψύχωση και της 

διαφορετικότητας αυτής της μεταγεννητικής διαταραχής από τις άλλες είναι ανάγκη 

στο DSM-VI να υπάρξει διαχωρισμός της και κατηγοριοποίηση της ως ξεχωριστή και 

μοναδική μεταγεννητική διαταραχή. 
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