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«κι είµαι καράβι χωρίς πλήρωµα, 

που ο άνεµος κι η µπόρα κυβερνά… 

 

 

Έτσι αισθάνεται η γυναίκα µετά την 

γέννα του παιδιού της όταν αρχίζουν 

να την επισκέπτονται τα πρώτα 

συµπτώµατα της επιλόχειας κατάθλιψης 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η ώρα της γέννας είναι για κάθε γυναίκα η µεγάλη συνάντηση µε τα µυστικά 

της ανθρώπινης φύσης. Γι’ αυτό η κυοφορία και η γέννηση ενός ανθρώπου είναι ίσως 

η πιο εκπληκτική και έντονη εµπειρία στη ζωή της κάθε γυναίκας. Είναι ωστόσο 

σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι όσο χαρµόσυνη κι αν είναι η έλευση ενός παιδιού, 

δεν παύει να προκαλεί βαθιές και εν δυνάµει επικίνδυνες ανατροπές στη ζωή µιας 

µητέρας. Αυτή η συνύπαρξη αντικρουώµενων συναισθηµάτων µπορεί να φαίνεται 

παράδοξη µε την πρώτη µατιά, είναι όµως απόλυτα φυσιολογική και αποτελεί µια 

ακόµη εκδοχή- ίσως την λιγότερο διακριτή – ενός οξύµωρου σχήµατος που µας 

συνοδεύει από την αρχή της ζωής µας. 

 Η λοχεία, η περίοδος που διανύει µια γυναίκα αµέσως µετά τη γέννηση του 

παιδιού της, είναι µια περίοδος φορτισµένη µε προσδοκίες, ανησυχίες, αγωνία, 

αφοσίωση, κούραση και άλλα συναισθήµατα που προκαλούν στρες. Παράλληλα 

όµως είναι καλυµµένη µ’ ένα πέπλο µυστηρίου και αποµονωτισµού, πίσω από το 

οποίο η ψυχολογική κατάσταση µιας µητέρας συχνά επιδεινώνεται καταλήγοντας στη 

λεγόµενη επιλόχεια κατάθλιψη. 

 Η ενασχόληση της µητέρας µε το βρέφος της γίνεται συνήθως µε µια 

αποκλειστικότητα που θα έλεγε κανείς ότι εκείνη επιδεικνύει πλήρη αδιαφορία για τον 

κόσµο γύρω της. Τα άτοµα που φροντίζουν τη µητέρα για να φροντίσει στη συνέχεια 

εκείνη το µωρό της καλώς εχόντων των πραγµάτων, της προσφέρουν µια τέτοια 

πρακτική και συναισθηµατική στήριξη ώστε η ίδια να µη χρειαστεί να αποσπάσει την 

προσοχή της από τη φροντίδα του µωρού αλλά και του εαυτού της. 

 Το πραγµατικό και συναισθηµατικό περιβάλλον λοιπόν της γυναίκας πρέπει 

να είναι τέτοιο ώστε να αντισταθµίζει την παραίτησή της από κάθε άλλη 

συναισθηµατική επένδυση για χάρη του νεογέννητου παιδιού της. Ταυτόχρονα, 
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βασική προϋπόθεση για την οµαλή πορεία της περιόδου της λοχείας είναι η 

συναισθηµατική ετοιµότητα της µητέρας να φέρει στον κόσµο ένα παιδί. Αυτή 

εξαρτάται όχι µόνο από πρακτικούς, κοινωνικό- οικονοµικούς παράγοντα, αλλά 

επίσης από το συναισθηµατικό δίχτυ προστασίας που απλώνει το οικογενειακό 

περιβάλλον της µητέρας, και σαφώς από τη δική της ψυχολογική διάθεση απέναντι 

σε ένα γεγονός τόσο καθοριστικό για τη ζωή της. 

 

2. Τι είναι η επιλόχεια κατάθλιψη 

 Επιλόχεια κατάθλιψη είναι η παρουσία ψυχιατρικών συµπτωµάτων τα οποία 

είναι αρκετά σοβαρά, ώστε να χρήζουν ιατρικής βοήθειας, και τα οποία εµφανίζονται 

µέσα σε έξι µήνες από τον τοκετό, σε µια γυναίκα που ποτέ πριν δεν είχε κάποια 

ψυχιατρική ασθένεια. Μπορεί επίσης να ονοµαστεί και «ιδιοπαθής επιλόχεια 

ασθένεια». Σηµαντικό είναι να διευκρινίσουµε ότι ο ορισµός αυτός αποκλείει αυτές τις 

γυναίκες που είχαν κάποια προηγούµενη ψυχιατρική ασθένεια και στις οποίες η 

αιτιολογία µπορεί να είναι διαφορετική, όπως προηγούµενο ιστορικό σχιζοφρένειας, 

µανιακής κατάθλιψης, χρήσης ναρκωτικών, ψύχωσης ή κάτι άλλο.  

 Καλό είναι στο σηµείο αυτό να γίνει διαχωρισµός από το Baby Blues ή τα 

Blues της µητρότητας δηλαδή την συναισθηµατική δυσφορία µετά τον τοκετό, µια 

παροδική φάση µε έντονα αρνητικά συναισθήµατα που εµφανίζεται λίγο µετά τον 

τοκετό στις µισές περίπου γυναίκες που έχουν γεννήσει ένα µωρό. 

 Η συναισθηµατική αυτή δυσφορία φτάνει στο αποκορύφωµα 3-5 ηµέρες µετά 

τη γέννηση και διαρκεί από πολλές ηµέρες µέχρι και 2 εβδοµάδες. Ακόµη µπορεί η 

γυναίκα να κλαίει πιο εύκολα από ότι συνήθως, να παρουσιάζει προβλήµατα ύπνου 

και να νιώθει εκνευρισµό και λύπη. Επειδή όµως η κατάσταση αυτή είναι πολύ συχνή 

και αναµενόµενη, δεν θεωρείται απαραιτήτως ως ασθένεια. Υπάρχει όµως 
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περίπτωση σε µερικές µητέρες η κατάσταση αυτή να συνεχιστεί και να επιδεινωθεί 

και να οδηγήσει έτσι στην επιλόχεια κατάθλιψη µε την παρουσία και άλλων πιο 

σοβαρών συµπτωµάτων, οπότε απαιτείται εγρήγορση και αντιµετώπιση της 

κατάστασης από ειδικούς. 

 

3. ∆ιάγνωση της επιλόχειας κατάθλιψης και χρόνος έναρξης αυτής 

 Τρία είναι τα βασικά κριτήρια για τη διάγνωση της επιλόχειας κατάθλιψης. 

Αυτά είναι τα εξής:  

• Η παρουσία ψυχιατρικών συµπτωµάτων τα οποία είναι αρκετά σοβαρά ώστε 

να απαιτούν φαρµακευτική υποστήριξη. 

• Τα συµπτώµατα εµφανίζονται µέσα στους έξι µήνες µετά τον τοκετό. Αυτός ο 

χρόνος είναι σχετικός, αλλά σηµαντικός για την έρευνα. Τα συµπτώµατα µπορεί να 

ξεκινήσουν µε το τελείωµα του θηλασµού και την έναρξη της πρώτης περιόδου, αλλά 

στις γυναίκες µε παρατεταµένο θηλασµό τα συµπτώµατα µπορεί να εµφανιστούν 

αργότερα. 

• Η απουσία προηγούµενης ψυχιατρικής ασθένειας. 

 

Χρόνος έναρξης και σηµεία της επιλόχειας κατάθλιψης 

 Αυτή εµφανίζεται µέσα σε λίγες µέρες από τον τοκετό. Περίπου οι µισές 

γυναίκες που παθαίνουν επιλόχεια κατάθλιψη την εµφανίζουν µέσα στις επόµενες 

δύο εβδοµάδες από τον τοκετό. 

 Σηµεία που υποδηλώνουν την εκδήλωση της είναι τα εξής: 

• Με το σταµάτηµα του θηλασµού 

• Με την έναρξη ορµονικής αντισύλληψης 
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• Λίγες µέρες πριν από την πρώτη περίοδο µετά τον τοκετό ή κατά τη διάρκεια 

της πρώτης περιόδου. 

• Μετά από τον τερµατισµό µιας εγκυµοσύνης. Μια έρευνα έδειξε ότι ένα 20% 

των περιπτώσεων της επιλόχειας κατάθλιψης εµφανίστηκε µετά από έναν 

τερµατισµό. 

• Με την έναρξη µιας δίαιτας µείωσης βάρους. 

 

4. Συµπτώµατα της επιλόχειας κατάθλιψης 

 Συµπτώµατα µπορούν να εµφανιστούν οποιαδήποτε στιγµή σε διάστηµα από 

24 ώρες µέχρι 6 µήνες µετά τη γέννηση ενός παιδιού. Σηµαντικό είναι να αναφέρουµε 

ότι ο ειδικός πριν καταλήξει να διαγνώσει την κατάθλιψη της λοχείας θα πρέπει να 

εξετάσει το ενδεχόµενο ύπαρξης άλλων διαταραχών, οι οποίες µπορούν να 

προκαλέσουν παρόµοια συµπτώµατα. Τέτοιες είναι η αναιµία και η δυσλειτουργία του 

θυρεοειδή της µητέρας, που συχνά περιπλέκουν την διάγνωση και οι οποίες πρέπει 

να αποκλειστούν.  

 Τα συµπτώµατα είναι τα εξής:  

• Κακή διάθεση, συχνά κλάµατα 

• Έλλειψη ικανοποίησης και ενδιαφέροντος για δραστηριότητες που κάποτε 

πρόσφεραν ευχαρίστηση. 

• Προβλήµατα στον ύπνο, αϋπνία  

• Μείωση βάρους 

• Μείωση ενεργητικότητας (ατονία) 

• Ανησυχία ή άγχος 

• Αισθήµατα αναξιότητας ή ενοχής 

• ∆υσκολία συγκέντρωσης ή λήψης αποφάσεων 
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• Σκέψεις θανάτου ή αυτοκτονίας 

• Μειωµένο ενδιαφέρον για σεξ 

• Αισθήµατα απόρριψης 

• Σωµατικά συµπτώµατα όπως συχνοί πονοκέφαλοι, πόνοι στο στήθος, 

ταχυπαλµία, µούδιασµα ή ζαλάδα. 

• Αισθήµατα απόρριψης του µωρού 

• Ψευδαισθήσεις, παραισθήσεις. 

• Έλλειψη αίσθησης της πραγµατικότητας. 

 
5. Αίτια της επιλόχειας κατάθλιψης 

 ∆εν έχει εντοπιστεί κάποια συγκεκριµένη αιτία που να θεωρείται υπεύθυνη για 

την εµφάνιση της επιλόχειας κατάθλιψης. Ωστόσο στην εµφάνιση της επιλόχειας 

κατάθλιψης συντελούν οι εξής παράγοντες: 

• Μετά από την εγκυµοσύνη οι ορµονικές αλλαγές στο σώµα µιας γυναίκας 

µπορούν να προκαλέσουν τα συµπτώµατα της κατάθλιψης. Κατά τη διάρκεια της 

εγκυµοσύνης αυξάνονται πολύ δύο ορµόνες, τα οιστρογόνα και η προγενεστερόνη. 

Στις πρώτες 24 ώρες µετά από τον τοκετό, το ποσοστό αυτών των ορµονών 

µειώνεται γρήγορα, στα κανονικά προ εγκυµοσύνης επίπεδά τους. Οι ερευνητές 

πιστεύουν ότι αυτή η ταχεία αλλαγή στα επίπεδα των ορµονών, µπορεί να οδηγήσει 

στην επιλόχεια κατάθλιψη, ακριβώς όπως και οι µικρότερες αλλαγές στις ορµόνες 

µπορούν να έχουν επιπτώσεις στις διαθέσεις µιας γυναίκας πριν αρχίσει την 

εµµηνορροϊκή περίοδο της (το γνωστό προεµµηνορυσιακό σύνδροµο). 

• Περιστασιακά, τα επίπεδα ορµονών του θυρεοειδή αδένα µπορούν επίσης να 

µειωθούν µετά από τη γέννα. Ο θυρεοειδής είναι ένας µικρός αδένας στο λαιµό που 

βοηθά στη ρύθµιση του µεταβολισµού (τον τρόπο µε τον οποίο το σώµα, 
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χρησιµοποιεί και αποθηκεύει την ενέργεια από τα τρόφιµα). Τα χαµηλά επίπεδα 

ορµονών του θυρεοειδή, µπορούν να προκαλέσουν τα συµπτώµατα της κατάθλιψης 

συµπεριλαµβανοµένης της καταθλιπτικής διάθεσης, του µειωµένου ενδιαφέροντος 

για τα πράγµατα, της οξυθυµίας, της κούρασης, της δυσκολίας συγκέντρωσης, των 

προβληµάτων του ύπνου και της αύξησης του βάρους. Μια απλή εξέταση αίµατος 

(Τ3,Τ4, TSH), µπορεί να δείξει εάν ο θυρεοειδής αδένας προκαλεί την «επιλόχεια 

κατάθλιψη» µιας µητέρας. 

• Το συναίσθηµα της έντονης κόπωσης µετά από εργώδη φυσιολογικό τοκετό. 

• Η κακή αρχιτεκτονική του ύπνου, σύντοµος και ρηχός ύπνος, εµποδίζει συχνά 

µια νέα µητέρα να ανακτήσει τις δυνάµεις της µετά τη γέννα, για εβδοµάδες. 

• Συναίσθηµα συντριβής µε το βάρος του νέου, ή επιπλέον µωρού που πρέπει 

να φροντίζει και αµφιβολία για τη δυνατότητα της να είναι καλή µητέρα. 

• Πρόωρο µωρό ή µε ασθένεια. 

• Όταν η µητέρα της λεχώνας πέθανε όταν η λεχώνα ήταν παιδί. 

• Όταν η λεχώνα έχει βιώσει πολλαπλές ψυχολογικές εντάσεις (π.χ. πένθος κτλ) 

κατά την εγκυµοσύνη της 

• Πολύ έντονα συµπτώµατα κατά το προεµµηνοριακό σύνδροµο. 

• Προβλήµατα προσωπικά, έλλειψη υποστήριξης από τον σύντροφο ή τον 

περίγυρο, δυσκολίες στο γάµο. 

• Ιστορικό προηγούµενης κατάθλιψης, επιλόχειου ή άλλης. 

• Αίσθηµα πίεσης από τις αλλαγές στη ρουτίνα της εργασίας και του σπιτιού. 

Μερικές φορές, οι γυναίκες σκέφτονται ότι πρέπει να είναι οι «τέλειες µαµάδες» το 

οποίο φυσικά δεν είναι ρεαλιστικό και προσθέτει επιπλέον άγχος, που συµβάλλει στα 

αίτια κατάθλιψης. 
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• Φοβικά συναισθήµατα απώλειας: φόβος απώλειας της ταυτότητας της νέας 

µητέρας ποια είναι τώρα και ποια ήτανε πριν το νέο µωρό, φόβος απώλειας ελέγχου 

του µητρικού ρόλου, φόβος απώλειας της προ- εγκυµοσύνης σιλουέτας, φόβος 

απώλειας της αίσθησης να είναι ελκυστική. 

• Μείωση του ελεύθερου χρόνου και µείωση του ελέγχου στη διάθεση του 

χρόνου. Η ανάγκη για µεγαλύτερη παραµονή µέσα στο σπίτι που βιώνεται σαν 

«εγκλωβισµός» για µακρύτερες χρονικές περιόδους και µείωση του διαθέσιµου 

χρόνου για την εργασία και τη διασκέδαση, συνεισφέρουν στην εµφάνιση της 

κατάθλιψης, σε ορισµένες γυναίκες. 

• Ευαισθησία και πόνος στην περιοχή του περινέου και του κόλπου, µπορεί να 

δηµιουργήσουν πρόβληµα στη σεξουαλική επαφή. Το διάστηµα της σωµατικής 

ανάρρωσης µετά από καισαρική τοµή µπορεί να είναι µεγαλύτερο από ότι µετά από 

ένα φυσιολογικό τοκετό, γεγονός που προστίθεται στα αίτια κατάθλιψης. 

• Η ηλικία µιας µητέρας και ο αριθµός των παιδιών που είχε δεν φαίνεται να 

σχετίζονται µε την πιθανότητα να αναπτύξει επιλόχεια κατάθλιψη. 

 

6. Ποιες γυναίκες παθαίνουν επιλόχειο κατάθλιψη 

 Η επιλόχειος κατάθλιψη είναι πιο συνηθισµένη αν µια γυναίκα έχει κάποιο από 

τα παρακάτω: 

• Προηγούµενη επιλόχειο κατάθλιψη. 

• Κατάθλιψη που δε συνδέεται µε την εγκυµοσύνη. 

• ∆υνατά συµπτώµατα του συνδρόµου της προεµµήνου ρύσης. 

• ∆υσκολίες στο γάµο. 

• Λίγα άτοµα στην οικογένεια ή τον κοινωνικό κύκλο στα οποία να µπορεί να 

βασιστεί και να µιλήσει. 
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• Στρεσσογόνα γεγονότα κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης ή µετά τον τοκετό. 

 

7. Πότε πρέπει να αναζητήσετε ιατρική φροντίδα και βοήθεια 

 Επικοινωνήστε µε το γιατρό σας όταν συµβαίνουν τα εξής: 

• Όταν έχετε συναισθηµατικές µεταπτώσεις ή αισθάνεστε κατάθλιψη µετά τη 

γέννηση του µωρού σας. 

• Όταν αισθάνεστε ότι δεν µπορείτε να τα βγάλετε πέρα µε τις καθηµερινές σας 

υποχρεώσεις, συµπεριλαµβανοµένης της φροντίδας για το µωρό που µόλις 

γεννήθηκε ή για τα υπόλοιπα παιδιά. 

• Όταν έχετε έντονα συναισθήµατα κατάθλιψης ή θυµού 1-2 µήνες µετά τη 

γέννηση του παιδιού σας. 

• Τηλεφωνήστε αµέσως σε ένα γείτονα, φίλο, ή αγαπηµένο πρόσωπο που 

βρίσκεται κοντά σας εάν έχετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

 Αυτοκαταστροφικές σκέψεις 

 Σκέψεις πρόκλησης βλάβης στο µωρό ή τα άλλα παιδιά. 

 Σκέψεις ότι το µωρό σας είναι αµαρτωλό (κακό). 

 Αν ακούτε φωνές ή βλέπετε πράγµατα που δεν υπάρχουν. 

Εάν νιώθετε έντονα κάποιο από τα παραπάνω συναισθήµατα κατάθλιψης 

κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης ή µετά από τη γέννηση του µωρού σας, µιλήστε 

στους αγαπηµένους σας και ζητείστε επειγόντως ψυχιατρική βοήθεια. µην σας 

τροµάζει ο κοινωνικός αντίκτυπος του ιδιότυπου ελληνικού ρατσισµού για τους 

ψυχικά ευαίσθητους. Χωρίς θεραπεία, η ψυχική ζηµία και ο πόνος, για σας και το 

µωρό σας θα είναι πολύ µεγάλη στο άµεσο µέλλον. Και τότε η κοινωνία τι θα κάνει 

για σας;  
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8. Πόσο καιρό διαρκεί η επιλόχειος κατάθλιψη 

 Η διάρκεια της είναι δύσκολο να καθοριστεί, διότι εξαρτάται από γυναίκα σε 

γυναίκα. Πολλές γυναίκες αισθάνονται πολύ καλύτερα µέσα σε λίγες εβδοµάδες ενώ 

άλλες νιώθουν ότι δεν είναι ο εαυτός τους για πολλούς µήνες. 

 Οι γυναίκες που έχουν έντονα συµπτώµατα κατάθλιψης ή που είχαν 

προηγούµενα καταθλιπτικά επεισόδια στο παρελθόν συνήθως χρειάζονται 

περισσότερο χρόνο για να επανέλθουν. 

Με την κατάλληλη βοήθεια, όµως µπορεί ν’ αντιµετωπιστεί µε επιτυχία η 

επιλόχειος κατάθλιψη. Η ψυχοθεραπεία και τα αντικαταθλιπτικά είναι οι ενδεδειγµένοι 

τρόποι εξειδικευµένης βοήθειας. 

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα πράγµατα που µπορεί να κάνει η γυναίκα και το 

οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον προκειµένου να τη βοηθήσουν να περάσει το 

δύσκολο αυτό στάδιο της κατάθλιψης. 

 

9. Βιολογικοί παράγοντες που παίζουν ρόλο στην εµφάνιση της επιλόχειας 

κατάθλιψης 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου της κύησης και λίγο µετά τον τοκετό, 

οι µητέρες των θηλαστικών έχουν υψηλά επίπεδα οιστρογόνων-προγεστερόνης, 

ωκυτοκίνης και προλακτίνης. Είναι φυσικό να αναµένουµε ότι αυτές οι ορµονικές 

µεταβολές µπορεί να τις προδιαθέτουν για την εκδήλωση µητρικής συµπεριφοράς. 

Αυτή η υπόθεση είναι σε µεγάλο βαθµό σωστή για ορισµένα θηλαστικά. Όµως ο 

άνθρωπος αποτελεί ειδική περίπτωση. Γυναίκες που δε βίωσαν την εµπειρία της 

εγκυµοσύνης µπορεί να γίνουν αφοσιωµένες µητέρες, όπως µπορούν και οι άνδρες. 

Οι ορµόνες δεν είναι προφανώς απαραίτητες για να εκδηλώσει ο άνθρωπος γονεϊκή 

συµπεριφορά, µε εξαίρεση την ικανότητα της µητέρας να θηλάζει το βρέφος. 
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Οι αλλαγές της διάθεσης των γυναικών που σχετίζονται µε την µεταγεννητική, 

την προεµµηνορυσιακή περίοδο και την εµµηνόπαυση επιζητούν  ενδοκρινολογικές 

υποθέσεις για την αιτιοπαθογένειά τους (Campbell 1992, Deakin 1988). Η µαζική 

πτώση των επιπέδων των οιστρογόνων και προγεστερόνης στο αίµα, που φτάνει στα 

υψηλότερα επίπεδα στο τέλος της κύησης, στα βασικά επίπεδα εντός 2-5 ηµερών 

µετά τον τοκετό έχει προωθήσει την υπόθεση ότι οι µεταγεννητικές αλλαγές της 

διάθεσης προκαλούνται από την υποχώρηση αυτών των ορµονών. Επιπλέον, τα 

θεραπευτικά αποτελέσµατα αυτών των ορµονών όταν χορηγούνται σε γυναίκες µε ι 

αλλαγές της διάθεσης τους µεταγεννητικά, έχουν ενίσχυσα αυτή την άποψη. Ωστόσο 

µια άλλη άποψη εκφράζει ότι αυτές οι ορµονικές αλλαγές είναι εντός φυσιολογικών 

ορίων, παρ' όλα αυτά όµως πυροδοτούν παθολογικούς µηχανισµούς στα επίπεδα 

του νευρο-διαβιβαστή ή υποδοχέα που έχει ως αποτέλεσµα τις διαταραχές της 

διάθεσης (Harris et al. 1996). 

Ο Cox και συνεργάτες παρ' όλο που δεν ερεύνησαν ευθέως την πιθανή 

συµβολή των ορµονικών αλλαγών στις διαταραχές της διάθεσης στη λοχεία, τα 

ευρήµατα τους, ότι ψυχιατρικά συµπτώµατα είναι στην ακµή τους τις δέκα πρώτες 

ηµέρες µετά τον τοκετό, όταν δηλαδή η πτώση των οιστρογόνων και της 

προγεστερόνης είναι µέγιστη και σε συνδυασµό µε την αποτυχία τους να βρουν 

συσχετισµούς µε κοινωνικούς παράγοντες, την οικογενειακή κατάσταση ή µαιευτικές 

επιπλοκές, προσέφεραν έµµεση υποστήριξη για την ενδοκρινολογική υπόθεση που 

έκαναν. Συνεπώς είναι δυνατόν οι ενδοκρινολογικοί παράγοντες να είναι η 

φυσιολογική «σκανδάλη» που ίσως θέτει την απαρχή των αλλαγών της διάθεσης σε 

αυτή τη φάση, παρ' όλο που η πραγµατική διάθεση που έχει η γυναίκα µπορεί να έχει 

οριστεί από την θύµηση  θλιβερών οικογενειακών αναµνήσεων ή από την 

επικρατούσα ατµόσφαιρα στην κλινική του νοσοκοµείου. Αυτή η αλληλεπίδραση 
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µεταξύ φυσιολογικών και ψυχολογικών παραγόντων είναι σίγουρα περίπλοκη και 

πολυσύνθετη. 

Στη µελέτη της η Dalton (1971) γράφει πως τα ευρήµατα των αξιοσηµείωτων 

µητρικών χαρακτηριστικών και των ευµετάβλητων συναισθηµάτων θα µπορούσαν να 

εξηγηθούν και ορµονικά. Ένα υψηλό επίπεδο υπερθυµίας παρατηρήθηκε στη 

διάρκεια της κύησης όταν τα επίπεδα των στεροειδών του πλακούντα ήταν στην ακµή 

τους και η επακόλουθος κατάθλιψη στη λοχεία συνέβαινε έπειτα από την ξαφνική 

απώλεια των στεροειδών του πλακούντα µετά την έξοδο του. Η επιλόχειος κατάθλιψη 

είναι αναγνωρίσιµος «κίνδυνος» για τις γυναίκες µε προεµµηνορυσιακό σύνδροµο 

(Malleson 1963, Dalton 1964), ενώ ο/η Hegarty (1955) σηµείωσε την υψηλή 

εµφάνιση προεµµηνορυσιακού συνδρόµου που ακολουθεί την επιλόχειο κατάθλιψη. 

Αυτό δείχνει πως οι γυναίκες που έχουν δυσκολίες προσαρµογής στα διάφορα 

επίπεδα ορµονών προεµµηνορυσιακώς, τότε θα τείνουν να έχουν ακόµη µεγαλύτερη 

δυσκολία να προσαρµοστούν στα ορµονικά επίπεδα της λοχείας. 

Τα ποικίλα επίπεδα των καταµήνιων ορµονών στη διάρκεια του µηνιαίου 

κύκλου επαρκούν για να προκαλέσουν διακυµάνσεις της διάθεσης κατά τη διάρκεια 

του. Οι µακροχρόνιες επιδράσεις αυτών των ορµονικών αλλαγών φαίνονται στην 

ένταση που υπάρχει πριν από την έµµηνο ρύση και στην κατάθλιψη, αυξάνουν την 

τάση προς ατυχήµατα, µειώνουν την πνευµατική διαύγεια και ικανότητα και υπάρχει Ι 

προσωρινή αλλαγή της συµπεριφοράς στη διάρκεια της εµµήνου ρύσης (Dalton 

1964). Ωστόσο οι ορµονικές διακυµάνσεις στον καταµήνιο κύκλο είναι 

απειροελάχιστες σε σύγκριση µε την τεράστια αύξηση των στεροειδών του 

πλακούντα στη διάρκεια της εγκυµοσύνης και η απότοµη στέρηση από τα στεροειδή 

µετά τον τοκετό. Οι σηµαντικές διαφοροποιήσεις στα επίπεδα των ορµονών µεταξύ 
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εκείνων που υπάρχουν στο τέλος της κύησης και εκείνων στην αρχή της λοχείας 

απαιτούν αξιοσηµείωτες ικανότητες προσαρµογής από µέρους της γυναίκας.  

Αν και πολλές παρατηρήσεις σχετικά µε τη σηµασία των ορµονών βασίζονται ; 

σε ελαφρά περιστατικά οι περισσότεροι ερευνητές συµφωνούν στο ότι: 

 Υψηλότερα επίπεδα οιστρογόνων πριν από τον τοκετό σχετίζονται µε 

µεγαλύτερη ευερεθιστότητα των λεχωίδων, 

 Όσο µεγαλύτερη είναι η πτώση των επιπέδων της προγεστερόνης µετά τον 

τοκετό τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες, η λεχωΐδα να αναπτύξει καταθλιπτική 

συµπτωµατολογία τις επόµενες δέκα µέρες µετά τον τοκετό, και 

 Όσο χαµηλότερα τα επίπεδα των οιστρογόνων µετά τον τοκετό τόσο πιο 

έντονες διαταραχές του ύπνου αναφέρονται. 

 Οι µεταβολές των αναπαραγωγικών ορµονών, φαίνεται ότι παίζουν κάποιο 

αιτιοπαθογεντικό ρόλο στην επιλόχειο κατάθλιψη. Ίσως η απότοµη πτώση των 

οιστρογόνων µετά τον τοκετό όπως και η θυρεοειδική δυσλειτουργία συµβάλλουν 

στην εµφάνιση καταθλιπτικών συµπτωµάτων. Τα ποσοστά υπερθυρεοειδισµού είναι 

σχετικά υψηλά, κυρίως τους έξι πρώτους µήνες µετά τον τοκετό, αν και τα 

καταθλιπτικά συµπτώµατα που αποδίδονται σε αυτόν είναι ήπια. Όµως δεν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι η προλακτίνη, η ωκυτοκίνη, η κορτιζόλη και οι β-ενδορφίνες 

εµπλέκονται στην αιτιοπαθογένεια της λοχειακής κατάθλιψης. Μια σειρά από 

οµελέτες εξέτασαν αλλαγές στα οιστρογόνα και την προγεστερόνη την πρώτη 

εβδοµάδα µετά τον τοκετό και ανέφεραν διαµαχόµενα αποτελέσµατα (Abou-Saleh et 

al. 1998). 

Ο/η Nott et al. (1976) δεν βρήκε σηµαντικές διαφορές µεταξύ των γυναικών µε 

ή χωρίς µελαγχολία στα επίπεδα των οιστρογόνων και της προγεστερόνης. 

Ωστόσο φάνηκε να υπάρχει ένας συσχετισµός µεταξύ µεγαλύτερης πτώσης στα 
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επίπεδα των οιστρογόνων και της προγεστερόνης ανάµεσα στην κύηση και 

µεταγεννητικά και των αλλαγών της διάθεσης. Ο/η Feksi et al. (1984) ωστόσο βρήκε 

πως γυναίκες µε µεγαλύτερη βαθµολογία µητρικής µελαγχολίας είχαν υψηλότερα 

επίπεδα οιστρογόνων και προγεστερόνης στον σίελο απ' ότι εκείνες µε χαµηλότερη 

βαθµολογία µελαγχολίας. Αυτά τα ευρήµατα επιβεβαιώθηκαν από τον/την Kuevi et al. 

(1983) αλλά όχι και από τον/την Gard et al. (1986). Ο Ο' Hara et al. (1991) ερεύνησε 

την προγεστερόνη του ολικού πλάσµατος και την διάθεση από το δεύτερο τρίµηνο 

της κύησης µέχρι την ένατη µεταγεννητική εβδοµάδα, αλλά δεν βρήκε κανένα 

συσχετισµό. Ο/η Heidrich et al. (1994) δεν βρήκε κάποια αξιοσηµείωτη διαφορά των 

οιστρογόνων και προγεστερόνης του πλάσµατος µεταξύ των γυναικών µε ή χωρίς 

µεταγεννητική µελαγχολία. Αυτά τα αντιφατικά αποτελέσµατα ίσως σχετίζονται µε τις 

διαφορές των µελετώµενων πληθυσµών και των τεχνικών δοκιµασίας. Ο/η Chang et 

al. (1995) βρήκε γρήγορη πτώση της προγεστερόνης αλλά Οχι και των οιστρογόνων 

σε ασθενείς µε επιλόχειο κατάθλιψη. 

Σε ότι αφορά την προλακτίνη, τα βασικά της επίπεδα αυξάνονται στη 

διάρκεια της εγκυµοσύνης και πέφτουν στη διάρκεια της µεταγεννητικής περιόδου 

τόσο στις θηλάζουσες όσο και στις µη θηλάζουσες γυναίκες (Bonnar et al 1975). Η 

Προλακτίνη έχει επίσης ρόλο στο να προετοιµάζει (Bridges et al. 1985, Rosenblatt | 

1994) και να δίνει το έναυσµα (Kinsley et al. 1994) για την µητρική συµπεριφορά και 

συνεχείς υψηλές συγκεντρώσεις προλακτίνης στο τέλος της εγκυµοσύνης και στη 

λοχεία είναι απαραίτητες για µια φυσιολογική µητρική συµπεριφορά. Στη µελέτη 

του/της ο/η Nott et al. (1976)  δεν βρήκε διαφορές στις συγκεντρώσεις της 

προλακτίνης του πλάσµατος σε γυναίκες µε ή χωρίς µεταγεννητική µελαγχολία, 

ευρήµατα που επιβεβαιώθηκαν και από άλλες δύο µελέτες (Alder et al. 1986, Kuevi J 

et al 1983). Ο George et al. (1980) ωστόσο, ανέφερε έναν σηµαντικό συσχετισµό 
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µεταξύ των υψηλότερων βασικών συγκεντρώσεων προλακτίνης πλάσµατος και των 

συναισθηµατικών συµπτωµάτων στη διάρκεια της πρώτης µεταγεννητικής 

εβδοµάδας. Οι Carroll και Steiner (1978) πρότειναν πως οι αλλαγές της διάθεσης και 

οι συναισθηµατικές διαταραχές που σχετίζονται µε τον καταµήνιο κύκλο, ίσως είναι το 

αποτέλεσµα µιας αλληλεπίδρασης µεταξύ της προλακτίνης των οιστρογόνων και Β -

της. προγεστερόνης. Ωστόσο η έκκριση της προλακτίνης βρίσκεται υπό τον έλεγχο 

ποικίλων νευροδιαβιβαστικών συστηµάτων και επηρεάζεται από το θηλασµό, την 

έκθεση στην οξυτοκίνη για πρόκληση τοκετού, την χορήγηση βρωµοκρυπτίνης για 

καταστολή της γαλουχίας, τα χορηγούµενα από το στόµα αντισυλληπτικά και τα 

ψυχοτρόπα φάρµακα. 

Στην έρευνα του Abou-Saleh et al. 1998, η υπόθεση ότι τα συµπτώµατα της 

επιλοχείου κατάθλιψης σύµφωνα µε την Κλίµακα του Εδιµβούργου, σχετίζονταν µε 

ορµονικές αλλαγές, στηρίχθηκε για τα χαµηλά επίπεδα προλακτίνης, 

επιβεβαιώνοντας την αναφορά του Asher et al. (1995). Ωστόσο, εκείνες οι 

περιπτώσεις που σύµφωνα µε την Εξέταση Παρούσας Κατάστασης (ΕΠΚ) 

ανέπτυξαν κατάθλιψη 6-10 εβδοµάδες µετά τον τοκετό είχαν σηµαντικά υψηλότερα 

επίπεδα προγεστερόνης πλάσµατος αλλά χαµηλότερα επίπεδα προλακτίνης απ' ότι 

οι µη περιπτώσεις. Ο συσχετισµός µεταξύ υψηλής προγεστερόνης πλάσµατος στην 

1η εβδοµάδα και η παρουσία κατάθλιψης στην 6η — 10η εβδοµάδα µετά τον τοκετό 

είναι αξιοπερίεργος και ανακόλουθος της αναφοράς που µιλά για έλλειψη ενός 

τέτοιου συσχετισµού (Harris et al. 1994). Σχετικά προς το θηλασµό, οι γυναίκες που 

δεν θήλαζαν και είχαν υψηλά επίπεδα προγεστερόνης αποτελούσαν ενδεχόµενες 

περιπτώσεις κατάθλιψης σύµφωνα µε την Κλίµακα του Εδιµβούργου, ενώ οι πιθανές 

περιπτώσεις σύµφωνα µε την ΕΠΚ είχαν υψηλή προγεστερόνη, χαµηλή προλακτίνη, 

δεν θηλάζουν; και είναι µεγαλύτερης ηλικίας. Ο Harris et al. (1989) ανέφερε έναν 
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αξιοσηµείωτο συσχετισµό µεταξύ επιλοχείου κατάθλιψης, προγεστερόνης και 

επιπέδων προλακτίνης: σε αυτές που δεν θήλαζαν, η προγεστερόνη συσχετίστηκε 

θετικά προς την κατάθλιψη ενώ στις θηλάζουσες αρνητικά. Επιπλέον τα επίπεδα της 

προλακτίνης του πλάσµατος σε καταθλιπτικές µητέρες που θήλαζαν ήταν 

ακατάλληλος χαµηλά. 

Στη διάρκεια της εγκυµοσύνης τα επίπεδα της κορτιζόλης του πλάσµατος 

σταδιακά αυξάνονται δύο µε τρεις φορές από τα φυσιολογικά επίπεδα (Burke & 

Roulet 1970) µε µια γρήγορη πτώση στα βασικά επίπεδα µέσα στις 3 πρώτες µετά 

τον τοκετό µέρες. Αυτό σχετίζεται µε τα υψηλά επίπεδα της πλακουντικής 

κορτικοτροφίνης στη διάρκεια της εγκυµοσύνης και την προσωρινή καταστολή των 

επινεφριδίων κατά τη λοχεία (Magiakou et al. 1997). Ο/η Handley et al. (1977) στην 

πρώτη τους µελέτη βρήκαν µια σχέση µεταξύ καλής (ανυψωµένης) διάθεσης και 

υψηλής συγκέντρωσης κορτιζόλης, κάτι που δεν µπόρεσαν να επιβεβαιώσουν στην 

δεύτερη µελέτη τους (Handley et al 1980). ∆ύο ακόµη µελέτες δεν βρήκαν 

συσχετισµό µεταξύ των επιπέδων κορτιζόλης του αίµατος και µελαγχολίας της υγείας 

(Gard et al 1986, Kuevi et.al. 1983). Ο/η Pedersen et al. (1993) ανέφεραν 

αξιοσηµείωτα υψηλά επίπεδα κορτιζόλης του πλάσµατος στη διάρκεια της λοχείας σε 

γυναίκες µε προηγούµενο ιστορικό ψυχικής νόσου, απ’ ότι σε εκείνες µε αρνητικό 

ιστορικό. Επιπλέον εκείνες οι γυναίκες µε µεταγεννητική δυσφορία είχαν σηµαντικά 

υψηλότερα επίπεδα κορτιζόλης πλάσµατος, απ' ότι εκείνες χωρίς δυσφορία.  

Παροδικός υποθυρεοειδισµός συµβαίνει στο 5% των γυναικών εντός του 

πρώτου µεταγεννητικού έτους που φτάνει -στην ακµή της γύρω στον 4° - 5° µήνα, 

(Amino et al. 1981, Gerstein 1990) κάτι το οποίο έχει φανεί πως σχετίζεται µε την 

κατάθλιψη (Harris et al. 1989, Pop et al. 1991). Ο Hamilton (1977) στις µελέτες του 

(εισηγήθηκε ότι τα επίπεδα θυροξίνης πέφτουν σε όλες τις λεχωίδες από την τρίτη 
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µεταγεννητική εβδοµάδα, όταν θα µπορούσε ν' αποκτηθεί θεραπευτικό όφελος από 

|^] θυροξίνη σε εκείνες που υποφέρουν από επιλόχεια- κατάθλιψη. Οι George & Ι 

Wilson (1983) δεν βρήκαν κάποια σχέση µεταξύ των αλλαγών της διάθεσης και των 

επιπέδων των Τ3, Τ4 και TSH. 

Παρ' όλο πού η θεωρία σε ότι αφορά την αιτιολογία της επιλόχειου κατάθλιψης 

συχνά δίνει έµφαση σε ορµονικούς παράγοντες, οι αυξηµένες απαιτήσεις που 

επέρχονται στις γυναίκες στη διάρκεια της εγκυµοσύνης και της λοχείας δεν  µπορούν 

ν' αγνοηθούν. Αυτές είναι οι στιγµές που η κοινωνική υποστήριξη, όταν είναι 

διαθέσιµη, µπορεί ν' αλαφρώσει το βάρος της γυναίκας. 

 

10. Επιπτώσεις – Επικίνδυνες Συνέπειες της επιλόχειας κατάθλιψης  

α. Επικίνδυνες συνέπειες  

 Είναι δυνατόν, όταν η κατάθλιψη συµβαίνει στη λοχεία, να έχει µακροχρόνια 

επίδραση στο γάµο και στη σχέση µητέρας – παιδιού, που µπορεί να είναι πιο 

σοβαρή απ’ ότι εάν συνέβαινε σε κάποια άλλη χρονική στιγµή. 

 Όσο περισσότερες από τις προϋποθέσεις για µία οµαλή περίοδο λοχείας 

διαταραχθούν, τόσο µεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχει η µητέρα να εµφανίσει επιλόχεια 

κατάθλιψη µία ψυχική νόσο τόσο σηµαντική που δύναται στις χειρότερες περιπτώσεις 

να οδηγήσει σε ψύχωση, αυτοκτονία ή και παιδοκτονία. Συνεπώς αυτό το θέµα 

αφορά όχι µόνο τις γυναίκες που ενδιαφέρονται να τεκνοποιήσουν, αλλά και όλους 

εµάς που τις συναναστρέφονται και σχετίζονται µαζί τους µε τον ένα ή µε τον άλλο 

τρόπο. Η επιλόχεια κατάθλιψη επηρεάζει την ίδια τη γυναίκα που τη βιώνει, το 

βρέφος της, το οποίο «ρουφάει» τον ψυχισµό και τη διάθεση της µητέρας του σαν 

σφουγγάρι, το άµεσο οικογενειακό αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον της. 

Όσον αφορά τώρα στην Υγεία και στις οικονοµικές και κοινωνικές προεκτάσεις της, 
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µόνο η πρόληψη και έγκαιρη αντιµετώπιση µπορούν να διασφαλίσουν ότι η µητέρα 

δεν θα γίνει χρόνια παθούσα ψυχικών διαταραχών, το παιδί δεν θα επακολουθήσει 

στα χνάρια της, και η οικογένεια δεν θα καταρρεύσει κάτω από το βάρος µιας 

ανεξέλεγκτης συναισθηµατικής πρόκλησης. 

 

β. Καθοριστικοί Παράγοντες της παιδικής της ηλικίας  

 Ας δούµε όµως λίγο πιο αναλυτικά ποιοι είναι αυτοί οι τόσο καθοριστικοί 

παράγοντες στην προδιάθεση κατ’ αρχήν και στην εξέλιξη κατά δεύτερον µίας τόσο 

δυσάρεστης ψυχικής διαταραχής που έρχεται να πλήξει τη µητέρα και την οικογένεια 

σε µία τόσο ευτυχισµένη στιγµή της ζωής τους – αυτή της γέννησης στην επιλόχεια 

κατάθλιψη που το καθιστά ακόµη δυσκολότερο να κατανοήσουµε τη διαταραχή αλλά 

και να τη διαχειριστούµε. 

 Η προσδοκία των περισσότερων από εµάς είναι πως η µητέρα οφείλει να είναι 

πανευτυχής για το χαρµόσυνο γεγονός της τεκνοποίησης και πως τίποτα δεν µπορεί 

να κλονίσει το µητρικό της ένστικτο. Σε τι όµως συνίσταται αυτό το µητρικό ένστικτο; 

Είναι όντως εξ’ ορισµού καλοήθες ή επηρεάζεται  από την ψυχολογική κατάσταση και 

συναισθηµατική ανάπτυξη της µητέρας; Εάν το περιβάλλον της µητέρας όσο εκείνη 

ήταν παιδί υπήρξε συναισθηµατικά διαταραγµένο και ο ορισµός του «σχετίζεσθαι» 

υπήρξε ποτισµένος από βίαιη, ανισόρροπη, εκβιαστική, απόµακρη, αποπλανητική 

και γενικότερα παθολογική συµπεριφορά, οι πιθανότητες να κληροδοτηθεί αυτή η 

παθολογία στην επόµενη γενιά είναι σηµαντικά αυξηµένες. Μία µητέρα που έχει 

βιώσει την δική της µητέρα ως απόµακρη και τιµωρητική, για παράδειγµα, έχει 

υποσυνείδητα διαµορφώσει το δικό της τρόπο συσχέτισης µε τους γύρω της πάνω σε 

αυτό το µοντέλο. Όσο και αν συνειδητά προσπαθεί να πράξει διαφορετικά σε σχέση 

µε αυτό που βίωσε, πιθανό είναι να τεθούν σε λειτουργία υποσυνείδητοι µηχανισµοί 
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άµυνας, χρωµατισµένοι από το απόµακρο και τιµωρητικό παρασκήνιο της ζωής της 

σε µία περίοδο τόσο έντονη συναισθηµατικά, όπως η λοχεία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μία έγκυος µαριονέτα; Μπορεί να εξαρτάται από το πόσο γερά είναι τα νήµατα που την συνδέουν µε 

τη µητέρα (Mary Falkner: Εγκυµοσύνη και Γέννηση). 

 

 Επίσης, η γέννηση ενός βρέφους συνοδεύεται µε τη σχεδόν αποκλειστική 

εστίαση προσοχής και φροντίδας σε αυτό από τον περίγυρο. Μία γυναίκα ανασφαλής 

συναισθηµατικά ενδέχεται να αισθανθεί απειλούµενη από το γεγονός αυτό και να 

κατακλυστεί µε συναισθήµατα ζήλιας και ανταγωνισµού που µπορεί να της 
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δηµιουργήσουν επιπλέον συναισθήµατα ενοχής και απαξίωσης για τον εαυτό της. 

∆εν είναι καθόλου εύκολο να µοιραστεί κανείς τέτοια συναισθήµατα, πράγµα που 

συχνά οδηγεί στην αποµόνωση της µητέρας, ενισχύοντας τα ήδη υπάρχοντα 

προβλήµατα.  

 

γ. Αποχωρισµοί – Απώλειες 

 Ακόµα και αν το ζευγάρι χαίρει µίας υγιούς ψυχικά παιδικής ηλικίας και αρκετά 

καλής συναισθηµατικής εξέλιξης µπορεί παρόλα αυτά να προκύψουν επιπλοκές που 

αφορούν στον απόηχο των τροµερών αλλαγών που έχουν επέλθει αλλά και 

συνεχίζουν να λαµβάνουν χώρα µε τη γέννησης ενός παιδιού. Ο λατινικός όρος της 

επιλόχειας κατάθλιψης είναι «post partum depression» που σηµαίνει «µετά τον 

αποχωρισµό κατάθλιψη». Βρίσκω αυτόν τον όρο ιδιαίτερα εύστοχο για την 

περιγραφή της νόσου, µε την έννοια ότι τη γέννηση ενός παιδιού ακολουθεί ένας 

µεγάλος αριθµός αποχωρισµών. Ο αποχωρισµός από το βρέφος που κυοφορούνταν 

και το οποίο ήταν υπό την προστασία και τον έλεγχο της µητέρας του, ένα βρέφος 

που η µητέρα αντιλαµβανόταν ως κοµµάτι της και το οποίο καλείται να 

διαφοροποιηθεί από αυτήν µε την γέννησή του. Ο αποχωρισµός από τον σύντροφο 

ως την πρωταρχική πηγή ευχαρίστησης και το µοναδικό στόχο εκτόνωσης ενέργειας 

µέσα στην οικογένεια. Ο αποχωρισµός από µία διαφορετική ζωή η οποία ποτέ πια 

δεν θα υπάρξει όπως πριν. Ο αποχωρισµός από έναν πιο εγωκεντρικό και 

ναρκισσιστικό τρόπο ύπαρξης. Ακόµα και η απώλεια µίας βραδιάς καλού ύπνου, όσο 

πεζή και δευτερεύουσα κι αν ακούγεται, είναι όµως σηµαντική και µπορεί ψυχολογικά 

να διαταράξει τη γυναίκα που αισθάνεται άυπνη, κουρασµένη, ανήµπορη. Το σώµα 

της γυναίκας επίσης συχνά αλλάζει χωρίς ολική επαναφορά και καµιά φορά τα 
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σωµατικά τραύµατα µίας εγκυµοσύνης µπορεί να ασκήσουν καθοριστικές επιρροές – 

και πάλι λοιπόν έχουµε αποχωρισµό από µία πρωτύτερη, γνώριµη κατάσταση. 

 

δ. Ο ρόλος του πατέρα απέναντι στη σύζυγο µε επιλόχεια κατάθλιψη 

 Σηµείο αναφοράς αποτελεί και το πως έχει γαλουχηθεί ο πατέρας και 

συνεπώς το δικό του ψυχολογικό κληροδότηµα παίζουν κυρίαρχο ρόλο στον τρόπο 

µε τον οποίο ο ίδιος σχετίζεται µε τη µητέρα. Εάν είναι και εκείνος ανασφαλής και 

ευάλωτος, δεν αποκλείεται να ανταγωνιστεί το βρέφος για την προσοχή της µητέρας 

και µε αυτό τον τρόπο να αποξενώσει τη σύντροφό του ή να εντείνει προβλήµατα 

που εκείνη αντιµετωπίζει.  

 Αν επίσης δεν έχει συναίσθηση της ψυχολογικής κατάστασης της συντρόφου 

του, εκείνη είναι πιθανόν να νιώσει ακόµα πιο αποµονωµένη και αβοήθητη. 

 Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι σε οικογένειες µε προϋπάρχουσα τάση για βία ή 

µία λανθάνουσα επιθετικότητα αυτή µπορεί να εκδηλωθεί για πρώτη φορά σε 

περίοδο λοχείας ή και κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. 

 Για το λόγο αυτό ιδιαίτερη σηµασία για αυτές τις γυναίκες έχει η 

συµπαράσταση από το οικείο περιβάλλον τους και κυρίως από το σύζυγο, ο οπίος θα 

πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός όταν παίρνει πρωτοβουλίες για πράγµατα που 

πιστεύει ότι θα είναι ωφέλιµα για τη γυναίκα του. Έχει µεγάλη σηµασία να ρωτάει ο 

σύζυγος  πριν κάνει οτιδήποτε. Ότι νοµίζει καλό ο σύζυγος, µπορεί να µην είναι 

τελικά αυτό που χρειάζεται η σύζυγος-µητέρα. 

 Ο Κλάιµαν, διευθυντής του Κέντρου Λοχείας του Rosemont της Πενσυλβάνια 

συµβουλεύει του συζύγους ως εξής: «Προσπαθήστε να συµµετάσχετε και εσείς στο 

πρόγραµµα ψυχοθεραπείας που παρακολουθεί η γυναίκα σας, αν θέλετε βέβαια να 
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αντιληφθείτε τι ακριβώς συµβαίνει στην σύντροφό σας και θέλετε πραγµατικά να της 

συµπαρασταθείτε και να την βοηθήσετε». 

 Σηµαντικές επίσης είναι και οι επιπτώσεις στην συζυγική σχέση του ζευγαριού 

κατά τον Cox (1982) η επιδείνωση στη συζυγική σχέση και η µειωµένη ερωτική 

διάθεση δείχνει πως η µεταγεννητική κατάθλιψη σχετίζεται µε σηµαντική οικογενειακή 

τρωτότητα. Οι άνδρες συχνά αισθάνονται αποµονωµένοι και βιώνουν συναισθήµατα 

µοναξιάς (Fasteau 1974. Lewis 1982. Crossman 1987, Trad 1990. Dragonas και 

συνεργάτες 1992). Πρόκειται για το αποτέλεσµα µίας αποδιοργάνωσης των 

εξαρτητικών αναγκών του άνδρα. Καθώς η σύντροφος του είναι απορροφηµένη από 

τις δικές της σωµατικές ψυχολογικές αλλαγές, δεν είναι σε θέση να τον στηρίξει στις 

εξαρτητικές του ανάγκες που εντείνονται. Η συχνότητα της ερωτικής συνεύρεσης 

ήταν µειωµένη στα ζευγάρια που η γυναίκα είχε κατάθλιψη (Kumar et al 1981. 

Robson et al 1981). 

 

[Προσωπική εξοµολόγηση ενός άνδρα του οποίου η γυναίκα υποφέρει από επιλόχεια 

κατάθλιψη] 

Καλησπέρα σε όλους και συγχωρέστε τα όποια λάθη έχω στην συµπεριφορά 

µου, επειδή πρώτη φορά επικοινωνώ µε αυτόν τον τρόπο ανοίγοντας σελίδα στο 

διαδίκτυο µε την ελπίδα ότι θα δεχτώ βοήθεια και συµβουλές από ειδικούς και µη που 

είναι γνώστες του προβλήµατος που αντιµετωπίζω. Το θέµα µου είναι ότι η σύζυγός 

µου µάλλον έχει κατάθλιψη της λοχείας και δεν ξέρω πώς να το αντιµετωπίσω. το 

πρόβληµα ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια µετά την γέννηση του παιδιού. Αρχικά 

υπήρχαν από την µεριά της πολλά νεύρα, ότι και αν έκανα το θεωρούσε στραβό. ∆εν 

δεχόταν την βοήθειά µου στις δουλειές του σπιτιού και όποια δουλειά και αν έκανα 

την θεωρούσε λίγη και όχι σωστή (πιάτα – σφουγγάρισµα – ψώνια κ.α.). Τα νεύρα 
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της ήταν καθηµερινά γκρίνια και φωνές. Ερωτική αποχή και κατά τη διάρκεια της 

κύησης και µετά για 9 µήνες. Μετά από 8 µήνες πήγαµε µε προτροπή µου σε 

ψυχολόγο και για διάρκεια 1 χρόνου, αλλά τίποτα. Φέτος επισκέφτηκα µόνος µου 2 

ψυχιάτρους και αυτοί µε ενηµέρωσαν για την περίπτωσή της (στον ένα ήρθε και η 

γυναίκα µου αλλά δεν θέλησε να τον επισκεφτεί ξανά). Η οικογένειά της δεν δέχεται 

ότι ίσως η γυναίκα µου έχει κάποιο πρόβληµα, δεν αποδέχεται τους ψυχιάτρους και η 

κατάσταση παραµένει όπως έχει (νεύρα, γκρίνια, φωνές). Άλλα συµπτώµατα είναι: 

αδύνατη, 48 κιλά δεν έχει ερωτική διάθεση, έχει συνεχής κούραση, πονάει εύκολα 

όπου και αν την αγγίξεις. Μετά από τρία χρόνια δεν ξέρω τι να κάνω και δεν έχω µε 

ποιον να µιλήσω για αυτό το πρόβληµά µου. Γι’ αυτό ζητώ και την βοήθειά σας. 

 

ε. Οι επιπτώσεις στο παιδί 

 Ένα µεγάλο µέρος ερευνών έχει εδραιώσει τη σχέση µεταξύ της γονεϊκής 

κατάθλιψης και των επιζήµιων συνεπειών στα παιδιά από τη νηπιακή ηλικία έως την 

εφηβεία µε µία ευρεία ποικιλία µετρήσεων. Αυτές περιλαµβάνουν διαταραχή της 

συµπεριφοράς, σωµατικά νοσηρή υγεία, σαθρούς συναισθηµατικούς δεσµούς και 

καταθλιπτικά συµπτώµατα και διαταραχές (Billings & Moos 1983. 1985. Weismann et 

al. 1984. Radke – Yarrow, Cummings, Kuczynski & Chapman 1985. McKnew, 

Cytryn, Efron, Gershon & Bunney 1979). 

Η λοχειακή κατάθλιψη έχει σοβαρές. επιπτώσεις στη- λειτουργικότητα της 

γυναίκας ως µητέρας, καθώς την εµποδίζει να συνδεθεί συναισθηµατικά µε. το παιδί 

της. Φαίνεται ότι: α) η επιλόχεια κατάθλιψη µπορεί να επηρεάσει το µωρό από τις 

πρώτες µέρες της ζωής του, β) τα νεογνά δείχνουν κάποια απορύθµιση στη 

συµπεριφορά και στη φυσιολογία τους που πιθανότατα απορρέει από τις 

ενδοκρινικές αλλαγές της µητέρας, γ) αυτή ή απορύθµιση επηρεάζει µε τη σειρά της 
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την ψυχοσυναλλαγή µεταξύ της µητέρας και του µωρού της;, δ) οι καταθλιπτικές 

µητέρες χρησιµοποιούν κυρίως δυο τρόπους ψυχοσυναλλαγής,. είτε της απόσύρσης 

είτε της παρεµβατικότητας µε αποτέλεσµα να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα 

νεογνά. Τα αποτελέσµατα της µελέτης τής Murray (1992) δείχνουν µια σηµαντική 

επίδραση της µητρικής κατάθλιψης την ανάπτυξη του παιδιού τους πρώτους 

µεταγεννητικούς µήνες. Υπήρχε ένδειξη µίας αύξησης στις δυσκολίες της 

συµπεριφοράς  µεταξύ των παιδιών των µεταγεννητικώς καταθλιπτικών ·µητέρων. 

Αυτές αφορούσαν κυρίως σοβαρή-διαταραχή ύπνου, κάτι το οποίο βρέθηκε να 

σχετίζεται µε προβλήµατα συµπεριφοράς αργότερα στην ηλικία των 3 ετών 

(Zucherman, Stevenson & Bailey 1987), προβλήµατα σίτισης και πεισµατική διάθεση. 

Η περίοδος των τριών πρώτων µηνών µετά τον τοκετό συµπίπτει µε αυτό που 

ο Winnicott έχει ορίσει ως φάση της «Αρχικής Μητρικής Ενασχόλησης» (Winicott 

1956) όταν ή ψυχολογία της µητέρας φυσιολογικά προσαρµόζεται στη 

λειτουργικότητα του παιδιού µε συγκεκριµένους τρόπους που έχουν καλώς 

καταγραφεί στη βιβλιογραφία της εξελικτικής ψυχολογίας (Snow 1977, Stern 1985). 

Τα παιδιά από τη µεριά τους προδιατίθενται προς ένα περιβάλλον ανθρώπινης 

φροντίδας και είναι πολύ ευαίσθητα στην ποιότητα των διαπροσωπικών επαφών. 

Πράγµατι, αν η φυσιολογική µητρική επικοινωνία διαταραχθεί ακόµη και για µικρές 

περιόδους, βρέφη ακόµη και από την ηλικία των 6 εβδοµάδων ανταποκρίνονται µε 

θλίψη και αποφυγή (Papousek & Papousek 1975, Brazelton, Tronick, Adamson, 

Als&Wise 1975, Murray & Trevarthen 1985). Μια σηµαντικά υψηλή αναλογία ; 

µητέρων µε µελαγχολία είχαν µωρά που έκλαιγαν, που έκαναν εµετό ή µωρά που 

ταλαιπωρούσαν τη µητέρα τις νύχτες. Ο/Η Came (1966) περιέγραψε ότι ένα µωρό 

που κάνει εµετούς µπορεί να υποδηλώνει σύµπτωµα παρουσίας της επιλόχειου 



 28

κατάθλιψης της µητέρας και αυτή είναι η πρώτη στατιστική επιβεβαίωση της 

παρατήρησης αυτής. 

Οι µητέρες που είχαν κατάθλιψη τρεις µήνες µετά τον τοκετό ήταν πιο πιθανόν 

να εκφράσουν συναισθήµατα δυσαρέσκειας ή αποµάκρυνσης στη σχέση τους µε τα 

παιδιά τους. Ωστόσο, δεν ήταν περισσότερο σηµαντικά επιθετικές (να χτυπούν, 

χαστουκίζουν ή να ταρακουνούν τα παιδιά τους)  αλλά περισσότερο  έδειχναν Ε 

δυσαρέσκεια µε τη διασκέδαση τους και την κοινωνική τους ζωή. Έχει καταδειχθεί ότι 

γυναίκες που είχαν βιώσει κατάθλιψη συνεχίζουν να έχουν δυσκολίες στις 

οικογενειακές σχέσεις ακόµη κι όταν αναρρώσουν, µε την επιµονή µιας 

παρακωλυόµενης και εχθρικής επικοινωνίας (Weissman & Paykel 1974). Αυτό έχει 

(πρόσφατα επιβεβαιωθεί για τις µητέρες που ανάρρωσαν από επιλόχειο κατάθλιψη 

στις αλληλεπιδράσεις τους µε τα 19 µηνών παιδιά τους (Stein et al. 1991). Οι Cogill, J 

Caplan, Alexandra, Robson & Kumar (1986), σε µια επακόλουθη τετραετή έρευνα 

ενός µεταγεννητικού δείγµατος, βρήκαν ότι τα παιδιά των µεταγεννητικώς 

καταθλιπτικών µητέρων είχαν αξιοσηµείωτη καθυστέρηση σε έναν δείκτη γενικής 

νόησης συγκριτικά µε τις επαληθεύσεις.  

Στην έρευνα των Williams&Carmichael (1985) στη Μελβούρνη οι 

καταθλιπτικές µητέρες που αντιλαµβανόντουσαν την συµπεριφορά του βρέφους τους 

ως αδύνατη να ελεγχθεί, κάποιες φορές γίνονταν τόσο αγανακτισµένες και 

θυµωµένες που τα χτυπούσαν. Αυτές οι µητέρες επίσης απέτυχαν να αναπτύξουν 

κοντινές και ζεστές σχέσεις µε τα βρέφη τους. Υπάρχουν και άλλες αποδείξεις που 

δείχνουν ότι αυτές οι διαταραγµένες σχέσεις σε νεαρή βρεφική ηλικία, µπορεί να 

έχουν σοβαρά µακροχρόνια αποτελέσµατα (Ironside, 1975). Το ερώτηµα για τις 

συνέπειες της (επίµονης µητρικής κατάθλιψης στην προσωπική, κοινωνική και 

αντιληπτική εξέλιξη Ι του βρέφους και του παιδιού 'προσχολικής ηλικίας και της 
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σχέσης µε παιδική κακοποίηση είναι ύψιστης σηµασίας και χρειάζεται παραπέρα 

διασαφήνιση (Zajicek & De Salis,1979). 

Οι µελέτες που υπάρχουν δείχνουν εµφανώς ότι οι µητέρες που είναι πιο 

εσωστρεφείς και που έχουν δυσκολία να προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες και µε 

τους ανθρώπους, έχουν παιδιά που θλίβονται ευκολότερα ύστερα από αποχωρισµό 

και από τους ξένους (Daniels & Plomin 1985, Weber, Levitt & Clark 1986). Αυτές οι 

µητέρες έχουν την τάση να µην εκθέτουν τα παιδιά τους σε ασυνήθιστα ερεθίσµατα 

και αυτό, ίσως επιπρόσθετα µε γενετικές οµοιότητες µεταξύ µητέρας και παιδιού, 

υφαίνεται να είναι ένας µηχανισµός που σχετίζεται µε τη µητρική εσωστρέφεια ή 

ντροπή προς την τάση του παιδιού στην θλίψη ως ανταπάντηση σε άγνωστα µέρη 

και  ανθρώπους (Daniels & Plomin 1985). 

Τα αποτελέσµατα της µελέτης της Mangelsdorf et al. (1990) αποδεικνύουν µία 

σύνδεση µεταξύ της µητρικής προσωπικότητας, µητρικής συµπεριφοράς και 

συναισθηµατικής διάθεσης του παιδιού. Η µορφή της θετικής συναισθηµατικότητας 

που σχετίζεται έντονα µε την τάση στη θλίψη των 9 µηνών βρεφών, ήταν η κοινωνική 

αποµόνωση, που δεικνύει ότι οι µητέρες που απολαµβάνουν περισσότερο την παρέα 

άλλων, έχουν βρέφη µε λιγότερη τάση στη θλίψη όταν τα παίζουν ή όταν τα αφήνουν 

µε νέα πρόσωπα. Αυτό είναι συνεπές µε τα τεκµήρια ότι τα παιδιά των εξωστρεφών j 

µητέρων θλίβονται λιγότερο από άγνωστους ανθρώπους και µέρη (Daniels & Plomin 

1985, Weber et al. 1986). 

 

11. Προδιαθεσικοί παράγοντες εµφάνισης της επιλόχειας κατάθλιψης 

α. Ψυχολογικοί παράγοντες 

Η θεωρία της ψυχανάλυσης τονίζει τη σηµασία που έχει η σχέση κάθε 

γυναίκας ξεχωριστά µε τη µητέρα της σε µικρή ηλικία, και η εργασία των Frommer & 
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O’ Shea (1973) και των Brown & Harris (1978) παρέχει κάποιες αποδείξεις για να 

υποστηρίξει την άποψη αυτή, αλλά ο Paykel et al (1980) δεν µπορούσε να βρει 

κάποια σύνδεση µεταξύ επιλόχειου κατάθλιψης και ιστορικού εγκατάλειψης της 

γυναίκας από τη µητέρα της στην παιδική της ηλικία. Αντίθετα µια άλλη πολύ 

σηµαντική ψυχαναλύτρια, η Klein (1932/1959, 1934/1967, 1940/1967), υποστήριξε 

ότι η προδιάθεση για κατάθλιψη δεν οφείλεται σε πρώιµα τραυµατικά γεγονότα, όπως 

απώλειες, αλλά κυρίως στην ποιότητα της σχέσης µητέρας - παιδιού κατά τον πρώτο 

χρόνο της ζωής. Αν η σχέση µε τη µητέρα δεν ευνοεί την ανάπτυξη θετικών 

συναισθηµάτων στο παιδί, όπως ότι είναι καλό, αγαπητό και ασφαλές, το παιδί δεν 

θα µπορέσει να ξεπεράσει την αµφιθυµία που νιώθει σε σχέση µε τα αντικείµενα 

αγάπης και θα είναι πάντοτε επιρρεπές σε καταθλιπτικά επεισόδια. Εκτός από την 

αποτυχία του παιδιού να ξεπεράσει τα καταθλιπτικά άγχη και φόβους, και να 

αναπτύξει αυτοεκτίµηση, η αµφιθυµία, .σύµφωνα µε την Klein, παίζει έναν ιδιαίτερα 

σηµαντικό ρόλο στην κατάθλιψη. 

Ένα συνηθισµένο πρόβληµα ανάµεσα στις γυναίκες που παθαίνουν κατάθλιψη 

µετά τον τοκετό είναι ο τρόπος που οι δικές τους µητέρες τις ανέθρεψαν. Τόσο ο 

Megles όσο και η Dana Breen (1968) βρήκαν πως αν µια µητέρα έχει την τάση να 

ελέγχει πολύ την κόρη της, τότε η δεύτερη είναι πιο πιθανό να έχει δυσκολίες 

προσαρµογής και να πάθει κατάθλιψη µετά τον τοκετό. Αν επίσης η µητέρα ήταν 

απορριπτική προς την κόρη της, τότε ο κίνδυνος είναι µεγαλύτερος. Και οι δυο αυτές 

εµπειρίες του παρελθόντος εµπεριέχουν απώλεια ελέγχου είτε πάνω στη σχέση τους, 

είτε πάνω στην ίδια τους τη ζωή. Η θετική ταύτιση µε τη µητέρα ως στοργικό 

πρότυπο συναρτάται µε µια ώριµη στάση, ενώ αντίθετα, όταν η ταύτιση µε την εικόνα 

της καλής µητέρας δεν είναι δυνατή, είναι πιθανόν να εµφανιστούν συµπτώµατα 

κατάθλιψης (Racamier, 1967). Αν µια γυναίκα έχασε την µητέρα της στην παιδική 
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ηλικία επίσης διατρέχει κίνδυνο. ∆ύο µελέτες από την Eva Frommer (1973) και την 

Gillian Ο' Shea (1973) βρήκαν µια πιο πολύπλοκη εικόνα. Μια γυναίκα της οποίας οι 

γονείς έχουν χωρίσει πριν τα έντεκα της χρόνια, ή που είχε κακή σχέση µε τον 

πατέρα της ή το «υποκατάστατο του πατέρα», µε τους γονείς να τσακώνονται, έχει 

πολύ περισσότερες πιθανότητες να έχει κατάθλιψη κατά, τη διάρκεια της 

εγκυµοσύνης και µετά τον τοκετό, απ' ότι µια γυναίκα µε σταθερό και ευτυχισµένο 

παρελθόν στο σπιτικό της. 

O Tetlow σηµείωσε ότι οι παράγοντες προσωπικότητας που αποκτήθηκαν 

στην παιδική ηλικία, θα αφήσουν µερικές γυναίκες επιρρεπείς στην κατάθλιψη. Κάθε 

άλλος κύριος στρεσογόνος παράγοντας θα  µπορούσε  επίσης να  προκαλέσει 

κατάθλιψη. Στην θεωρία της «Αχίλλειου Πτέρνας»  (Achilles heel), o Tetlow 

υποστηρίζει ότι µερικές γυναίκες έχουν ειδικά προβλήµατα µε την σεξουαλικότητα 

τους ή µε την µητρότητα. Εποµένως οι γυναίκες είναι προδιατεθειµένες στην 

ψυχιατρική ανωµαλία που σχετίζεται µε την γέννηση. Έχουν διερευνηθεί διάφοροι 

παράγοντες της προσωπικότητας που φαίνεται ότι σχετίζονται µε την εµφάνιση 

λοχειακής κατάθλιψης. Η αισιοδοξία ως γενικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας 

της γυναίκας είναι συνδεδεµένη µε λιγότερα συµπτώµατα κατάθλιψης για τις δυο 

πρώτες εβδοµάδες µετά τον τοκετό,  ενώ η αυτοπεποίθηση µε τη  µικρότερη 

πιθανότητα εκδήλωσης κατάθλιψης µέχρι και την έκτη εβδοµάδα. Η ενηµέρωση από 

|το µαιευτήρα για την πιθανότητα εκδήλωσης καταθλιπτικών συµπτωµάτων έχει ως 

αποτέλεσµα συµπτώµατα µε µικρότερη διάρκεια και ένταση. Οι ενηµερωµένες 

γυναίκες αναφέρουν λιγότερα ενοχλήµατα, µπορούν να εξηγήσουν τα συναισθήµατα 

|τούς και δεν πιστεύουν ότι είναι οι µόνες που υπέφεραν. 

Σε ότι αφορά την ανησυχία ο Tod (1964) την εντόπισε σε κάθε µητέρα που 

ανέπτυξε επιλόχειο κατάθλιψη αλλά παρόλο που µερικές ήταν φανερώς ανήσυχες, 
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κάποιες άλλες φαίνονταν πως ήταν στην καλύτερη σωµατική και ψυχική κατάσταση 

και µόνο διεξοδική έρευνα αποκάλυψε την υποκρυπτόµενη δυσθυµία. Ο Pitt (1968) 

δεν βρήκε αποδείξεις ότι οι καταθλιπτικές λεχωίδες ήταν περισσότερο ανήσυχες στη 

διάρκεια της εγκυµοσύνης αλλά εκτίµησε τις ασθενείς µόνο στο 3° τρίµηνο της 

κύησης. Φαίνεται πως η ανησυχία στην αρχή της εγκυµοσύνης αποτελεί ένδειξη για : 

πιθανή επιλόχειο κατάθλιψη. Από την άλλη, οι Cox, Connor και Kendell (1982), στην 

έρευνα τους δεν µπόρεσαν να επιβεβαιώσουν τα προηγούµενα ευρήµατα των Tod 

(1964) και Dalton (1971) και τα αποτελέσµατα τους έδειξαν πως τουλάχιστον σε επτά 

γυναίκες η επιλόχειος κατάθλιψη εµφανίστηκε σχεδόν χωρίς συµπτώµατα στην 

διάρκεια της κύησης, ενώ η ανησυχία δεν βρέθηκε ως παράγοντας που να προλέγει 

|τηνεπιλόχειο κατάθλιψη. 

Στην έρευνα της Dalton (1971) τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά των καταθλιπτικών 

λεχωίδων φαίνεται πως έχουν να κάνουν µε γυναίκες που: 

α) εµφανίζουν θετική στάση προς τη µητρότητα (καλοδεχούµενη εγκυµοσύνη, 

υπερθυµία στη διάρκεια της εγκυµοσύνης, εγκυµοσύνη ελεύθερη συµπτωµάτων, 

προθυµία προς το θηλασµό και επιτυχής τελικά θηλασµός), 

β) εµφανίζουν ευµετάβλητα συναισθήµατα (αρχικά ανήσυχες, εύθυµες και 

ενθουσιώδεις αργότερα στην εγκυµοσύνη και τεθλιµµένες στη λοχεία). Οι γυναίκες 

που αισθάνονταν είτε πολύ υψηλά είτε πολύ χαµηλά επίπεδα άγχους κατά τη 

διάρκεια της εγκυµοσύνης, είναι πιο πιθανό να πάθουν κατάθλιψη απ' ότι οι γυναίκες 

που αισθάνονταν µέτριο άγχος. Γυναίκες που αντιδρούν στην εγκυµοσύνη µε πολύ 

υψηλά επίπεδα άγχους, βρίσκονται ήδη υπό πίεση από µια αίσθηση απώλειας 

ελέγχου. Αυτές που αισθάνονται πολύ λιγότερο άγχος αρνούνται την πραγµατικότητα 

της κατάστασης τους. Η πραγµατικότητα του τοκετού και του µωρού έρχονται σαν 
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ένα σοβαρό σοκ, µια απότοµη αλλαγή από τις προσδοκίες που είχαν προηγουµένως 

συλλάβει, πράγµα που είναι το ίδιο σαν απώλεια ελέγχου. 

Η συναισθηµατική κατάσταση του πατέρα του παιδιού, η παρουσία 

κατάθλιψης σε αυτόν, το υπερβολικά εκφραζόµενο συναίσθηµα και πολλοί άλλοι 

παράγοντες µπορεί να συντελέσουν στην εµφάνιση κατάθλιψης στη γυναίκα και µετά 

τους 6 µήνες (µέχρι 12 µήνες) µετά τον τοκετό. Οι λίγες µελέτες που έχουν διεξαχθεί 

σχετικά µε τη νοσηρότητα του ζευγαριού, έχουν φανερώσει την τάση για υψηλότερες 

αναλογίες συνταύτισης στα ζευγάρια όταν οι πατέρες έχουν κατάθλιψη συγκριτικά µε 

όταν οι µητέρες έχουν κατάθλιψη. Γύρω στην 6η-8η εβδοµάδα µεταγεννητικώς 22-

50% των καταθλιπτικών πατέρων είχαν καταθλιπτικές συζύγους, ενώ µόνο ένα 16-

26% των καταθλιπτικών µητέρων είχαν καταθλιπτικό σύζυγο (Raskin et al. 1990, 

Ballard et al 1994). Ωστόσο, όταν οι µητέρες πάσχουν από σοβαρή κατάθλιψη, η 

αναλογία της κατάθλιψης του συζύγου αυξάνει σηµαντικά, µε δυο µελέτες να 

αναφέρουν ποσοστά µεταξύ 40 και 50% (Harvey & McGrath 1988: Κατάλογος 

ψυχιατρικής Εκτίµησης (Dean et al. 1983), Lovestone & Kumar 1993: SADS). Ένας 

συσχετισµός µεταξύ προ και µεταγεννητικής κατάθλιψης έχει παρατηρηθεί για τους 

πατέρες στην έρευνα του Matthey (2000) όταν χρησιµοποιήθηκε το πιο ευαίσθητο 

µέσο µέτρησης της συγγενικής θλίψης (υψηλότερα από την 15η εκατοστιαία θέση στις 

βαθµολογίες της κλίµακας του Beck). Για τους άνδρες που δεν ήταν θλιµµένοι 

προγεννητικά, υπήρχε µόνο 25% πιθανότητα να έχουν υψηλή, βαθµολογία στην 

κλίµακα τον πρώτο χρόνο της λοχείας. Για τους άνδρες που είχαν κατάθλιψη 

προγεννητικά, η πιθανότητα αυτή ήταν κατά πολύ υψηλότερη (65%). 

Η αύξηση του σωµατικού βάρους κατά την κύηση και µετά τον τοκετό, επιτείνει 

τη δυσαρέσκεια των γυναικών και συντελεί στην εµφάνιση µειωµένης αυτοεκτίµησης 

και κατάθλιψης. Άλλοι βρήκαν ότι αν η αύξηση του βάρους είναι πάνω από 5kg ένα 
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έτος µετά τον τοκετό, τότε η πιθανότητα εκδήλωσης έντονων καταθλιπτικών 

συµπτωµάτων αυξάνεται. Επίσης γυναίκες που τις απασχολούσε ιδιαίτερα η εικόνα 

του σώµατος τους και εξέφραζαν την ανάγκη για έλεγχο του σωµατικού τους βάρους, 

είχαν τις λιγότερες πιθανότητες να θηλάσουν τα µωρά τους. Σύµφωνα µε µια θεωρία 

που διατυπώθηκε από τον Beck και συνεργάτες η καταθλιπτική διάθεση είναι ένα 

αποτέλεσµα της µειωµένης αυτοεκτίµησης της µητέρας ή της αρνητικής 

συµπεριφοράς προς το περιβάλλον της. Ο Beck έχει επινοήσει ένα σχήµα της 

«γνωστικής θεραπείας» στο οποίο η µητέρα καταγράφει τις αρνητικές σκέψεις τις και 

αργότερα προσπαθεί να τις διορθώσει µέσω λογικής συζήτησης µε έναν θεραπευτή. 

 

β. Κοινωνικό-οικονοµικοί παράγοντες 

Μετά τον τοκετό και την παραµονή στο µαιευτήριο, η γυναίκα παίρνει µαζί της 

ένα µωρό που δεν µπορεί να επικοινωνήσει µε αυτήν παρά µόνο µε κλάµατα και η 

ανάγκη του για φροντίδα είναι συνεχής η µητέρα αισθάνεται υπεύθυνη να 

προστατεύσει, να αναθρέψει και προπαντός να αγαπήσει το νεογνό που µπαίνει στη 

ζωή της. Προσοδοφόρα και ενδιαφέρουσα επαγγελµατική δραστηριότητα 

µακροχρόνιες συνήθειες, ακόµη και απαραίτητες κοινωνικές επαφές, θα 

εγκαταλειφθούν ή θα πρέπει να προσαρµοστούν στο ωράριο που. καθορίζεται από 

την παρουσία του νέου µέλους της οικογένειας. Τα πρόσθετα έξοδα που 

επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισµό είναι ένα σοβαρός παράγοντας, 

άγχους και ανησυχίας. Ακόµη και όταν τα έχει σκεφτεί όλα τα παραπάνω µια γυναίκα 

και έχει προετοιµαστεί ανάλογα, είναι διαφορετικό να τα αντιµετωπίζει στην 

πραγµατικότητα που, ουσιαστικά είναι απρόβλεπτη, αφού εξαρτάται από την 

ιδιοσυγκρασία του παιδιού: 
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Παράγοντες, όπως χαµηλό εισόδηµα, έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης, 

προβλήµατα µε το σύντροφο και γεγονότα ζωής, µπορεί να συντελέσουν στη 

χρονιότητα της κατάθλιψης. Έλλειψη υποστήριξης από τον σύζυγο της επίσης κάνει 

µια γυναίκα ευάλωτη στην κατάθλιψη µετά τον τοκετό. Κάποιοι σύζυγοι αποφεύγουν 

ενεργά οποιαδήποτε σχέση µε τον τοκετό. Πολλοί παραµένουν περισσότερο 

παθητικά χωρίς να µπλέκονται, χωρίς να προσφέρουν ούτε πρακτική ούτε 

συναισθηµατική υποστήριξη. Στις Η.Π.Α. οι µητέρες µε παιδιά κάτω του έτους 

συνήθως συνεχίζουν να εργάζονται. Η ευχαρίστηση τους από το µητρικό ρόλο 

αυξάνεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους µετά τον τοκετό. 

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η κατάθλιψη και το αίσθηµα κόπωσης σχετίζονται µε 

µεγαλύτερο άγχος για την απόδοση τους στην εργασία και µε λιγότερη ευχαρίστηση 

από τη µητρότητα, αλλά λίγες γυναίκες εκδηλώνουν κλινική εικόνα κατάθλιψης ή 

άγχους. 

Γυναίκες από χαµηλές κοινωνικές τάξεις είναι γνωστό ότι δεν φροντίζουν 

αρκετά την προγεννητική τους φροντίδα και την διδασκαλία που την αφορά κατέχουν 

την τάση να είναι σε κατηγορία υψηλού κινδύνου για πολλές καταστάσεις: Παρόλα 

αυτά αυτό εµφανίζεται να µην είναι αλήθεια στην επιλόχειο κατάθλιψη. Σχέσεις 

µεταξύ της χαµηλότερης κοινωνικής τάξης και της κατάθλιψης έχει. εδραιωθεί σε 

άλλες περιόδους αλλά όχι στην επιλόχειο κατάθλιψη. Πολλές κοινωνικές 

«τελετουργικές διαδικασίες» αποκλειστικές για τη µητέρα έχουν χαθεί ή αραιώσει - 

σηµαντικά στην ∆υτική κοινωνία. Υποστηρίζεται ότι αυτό µπορεί να έχει µερική 

επίδραση στη νέα µητέρα, αυτή έχει χάσει την ταυτότητα της και τώρα δεν έχει' ένα 

σύνολο τέτοιων διαδικασιών να την εισάγουν και να την µεταφέρουν στον νέο της 

ρόλο αυτό της µητέρας. 
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Τα αίτια της επιλόχειου κατάθλιψης είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε το ρόλο των 

γυναικών και το γενικότερο χαρακτήρα της αναπαραγωγής στη σύγχρονη δυτική 

Κοινωνία. Μελέτες ερευνητικού και κλινικού χαρακτήρα, που έχουν γίνει σε άλλους 

πολιτισµούς, όπως στην Κίνα, τη Νιγηρία, την Τζαµάικα, αποκαλύπτουν ότι εκείτο 

φαινόµενο της επιλόχειας κατάθλιψης είναι εξαιρετικά σπάνιο (Kelly 1967, Pillsbury 

1978 Kitzinger 1982). Προστατευτική παράµετρος στις κοινωνίες αυτές θεωρήθηκε 

Τελετουργική φροντίδα της µητέρας κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και µετά τον 

τοκετό, η προστασία από µια µεγάλη οµάδα άλλων γυναικών, οι ξεκάθαρες οδηγίες; 

Επιπλέον, και αυτό είναι ίσως το σπουδαιότερο, η γυναίκα µόλις γίνει µητέρα, αποκτά 

κόρος και η θέση της αλλάζει ριζικά µέσα στην κοινωνική οµάδα. 

Αντίθετα στη σύγχρονη δυτική κοινωνία, η γυναίκα έχει ελάχιστο χρόνο στη 

διάθεση της για να συνέλθει, δέχεται έναν καταιγισµό αντικρουόµενων οδηγιών ως 

προς το τι µπορεί ή δεν µπορεί, πρέπει ή δεν πρέπει να κάνει, οφείλει ή δεν οφείλει 

να αισθάνεται. Η θέση της είναι αµφίσηµη, ο ρόλος της ως µητέρας αντιφατικός: από 

τη µία εξιδανικευµένος και από την άλλη φανερά υποτιµηµένος. Ο δε σύντροφος της 

από τον οποίο υποτίθεται ότι αντλεί την κυριότερη στήριξη, βρίσκεται ίσως σε 

µεγαλύτερη σύγχυση, διότι ο δικός του ρόλος είναι κοινωνικά ακόµη πιο µετέωρος. 

Παραµονεύει ο κίνδυνος να βιώνεται «απώλεια» αντί «κέρδος», «αποτυχία» αντί 

«επίτευγµα», «αποµόνωση και µοναξιά» αντί «ένταξη .και συµµέτοχη». 

 

γ. Μαιευτικοί παράγοντες (περιγεννητικοί & µεταγεννητικοί) 

Υπάρχουν αποδείξεις τόσο υπέρ όσο και κατά για την πιθανή αιτιολογική -

σηµασία που µπορούν να έχουν µεταβλητές σχετικές προς την αναπαραγωγή όπως 

για παράδειγµα, ο τόκος (Tod 1964, Kaij et al 1967, Hayworth et al 1980, Cox et al 

1982),ένα ιστορικό αποβολής (Blair et al 1970, Playfair & Gowers 1981), ή 
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ταυτόχρονες µαιευτικές επιπλοκές (Tod 1964, Pitt 1968, Paykel et al 1980, Cox et al 

1982), ωστόσο γυναίκες που δεν είχαν προγραµµατίσει την εγκυµοσύνη τους δεν 

φαίνεται να είναι περισσότερο επιρρεπείς στην επιλόχειο κατάθλιψη (Pitt 1968, I: 

Nilsson & Almgren 1970, Paykel et al 1980). Ο τοκετός είναι µοναδική δυναµική 

διαδικασία, που µπορεί να επιταχύνει την εκδήλωση µιας ψυχικής διαταραχής. 

Θεωρείται εύλογο ότι πρέπει να είναι ικανός από µόνος του να πυροδοτεί επεισόδια 

Κ ψυχικής νόσου σε γυναίκες µε ήπια µόνο γενετική ή ιδιοσυγκρασιακή προδιάθεση. 

Γυναίκες που ήταν ευχαριστηµένες από τις εµπειρίες της κύησης και του τοκετού τους 

είχαν την τάση να είναι λιγότερο καταθλιπτικές κατά τη λοχεία και το µετέπειτα 

διάστηµα. Κατά τους Cox et al (1982) γυναίκες που αποκτούν το πρώτο τους παιδί ή 

εκείνες που γεννούν µε καισαρική τοµή ή εµβρυουλκία δεν είχαν µεγαλύτερη 

πιθανότητα από άλλες να πάθουν κατάθλιψη.9/ Κατά µια άλλη άποψη (Garel et al 

1988, Gottlieb S. E: et al. 1986), αν και οι µητέρες που γέννησαν µε καισαρική τοµή 

δεν είχαν περισσότερο άγχος από τις µητέρες που γέννησαν φυσιολογικά, εµφάνιζαν 

µεγαλύτερη κατάθλιψη κατά τους πρώτους δύο µήνες µετά τη γέννηση του παιδιού 

τους. Παρόλο που τα παιδιά τους ήταν υγιή, οι µητέρες που τα απέκτησαν µετά από 

καισαρική τοµή ήταν πιο δυσαρεστηµένες από την όλη εµπειρία του τοκετού και της 

νοσοκοµειακής / µαιευτικής φροντίδας που έτυχαν. Επιπλέον, οι µητέρες αυτές 

ανέφεραν περισσότερες αµφιβολίες και είχαν λιγότερη πίστη στην ικανότητα τους να 

φροντίσουν το βρέφος. Η κατάσταση αυτή συνετέλεσε στο να αντιµετωπιστούν 

δυσκολίες προσαρµογής για τρεις εβδοµάδες έως έξι µήνες µετά τον τοκετό, 

συνοδευόµενες από έντονη κούραση.  

Επιπρόσθετα, η µελέτη του Ο Hara (1983) δεν βρήκε σχέση µεταξύ του στρες 

τοκετού και επιλόχειου κατάθλιψης. Μια πρόσφατη αναφορά που εκδόθηκε βρήκε 

πως γυναίκες µε περισσότερο στρεσογόνους τοκετούς, υπέστησαν σε λιγότερο 
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βαθµό επιλόχειο κατάθλιψη. Ο Kapp et al (1963) παρατήρησε ότι γυναίκες που είχαν 

«ασυντόνιστο τοκετό» ανέφεραν συχνότερα από άλλες πως κρατούσαν δονητική 

στάση απέναντι στη µητρότητα αλλά και περίπλοκη σχέση µε τις µητέρες τους. Ο Pitt 

(1968) σηµείωσε πως ο «παρατεινόµενος τοκετός» ήταν συχνότερο εύρηµα σε 

γυναίκες που υπέφεραν από επιλόχειο κατάθλιψη, απ' ότι σε άλλες. Η µόνη µαιευτική 

µεταβλητή που σχετίζεται σηµαντικά µε µεταγεννητικά ψυχιατρικά προβλήµατα ήταν 

ο τοκετός ενός πρόωρου παιδιού.   

Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν on ο καλύτερος προγνωστικός δείκτης για την 

εµφάνιση λοχειακής κατάθλιψης είναι η διάθεση της µητέρας τις τρεις πρώτες µέρες 

µετά τον τοκετό. Στην έρευνα του Cox (1982) η κατάθλιψη ήταν το πιο συχνά 

αναφερόµενο σύµπτωµα την πρώτη εβδοµάδα µετά τον τοκετό και· σε επτά από 

δεκαέξι γυναίκες µε σοβαρή µεταγεννητική µελαγχολία, η κατάθλιψη επέµεινε και σε 

τέσσερις γυναίκες κράτησε αρκετούς µήνες. Συνεπώς η µελαγχολία δεν έχει 

περιγραφεί σωστά ως ασήµαντη ή φευγαλέα και µπορεί στην πραγµατικότητα 

αποτελεί σηµαντικό παράγοντα που προλέγει γυναίκες που έχουν αυξηµένο κίνδυνο 

να αναπτύξουν καταθλιπτική νόσο αργότερα. Αντιθέτως, κατά τους Kumar&Robson 

(1984), η δυσφορία την πρώτη εβδοµάδα µετά τον τοκετό δεν φαίνεται να είναι 

χρήσιµος δέκτης για την επιλόχειο κατάθλιψη, παρ' όλο που άλλοι (π.χ. Kendell et al 

1981) έχουν δώσει βάση σε αυτήν την σύνδεση. 

 

δ. Λοιποί παράγοντες 

Φαίνεται ότι η πολύ σύντοµη παραµονή στο µαιευτήριο µπορεί να αυξήσει κατά 

πολύ την εµφάνιση αρχειακής κατάθλιψης. Σε µια έρευνα, γυναίκες που είχαν πάρει 

εξιτήριο µέσα σε 72 ώρες από τον τοκετό, είχαν πολύ αυξηµένο κίνδυνο για 

εκδήλωση κατάθλιψης. Μετρήσεις µιας µεγάλης ποικιλίας άλλων µεταβλητών όπως 
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επιφανής κοινωνική τάξη, αλλαγή ρόλου που σχετίζεται µε παραίτηση από τη 

δουλειά, οικιακά ή οικονοµικά προβλήµατα, χρόνιες ασθένειες στην οικογένεια ή του 

εαυτού της, ή ξεχωριστά γεγονότα της ζωής ενός πρόωρου παιδιού, απέτυχαν να 

συσχετιστούν µε την κατάθλιψη σε οποιαδήποτε στιγµή. 

 

12. Θεραπεία Επιλόχειας Κατάθλιψης 

 Το είδος της θεραπείας που θα εφαρµοστεί για την αντιµετώπιση της 

κατάθλιψης µετά τον τοκετό εξαρτάται από την µορφή και τη σοβαρότητα της 

διαταραχής. 

 Μπορεί να µην είναι πάντοτε αναγκαία η εφαρµογή κάποιας ειδικής θεραπείας, 

επειδή η κατάσταση συχνά βελτιώνεται µόνη της. Εάν τα συµπτώµατα δε µειωθούν 

µέσα σε 2 εβδοµάδες, τότε απαιτείται θεραπεία ανάλογη από τους ειδικούς. 

 Η σοβαρότητα της ασθένειας είναι που θα κατευθύνει τον ειδικό στην επιλογή 

της θεραπείας για την αντιµετώπιση της επιλόχειας κατάθλιψης. Πιο ήπιες µορφές 

µπορεί να θεραπευτούν µε ψυχοθεραπεία. Πιο σοβαρές µορφές µπορεί να 

απαιτήσουν φαρµακευτική αγωγή. Κάποιες φορές ένας συνδυασµός των δύο µπορεί 

να είναι περισσότερο αποτελεσµατικός. 

 

α. Αντικαταθλιπτικά φάρµακα στην Επιλόχεια κατάθλιψη 

 Το σοβαρό δίληµµα που προκύπτει συχνά στην ψυχιατρική θεραπεία της 

επιλόχειας ψύχωσης αφορά το θηλασµό. Εάν θηλάζει η µητέρα, το φάρµακο που θα 

πάρει περνά µέσα από το γάλα στο µωρό. ∆εν είναι όµως σωστό το βρέφος να 

φορτίζεται µε αντικαταθλιπτικά, παρόλο που αρκετά θεωρούνται ασφαλή στο 

θηλασµό. Όποτε είναι δυνατόν, οι σύζυγοι πρέπει να περιληφθούν στην απόφαση να 

εκτεθεί ή να µην εκτεθεί το νήπιο, σε ένα αντικαταθλιπτικό φάρµακο. Συχνά η 
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διακοπή του θηλασµού είναι αναγκαία. Ωστόσο ο µητρικός θηλασµός είναι πολλαπλά 

ωφέλιµος στο βρέφος και στη µητέρα. Τι πρέπει τελικά να γίνει; 

 Η προσωπική µας τακτική είναι η εξής: Αν ή όταν το σκορ της κλίµακας 

Hamilton HAM-D21 ξεπερνάει το 17, συνιστούµε έναρξη αγωγής µε αντικαταθλιπτικά 

και διακοπή του θηλασµού. Πιο ήπιες µορφές (σκορ στη HAM-D21 κάτω από 17) 

µπορεί να αντιµετωπιστούν µε ψυχοθεραπεία, έχοντας πάντα στο νου µας το 

ενδεχόµενο κάποιας αιφνίδιας επιδείνωσης της κατάθλιψης. 

 Τα νεώτερα στην ψυχοθεραπεία της κατάθλιψης µετά τον τοκετό, είναι ότι για 

να είναι αποτελεσµατική, θα πρέπει να εστιάζει στο τι κάνουν, πως αλληλεπιδρούν, οι 

µητέρες µε τα νήπια τους, αντί να ασχολείται µόνο µε το πώς αισθάνονται. Αυτή η 

κατεύθυνση, προκαλεί τη βελτίωση και τη θετική ανταπόκριση των νηπίων (Jung B, 

2007). Τέτοιες επεµβάσεις µπορούν να είναι ένα ουσιαστικό συστατικό της 

θεραπείας, όταν µητέρες παρουσιάζουν την κατάθλιψη µετά τον τοκετό. 

 Οι γενικές αρχές φαρµακευτικής θεραπείας της κατάθλιψης, ισχύουν και στην 

επιλόχεια κατάθλιψη. Προσοχή χρειάζεται στο γεγονός ότι τα αγχώδη συµπτώµατα 

είναι συνήθως ισχυρά στην επιλόχεια κατάθλιψη, µε επακόλουθο αντίκτυπο στην 

επιλογή του κατάλληλου αντικαταθλιπτικού. Μια συντηρητική εκτίµηση για τη διάρκεια 

της φαρµακευτικής θεραπείας, θα ήταν 9 έως 12 µήνες, εάν η µητέρα δοκιµάζει το 

πρώτο επεισόδιο κατάθλιψης. 

 Τι γίνεται αν η µητέρα χρειάζεται φαρµακευτική θεραπεία και θέλει 

οπωσδήποτε να θηλάσει το παιδί της; Πράγµατι λόγω της έλλειψης κατάλληλων 

δηµοσιευµένων µελετών, µέχρι τώρα ο δείκτης καταλληλότητας, αντικαταθλιπτικών, 

για χρήση στο θηλασµό, έχει περιοριστεί στην αξιολόγηση τεσσάρων µόνο 

αντικαταθλιπτικών (Gentile S., 2007). Κάποια αντικαταθλιπτικά φαίνεται ότι µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν µε ασφάλεια καθώς ο κίνδυνος για το µωρό είναι µικρός έως 
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ελάχιστος. Η σερτραλίνη (sertraline) και η παροξετίνη (paroxetine) είναι τα φάρµακα 

πρώτης γραµµής στις γυναίκες που πρέπει να αρχίσουν θεραπεία για την κατάθλιψη 

µετά τον τοκετό, και επιθυµούν κατά την ίδια περίοδο να συνεχίσουν και το θηλασµό. 

Η χρησιµοποίηση της φλουοξετίνης (fluoxetine) και της σιταλοπράµης (citalopram), 

φαίνεται αντιθέτως να συνδέεται µε έναν σχετικά υψηλότερο κίνδυνο δυσµενών 

γεγονότων (χαµηλής βέβαια δριµύτητας). 

 Στην θεραπεία της επιλόχειας κατάθλιψης (γενικά και πέρα από το θέµα του 

θηλασµού) µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα αντικαταθλιπτικά φάρµακα όπως: η 

µιρταζοπίνη (Remeron), η βενλαφαξίνη (Effexor XR), η ντουλοξετίνη (Xeristar- 

Cymbalta) η σερτραλίνη (Zoloft) η παροξετίνη (Seroxat), η σιταλοπράµη (Seroplam), 

η φλουοξετίνη (Ladose), και η σιταλοπράµη. Μπορεί να δοθούν για διάστηµα ενός 

χρόνου (πιθανώς και για περισσότερο). 

 

β.  Ορµονική θεραπεία µε προγεστερόνη 

1) Αιτιολογική υπόθεση 

  Η προγεστερόνη είναι φυσιολογικά απούσα από το αίµα µετά την περίοδο 

µέχρι την ωορρηξία. Στην ωορρηξία αυξάνεται και αν υπάρξει σύλληψη ακολουθεί µια 

ραγδαία αύξηση στις ορµόνες του κύκλου της γυναίκας, και ειδικά στην προγεστερόνη, 

την ορµόνη της εγκυµοσύνης. Η αυξηµένη παραγωγή της προγεστερόνης οφείλεται 

αρχικά σε ένα αυξηµένο έργο από την ωοθήκη, και µετά σχηµατίζεται ο πλακούντας, που 

παράγει τεράστιες ποσότητες προγεστερόνης και άλλων ορµονών της εγκυµοσύνης. 

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου µισού της εγκυµοσύνης η παραγωγή της προγεστερόνης 

από τον πλακούντα φτάνει περίπου 30-50 φορές το φυσιολογικό επίπεδο 

προγεστερόνης στο αίµα που βρίσκεται στο µέσο luteal peak, περίπου την 21η µέρα ενός 

κύκλου 28 ηµερών, σε µια γυναίκα µε υγιή κύκλο. Με την έξοδο του µωρού βγαίνει 
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επίσης και ο πλακούντας και υπάρχει µια ξαφνική αλλαγή στα επίπεδα όλων των 

ορµονών. Η νέα µητέρα πρέπει γρήγορα και απότοµα να προσαρµοστεί στην πλήρη 

απουσία της προγεστερόνης µετά από εννέα µήνες διαρκούς και πλήρους παροχής. 

Μερικές γυναίκες δυσκολεύονται να αντιµετωπίσουν αυτή την αλλαγή του επιπέδου 

προγεστερόνης και αντιδρούν µε την εµφάνιση επιλόχειας κατάθλιψης. Η επιλόχεια 

µελαγχολία, που εµφανίζεται σε τόσο πολλές νέες µητέρες, µπορεί να αντιπροσωπεύει µια 

ήπια αντίδραση σε αυτές τις ξαφνικές αλλαγές στα επίπεδα της προγεστερόνης (εικ.3). Η 

προφύλαξη από την επιλόχεια κατάθλιψη µε την προγεστερόνη εποµένως στοχεύει στη 

βελτίωση αυτής της ξαφνικής εξαφάνισης της προγεστερόνης στον τοκετό, επιτρέποντας 

µια πιο σταδιακή επιστροφή στο επίπεδο προγεστερόνης µιας γυναίκας µε φυσιολογική 

εµµηνόρροια. 

Στον τοκετό πέφτουν επίσης και τα επίπεδα οιστρογόνων, αλλά όχι σε τόσο 

µεγάλο βαθµό, όπως γίνεται µε την προγεστερόνη. Τα οιστρογόνα εµφανίζονται σε 

διαφορετικές τιµές κατά τη διάρκεια του έµµηνου κύκλου. Η προγεστερόνη είναι απούσα 

στο πρώτο µισό του κύκλου µέχρι την ωορρηξία. Τα οιστρογόνα θα πρέπει να 

αποφεύγονται κατά τη λοχεία λόγω του κινδύνου πρόκλησης πνευµονικής εµβολής ή 

βαθειάς φλεβικής θρόµβωσης. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3. Επίπεδα προγεστερόνης στην εµµηνόρροια, την εγκυµοσύνη και τη φάση αδράνειας µέχρι την 

έναρξη της εµµηνόρροια 
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Στην εξελικτική κλίµακα, η προγεστερόνη είναι η πιο παλιά στεροειδής ορµόνη 

και παρουσιάζεται σε όλα τα σπονδυλωτά. Στα κατώτερα σπονδυλωτά η λειτουργία 

της προγεστερόνης σχετίζεται µε τον µεταβολισµό της γλυκόζης και την εγκεφαλική 

λειτουργία και µόνο στα ανώτερα η λειτουργία της έχει να κάνει µε την αναπαραγωγή. 

 

2. Υποδοχείς προγεστερόνης  

Οι µοριακοί βιολόγοι έχουν αποδείξει ότι τα µόρια µιας ορµόνης µπορούν να 

µεταβολιστούν µόνο αν µεταφερθούν στον πυρήνα του κυττάρου από τους 

«υποδοχείς ορµόνης». Όλες οι ορµόνες έχουν τους δικούς τους συγκεκριµένους 

υποδοχείς που βρίσκονται µέσα στα συγκεκριµένα κύτταρα στόχους. Τα κύτταρα 

στόχοι που περιλαµβάνουν τους υποδοχείς της προγεστερόνης είναι διάσπαρτα στο 

σώµα, αλλά τα περισσότερα βρίσκονται στον εγκέφαλο, συγκεκριµένα στην περιοχή 

του υπερµεσολόβιου έλικα, την περιοχή του συναισθήµατος, της οργής και της βίας. 

Τα χαρακτηριστικά των υποδοχέων προγεστερόνης, που έχουν αποδειχθεί σε 

έρευνες µε ζώα, έχουν βελτιώσει την κατανόηση µας γύρω από την θεραπεία µε 

προγεστερόνη στην επιλόχεια κατάθλιψη και το προεµµηνορυσιακό σύνδροµο. Ένα 

σηµαντικό χαρακτηριστικό που µας εκπλήσσει είναι πως ενώ οι υποδοχείς 

προγεστερόνης θα µεταφέρουν την πρώτη δόση προγεστερόνης στον πυρήνα, δεν 

θα µεταφέρουν µια δεύτερη αν δεν είναι σαράντα φορές υψηλότερη. Θεωρείται ότι 

αυτό συµβαίνει επειδή κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, όπου υπάρχει µια τόσο 

µαζική αύξηση της προγεστερόνης, η προγεστερόνη υπάρχει για το όφελος του 

εµβρύου και µόνο αν υπάρχει πλεόνασµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τα κύτταρα 

στόχους στη µητέρα. Κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης αυτή η αντίσταση των 

υποδοχέων είναι πολύτιµη, γιατί διασφαλίζει µια πλήρη παροχή προγεστερόνης για 
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το έµβρυο, αν όµως η αντίσταση αυτή παραµείνει στους υποδοχείς προγεστερόνης 

µετά τον τοκετό σηµαίνει πως χρειάζονται πολύ υψηλά επίπεδα προγεστερόνης. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των υποδοχέων προγεστερόνης είναι ότι δεν 

µεταφέρουν µόρια προγεστερόνης στον πυρήνα των κυττάρων όταν εµφανίζεται η 

νοραδρεναλίνη. Η νοραδρεναλινη απελευθερώνεται όταν τα επίπεδα γλυκόζης στο 

αίµα είναι πολύ χαµηλά και φτάνουν σε υπογλυκαιµικά επίπεδα. Έτσι, στη θεραπεία 

είναι σηµαντικό η νέα µητέρα να τρώει επαρκείς σύνθετους υδατάνθρακες για να 

διασφαλίσει ότι τα επίπεδα γλυκόζης στο αίµα δεν πέφτουν ποτέ τόσο, ώστε να 

κάνουν υπογλυκαιµία. 

Οι υποδοχείς προγεστερόνης δεν µπορούν να µεταφέρουν µόρια 

προγεστερόνης στον πυρήνα του κυττάρου. Τα προγεστογόνα είναι στοµατικά 

υποκατάστατα της προγεστερόνης που έχουν φτιαχτεί από τον άνθρωπο και 

υπάρχουν σε όλα τα αντισυλληπτικά που λαµβάνονται από το στόµα. Είναι γνωστό 

ότι ρίχνουν το επίπεδο προγεστερόνης στο αίµα. Συνεπώς, γυναίκες που διατρέχουν 

κίνδυνο ή ήδη βρίσκονται σε επιλόχεια κατάθλιψη δεν πρέπει να χρησιµοποιούν 

αντισυλληπτικά. 

 

3. Αρχές της θεραπείας µε προγεστερόνη  

Οι αρχές της θεραπείας µε προγεστερόνη προϋποθέτουν την κατανόηση των 

τριών χαρακτηριστικών των υποδοχέων προγεστερόνης: 

1. Υψηλές δόσεις θα χρειαστούν προκειµένου να ξεπεραστεί η προστατευτική 

αντίσταση των υποδοχέων προγεστερόνης που δηµιουργήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της εγκυµοσύνης. 

2. Η παρουσία της νοραδρεναλίνης εµποδίζει τη δράση των υποδοχέων 

προγεστερόνης µε το να χρησιµοποιεί την προγεστερόνη, εποµένως είναι 
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σηµαντικό να αποφεύγονται χαµηλά επίπεδα γλυκόζης στο αίµα. 

3. Οι υποδοχείς προγεστερόνης δεν χρησιµοποιούν προγεστογόνα ούτε ορµονικά 

αντισυλληπτικά, εποµένως η χρήση αυτών θα πρέπει να αποφεύγεται. 

Επιπλέον, τα προγεστογόνα ρίχνουν τα επίπεδο προγεστερόνης στο αίµα. 

Η εµπειρία της θεραπείας µε προγεστερόνη έχει δείξει πως: 

1. Η προγεστερόνη χρησιµοποιείται καλύτερα προφυλακτικά πριν από την 

εµφάνιση των συµπτωµάτων κι έτσι η θεραπεία θα πρέπει να ξεκινά µε την 

ολοκλήρωση του τοκετού προκειµένου να εµποδιστεί η επιλόχεια κατάθλιψη. 

2. Η προγεστερόνη ευνοεί το θηλασµό, ο οποίος µπορεί να συνεχίζεται κατά τη 

διάρκεια της θεραπείας. 

3. ∆εν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις µε φάρµακα, εποµένως η θεραπεία µε 

προγεστερόνη µπορεί να συνδυαστεί µε την συνήθη φαρµακευτική αγωγή της 

ασθενούς, είτε πρόκειται για αντικαταθλιπτικά, ηρεµιστικά, βήτα αναστολείς, 

σπασµολυτικά κλπ. Όταν τα συµπτώµατα αρχίσουν να υποχωρούν τα άλλα 

φάρµακα µπορούν σταδιακά να µειωθούν και να σταµατήσουν, πάντα να 

ελαττώνονται στη φάση αµέσως µετά την εµµηνόρροια . 

4. ∆εν υπάρχει απολύτως καµία αντένδειξη. Αν υπάρχει στοµατίτιδα, τότε η 

προγεστερόνη µπορεί να προκαλέσει µια αύξηση των συµπτωµάτων. Σ' αυτήν 

την περίπτωση η ασθενής και ο σύντροφος της θα πρέπει να λάβουν 

αντιµυκητοκτόνα αγωγή στο ξεκίνηµα της θεραπείας µε προγεστερόνη. 

5. Είναι αδύνατον να υπάρξει υπερδοσολογία µε την προγεστερόνη. Με τις 

παρούσες µεθόδους µας της χορήγησης προγεστερόνης τα επίπεδα 

προγεστερόνης στο αίµα σπάνια ξεπερνούν τα επίπεδα προγεστερόνης που 

φυσιολογικά είναι παρόντα στο τέλος του πρώτου τριµήνου της εγκυµοσύνης. 
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4. Καθεστώς άµυλου ανά τρίωρο  

Όλες οι γυναίκες που ακολουθούν αγωγή µε προγεστερόνη θα πρέπει επίσης 

να ακολουθούν αυστηρά µία διατροφή από µικρές ποσότητες αµυλούχων τροφών 

κάθε τρεις ώρες προκειµένου να εµποδίσουν την απελευθέρωση νοραδρελίνης. 

Τροφές που περιέχουν αλεύρι, πατάτες, ρύζι, βρώµη. Επιτυγχάνεται µε το να 

µειώσουµε στη µέση την ποσότητα αµυλούχων τροφών που φυσιολογικά παίρνουµε 

στο πρόγευµα για να το φάµε στο δεκατιανό και της ποσότητας που παίρνουµε στο 

δείπνο για να το φάµε πριν πάµε για ύπνο. ∆εν είναι απαραίτητο να πάρουµε βάρος 

αν ακολουθούµε ένα πρόγραµµα διατροφής ανά τρίωρο. Αν η µητέρα ξυπνάει για να 

θηλάσει το µωρό το βράδυ, συµβουλεύουµε, να τρώει κάτι π.χ. ένα µπισκότο ή µία 

φρυγανιά. 

 

5. Προφυλακτική προγεστερόνη  

Οι γυναίκες που στο παρελθόν έχουν υποφέρει από επιλόχεια κατάθλιψη, 

αυτές που έχουν ένα οικογενειακό ιστορικό επιλόχειας κατάθλιψης και όσες 

σκοπεύουν να προβούν σε στείρωση µετά τον τοκετό θα πρέπει να ενηµερωθούν για 

την προγεστερόνη κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. Θα πρέπει να διακανονιστεί 

µεταξύ της ασθενούς, του ιατρού και του γυναικολόγου να γίνει η έναρξη της 

προγεστερόνης µε την ολοκλήρωση του τοκετού. Είναι σύνηθες να δίδεται στην 

ασθενή συνταγή για προγεστερόνη στο τέλος της εγκυµοσύνης, ώστε να µπορεί να 

πάρει τις αµπούλες µαζί της στο µαιευτήριο προκειµένου να αποφύγει τυχόν 

προβλήµατα µε την εύρεση φαρµακείου αν ο τοκετός προκύψει τη νύχτα. 

 

6. Φαρµακευτικό πρόγραµµα για την προφύλαξη µε προγεστερόνη  
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Με την ολοκλήρωση του τοκετού η ασθενής θα πρέπει να λάβει 100 ιτιά 

προγεστερόνης ενδοµυϊκά στο γλουτό σε καθηµερινή βάση για τις επόµενες εφτά 

µέρες και ακολούθως υπόθετα των 400 mg δυο φορές την ηµέρα για τους επόµενους 

δυο µήνες ή µέχρι την επανεµφάνιση της περιόδου. 

Καθώς οι περισσότερες ασθενείς που λαµβάνουν προφυλακτική 

προγεστερόνη θα έχουν υποφέρει στο παρελθόν από επιλόχεια κατάθλιψη, µπορούν 

να λάβουν την οδηγία, αν υπάρχουν σηµάδια ότι τα συµπτώµατα επανεµφανίζονται, 

να αυξήσουν σταδιακά την ηµερήσια δόση υπόθετων, µέχρι 6 των 400 mg 

ηµερησίως, και να ενηµερώσουν το γιατρό τους. Αν τα συµπτώµατα παραµένουν, 

µπορεί να χρειαστούν 100 πια ενδοµυϊκά ηµερησίως για λίγες ηµέρες, κι έπειτα 

σταδιακά να µειώσουν εναλλάσσοντας τις µέρες των υπόθετων µε αυτές των 

ενέσεων. 

 

7. Συµπτώµατα κατά τη διάρκεια της λοχείας  

Αν µέσα στις δυο πρώτες εβδοµάδες µετά τον τοκετό εµφανιστούν οξέα 

σοβαρά συµπτώµατα µπορεί να χρειαστούν άµεσα ενέσεις προγεστερόνης των 100 

ιτιά 2 ή 3 φορές ηµερησίως και µετά µια καθηµερινά. Επίσης πρέπει να τηρηθεί το 

καθεστώς αµύλου ανά τρίωρο. Αν η ασθενής είναι πολύ διαταραγµένη µπορεί να 

δοθεί επιπρόσθετα η συνήθης ψυχοτροπική αγωγή. Ίσως ακόµη χρειαστεί και 

εισαγωγή. 

Στις λιγότερο σοβαρές περιπτώσεις, όπου η σοβαρότητα των συµπτωµάτων 

έχει αυξηθεί σταδιακά µε τις εβδοµάδες, η θεραπεία µπορεί να ξεκινήσει µε υπόθετα 

των 400 της 4 φορές ηµερησίως και να εισαχθεί και το διαιτητικό πρόγραµµα. Αν 

µετά από µια εβδοµάδα δεν υπάρξει βελτίωση, τότε προτείνονται καθηµερινές ενέσεις 

προγεστερόνης των 100 ιτιά. Αν είναι απαραίτητο, µπορεί να δοθούν επιπρόσθετα 
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ψυχοτροπικά φάρµακα, συνήθως τα πιο αποτελεσµατικά είναι οι αναστολείς 

monoamine oxidase. 

Καθώς παρουσιάζεται βελτίωση, οι καθηµερινές ενέσεις µπορούν σταδιακά να 

µειωθούν µε εναλλαγή ηµερών, χρησιµοποιώντας µέχρι 6 υπόθετα των 400 mg 

ηµερησίως την ηµέρα που δεν χορηγείται ένεση, και µετά σταδιακά να χορηγούνται 

µόνο τα υπόθετα. 

 

8. Χορήγηση προγεστερόνης  

ΕΝΕΣΕΙΣ 

Οι ενέσεις πρέπει να γίνονται στο γλουτό, οπουδήποτε υπάρχει έστω και λίγο 

ψαχνό, επειδή µεταξύ των µυϊκών ιστών των νλουτιαίων µυών υπάρχουν συλλογές 

λιποκυττάρων. Η προγεστερόνη, που διαλύεται στο λίπος, απορροφάται από τα 

λιποκύτταρα και στη συνέχεια περνάει στο αίµα. 

Οι ενέσεις δεν πρέπει ποτέ να γίνονται στον µηρό ή στο δελτοειδή, όπου δεν 

υπάρχουν λιποκύτταρα αναµεµειγµένα µε τους µυϊκούς ιστούς. 

Οι ενέσεις δεν πρέπει ποτέ να γίνονται σε περιοχή κόκκινη, ζεστή και σκληρή, 

σηµάδι ότι το λίπος από προηγούµενη ένεση δεν έχει απορροφηθεί πλήρως. Αν και 

οι δυο γλουτοί πονάνε, µπορεί να πρέπει να χρησιµοποιηθούν υπόθετα για λίγες 

ηµέρες. 

 

ΥΠΟΘΕΤΑ 

Τα υπόθετα πρέπει να εισαχθούν από το ορθό ή κολπικά. Αποτελούνται από 

προγεστερόνη που έχει διαλυθεί σε κερί, το κερί λιώνει σε θερµοκρασία σώµατος 

απελευθερώνοντας την προγεστερόνη που περνά µέσα από µεµβράνη. Το κερί 

αποβάλλεται στα κόπρανα ή από τον κόλπο. 
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Αν χρησιµοποιηθούν κολπικά, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µια σερβιέτα για 

είκοσι λεπτά κι έτσι ό,τι κερί αποµείνει στο αιδίο µπορεί να καθαριστεί και να 

αποµακρυνθεί χωρίς άλλο πρόβληµα. 

Η χρήση ταµπόν την ώρα της εισαγωγής του υπόθετου θα πρέπει να 

αποφεύγεται, καθώς το ταµπόν απορροφά και την προγεστερόνη. 

Κάθε φορά θα πρέπει να εισάγεται µόνο ένα υπόθετο, γιατί αν εισαχθούν δυο 

ταυτόχρονα, το πολύ κερί εµποδίζει την πλήρη απορρόφηση της προγεστερόνης. Αν 

είναι απαραίτητο, µπορεί να εισαχθεί ένα δεύτερο υπόθετο, µετά από ένα διάστηµα 2 

ωρών, ή να εισαχθούν ταυτόχρονα δυο κολπικά και από το ορθό. 

 

9. Αποτελέσµατα της προφυλακτικής προγεστερόνης για την επιλόχεια 

κατάθλιψης  

Το 1982 στο Συνέδριο Marce στο Λονδίνο δόθηκαν οι πρώτες αναφορές για 

την προφυλακτική προγεστερόνη σε γυναίκες που είχαν παλαιότερα υποφέρει από 

επιλόχεια κατάθλιψη µε ποσοστό επιτυχίας 91% σε 33 γυναίκες. 

Το 1985 αναφέρθηκαν παρόµοια αποτελέσµατα. Στις 100 γυναίκες στο 

περιοδικό «The Practioner» που είχαν όλες υποφέρει στο παρελθόν από επιλόχεια 

κατάθλιψη, δείχνοντας ένα ποσοστό επιτυχίας 90%. 

Το 1989 µια παγκόσµια έρευνα σε πάνω από 200 γυναίκες, που είχαν ένα 

ιστορικό προηγούµενης επιλόχειας κατάθλιψης, αναφέρθηκε στο ∆ιεθνές Περιοδικό 

Προγεννητικών και Περιγεννητικών Ερευνών, όπου υπήρχε ένα ποσοστό επιτυχίας 

93% ανάµεσα στις γυναίκες που έλαβαν προγεστερόνη, αλλά µόνο ένα 33% σε αυτές 

που ενηµερώθηκαν για την προφύλαξη της προγεστερόνης, αλλά δεν την έλαβαν. 
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Σήµερα υπάρχουν γυναικολογικά κέντρα στην Αγγλία όπου στις κλινικές τους 

πριν τη γέννα οι γυναίκες εξετάζονται για ένα ιστορικό προηγούµενης επιλόχειας 

κατάθλιψης και σε όσες το ζητούν προσφέρεται η προφυλακτική προγεστερόνη. 

 

γ) Η ψυχοθεραπεία αποτελεσµατική κατά της επιλόχειας κατάθλιψης 

 Τα συµπτώµατα της επιλόχειας κατάθλιψης φαίνεται να µειώνονται µε κάποια 

ψυχοκοινωνική θεραπεία και γενικά οι γυναίκες που επιδιώκουν να ακολουθήσουν 

κάποια αγωγή τα καταφέρνουν καλύτερα απ' αυτές που προσπαθούν να τα 

καταφέρουν µόνες χωρίς επιστηµονική βοήθεια, σύµφωνα µε στοιχεία νέας 

ανασκόπησης που δηµοσιεύεται στο επιστηµονικό έντυπο The Cochrane Library, της 

Νέας Υόρκης. 

Πολλές γυναίκες εκδηλώνουν ήπια, µεσοπρόθεσµα καταθλιπτικά 

συµπτώµατα, λίγο µετά τον τοκετό, ενώ άλλες (περίπου το 13%) εκδηλώνουν 

σοβαρή επιλόχεια κατάθλιψη. Η ∆ρ Σίντι-Λι Ντέννις του Πανεπιστηµίου του Τορόντο 

εξηγεί ότι αν και τα αντικαταθλιπτικά µπορεί να είναι αποτελεσµατικά στην θεραπεία 

της κατάθλιψης, περίπου το 50% των νέων µητέρων θέλουν να αποφύγουν τη λήψη 

τους. 

Αποτελεσµατική θεραπεία πέραν των φαρµάκων είναι διαθέσιµη και ιδιαιτέρως 

αποτελεσµατική ειδικά για τα ήπια και µετριοπαθή συµπτώµατα ή για τις µητέρες που 

θηλάζουν τα παιδιά τους. Η ∆ρ Ντέννις επανεξέτασε τα αποτελέσµατα εννέα 

ερευνών, στις οποίες µετείχαν συνολικά 956 γυναίκες, για να καταγράψει την 

αποτελεσµατικότητα διαφόρων τύπων µη φαρµακευτικής θεραπείας της επιλόχειας 

κατάθλιψης. 

∆ιαπίστωσε ότι οποιαδήποτε ψυχοκοινωνική ή ψυχολογική συµβουλευτική 

αγωγή για την επιλόχεια κατάθλιψη συγκριτικά µε την «συνήθη» επιλόχεια φροντίδα 
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ή την απουσία αγωγής, συσχετίστηκε µε µειωµένη πιθανότητα συνεχιζόµενης 

κατάθλιψης για τον πρώτο χρόνο µετά τον τοκετό. 

Η επιλόχεια κατάθλιψη είναι πιθανότερο να εκδηλωθεί εντός των πρώτων 12 

εβδοµάδων ειδικά σε γυναίκες χωρίς υποστήριξη από τον ττατέρα του τταιδιού, τον 

σύντροφο, τα µέλη της οικογένειας ή άλλες µητέρες. 

Οι νέες µητέρες που έχουν για περισσότερες από δυο εβδοµάδες ανεξέλεγκτη 

διάθεση ή συναισθήµατα, κλαίνε, έχουν άγχος, τροποποιηµένη όρεξη ή κοιµούνται 

ανεξάρτητα από το πρόγραµµα του νεογνού, έχουν µειωµένο ενδιαφέρον ή 

ευχαρίστηση από διάφορες δραστηριότητες, απώλεια συγκέντρωσης ή αισθάνονται 

άχρηστες ή έχουν ενοχές, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναζητούν ιατρική βοήθεια. 

Όλες οι παρεµβάσεις που έγιναν στις µελέτες, πέραν µιας παρέµβασης που 

έγινε τηλεφωνικά, έγιναν από επαγγελµατίες υγείας. Οι διάφορες παρεµβάσεις 

περιλάµβαναν πρόσωπο µε πρόσωπο συµβουλευτική όπως επίλυση προβληµάτων 

υπό την καθοδήγηση του θεραπευτή, γνωστική συµπεριφορική θεραπεία, 

εξωνοσοκοµειακή ψυχική συµβουλευτική και συµπαράσταση από το περιβάλλον της 

ασθενούς. 

Ωστόσο, η ερευνήτρια σπεύδει να τονίσει ότι η ερµηνεία των στοιχείων θα 

πρέπει να γίνει µε προσοχή λόγω του µικρού αριθµού των µελετών που 

συµπεριλήφθηκε και της έλλειψης καλοσχεδιασµένων παρεµβάσεων. 

Επιπλέον, η αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων αυτών µακροπρόθεσµα 

παραµένουν άγνωστη. Τέλος, είναι µάλλον απίθανο ένα µόνο θεραπευτικό σχήµα να 

είναι εξίσου αποτελεσµατικό για όλες τις νέες µητέρες. 
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δ. Άλλες θεραπείας 

 Ορµονική θεραπεία: η λήψη οιστρογόνων µπορεί να βοηθήσει κάποιες φορές 

σε συνδυασµό µε αντικαταθλιπτικά, αν και οι µελέτες είναι αµφιλεγόµενες. 

 Η ψυχοθεραπεία και τα φάρµακα χρησιµοποιούνται µαζί. Η ψυχοθεραπεία 

από µόνη της µπορεί να είναι αποτελεσµατική στις ήπιες περιπτώσεις. 

 Η διαπροσωπική ψυχοθεραπεία είναι µια εναλλακτική προς τα φάρµακα 

θεραπεία, που µπορεί να είναι κατάλληλη για κάποιες γυναίκες. Η διαπροσωπική 

ψυχοθεραπεία βοηθάει στο θέµα της κοινωνικής προσαρµογής. Συνήθως 

περιλαµβάνει δώδεκα ωριαίες συνεδρίες µε ένα θεραπευτή. Ο συγκεκριµένος τύπος 

ψυχοθεραπείας έχει φανεί ότι είναι αποτελεσµατικός στην αντιµετώπιση της 

κατάθλιψης για κάποιες γυναίκες, αλλά είναι διαδεδοµένος περισσότερο στην 

Αµερική. 

 Άλλη θεραπεία που µπορεί να είναι αποτελεσµατική είναι η γνωσιακή- 

συµπεριφορική ψυχοθεραπεία, και η συµβουλευτική ψυχοθεραπεία. 

 Σε περίπτωση που τα συµπτώµατα δεν µπορούν να ελεγχθούν µε 

ψυχοθεραπεία και φαρµακοθεραπεία τότε ο γιατρός κρίνει απαραίτητη την εισαγωγή 

της ασθενούς σε κάποιο νοσοκοµείο. 

 

ε. Αυτοβοήθεια στο σπίτι 

 Αν και η αυτοβοήθεια, δεν µπορεί να αντικαταστήσει την ιατρική φροντίδα στην 

αντιµετώπιση της κατάθλιψης, υπάρχουν πράγµατα που µπορεί να κάνει µια γυναίκα 

για να βελτιώσει τη διάθεση της και την ικανότητα να παραµένει λειτουργική στο 

σπίτι.  
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Όσα θα κάνουν τη ζωή σας καλύτερη 

Όσο νευρική κι αν υπήρξατε κατά τη διάρκεια του τοκετού, τίποτα δεν 

συγκρίνεται µε το άγχος που θα νιώσετε βγαίνοντας από το µαιευτήριο. Κινηθείτε 

λοιπόν έχοντας υπόψη σας τα εξής: 

Αυτές τις πρώτες µέρες της µητρότητας δεχθείτε (µε ευγνωµοσύνη) τη βοήθεια 

που είναι πρόθυµοι να σας προσφέρουν οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά σας και 

κυρίως ο σύντροφος σας. Μερικές γυναίκες θέλουν να τα κάνουν όλα µόνες τους 

λάθος µεγάλο! Η φροντίδα του νεογέννητου είναι πα δύσκολη (άστε να την αναλάβει 

µόνο ένας. Βάλτε λοιπόν και το σύντροφο σας στο παιχνίδι. Προσοχή όµως, µην τον 

κρίνετε όταν προσπαθεί να σας  βοηθήσει. Έχει και ο µπαµπάς τον τρόπο του! 

Μιλήστε µε φίλες σας που έχουν µεγαλύτερα παιδιά. Όχι µόνο θα σας 

συµβουλέψουν για τη φροντίδα του νεογέννητου αλλά θα σος διαβεβαιώσουν πολύ 

γρήγορα θα αποκτήσετε µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ως νέα µητέρα και θα τα 

καταφέρετε περίφηµα. 

 

Μην αµελείται το γάµο σας 

Είναι ένας ζωντανός οργανισµός που χρειάζεται νερό, τροφή και φροντίδα; Μη 

αφιερώνετε λοιπόν όλο το χρόνο και την ενέργεια σας στο παιδί. Βρείτε χρόνο για 

τους φίλους σας. Ένα τηλέφωνο ή µια έξοδος µε τους ανθρώπους που αγαπάτε όχι 

µόνο σας βοηθά συναισθηµατικά αλλά αποτελεί έναν πα αποτελεσµατικό τρόπο για 

να καταπολεµήσετε το στρες, ευεργετώντας πολύ την υγεία σας. Μιλήστε σία 

γυναικολόγο σας. Μετά τον τοκετό τον έχετε ανάγκη όσο και πριν, Αυτός είναι α 

πλέον κατάλληλος να σας συµβουλέψει και να λύσει τις απορίες σας (και θα είναι 

πολλές). 
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Φροντίστε να έχετε ρεαλιστικές προσδοκίες. Μην αρχίσετε να διακατέχεστε 

από τύψεις αν δεν όλα στην εντέλεια. Αρκεί να ρωτήσετε κάποιες µαµάδες 

βετεράνους να σάς διηγηθούν ιστορίες σχετικά µε τα λάθη που έκαναν όταν τα παιδιά 

τους ήταν µωρά. Θα νιώσετε πολύ καλύτερα. Βρείτε χρόνο µέσα στην ηµέρα για τον 

εαυτό σας, ανακαλύψτε τι είναι αυτό που σας χαλαρώνει και σας ηρεµεί. Όλες οι 

έρευνες συµφωνούν ότι τα νεογέννητα δένονται περισσότερο µε τη µητέρα τους όταν 

αυτή είναι ήρεµη: Ίσως λοιπόν αρκούν 15 λεπτά την ηµέρα και ένα χαλαρωτικό 

µπάνιο προκειµένου να ηρεµήσετε. 

Συνηθίστε να κοιµάστε όταν κοιµάται το µωρό. Όσο αυτονόητο κι αν σας 

φαίνεται, Πολλές νεαρές µητέρες δεν ακολουθούν αυτή Τη σοφή συµβουλή ξοδεύουν 

αυτό τον πολύτιµο χρόνο κάνοντας το νοικοκυριό ή µαγειρεύοντας. Ακολουθήστε ένα 

ήπια πρόγραµµα γυµναστικής (ξεκινήστε µόνο όταν ο γιατρός σάς το επιτρέψει), θα 

σας βοηθήσει να νιώσετε καλύτερα συναισθηµατικά. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει 

έρευνα που έγινε σε περισσότερες από 1.000 γυναίκες. Αρκεί να µην καταπονήσετε 

τον οργανισµό σάς µε δύσκολες ασκήσεις, ∆εν είναι η καλύτερη εποχή για να 

«χτίσετε» µυς, 

Μην ξεχνάτε: τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόµη. Η µητρότητα είναι µαραθώνιος 

και όχι αγώνας δρόµου. Και κάτι ακόµη: αποδεχθείτε το γεγονός ότι δεν είστε τέλεια. 

Εξάλλου, κανείς δεν σας το ζητά, Ασφαλώς και έχετε το δικαίωµα όπως κάθε 

άνθρωπος να χάνετε πότε - πότε την υποµονή σας ή να γκρινιάζετε.. Τα παιδιά δεν 

χρειάζονται τέλειους γονείς αλλά γονείς που τα αγαπούν. 

 

Τι µπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε τον εαυτό σας 

Αν γεννήσατε πρόσφατα και αισθάνεστε άσχηµα, στεναχωρηµένη., 

εκνευρισµένη, στρεσαρισµένη, κουρασµένη ή έχετε κάποια από τα συµπτώµατα που 
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αναφέρονται πιο πάνω, µην ξεχνάτε ότι πολλές άλλες γυναίκες έχουν παρόµοια 

εµπειρία. 

∆ε "χάνετε το µυαλό" σας, ούτε τρελαίνεστε, ούτε θα πρέπει να αισθάνεστε ότι 

τιµωρείστε για κάτι και ότι θα πρέπει να υποφέρετε. Αυτό που σας συµβαίνει δεν είναι 

ευχάριστο, όµως ξεπερνιέται. 

 Τα παρακάτω παραδείγµατα είναι πράγµατα που έκαναν άλλες νέες µητέρες 

για να ξεπεράσουν την επιλόχειο κατάθλιψη: 

Συζητήστε µε πρόσωπα που αγαπάτε κι εµπιστεύεστε και µοιραστείτε τα 

συναισθήµατα σας µαζί τους.  Αναζητήστε βοήθεια για τις δουλειές του σπιτιού, τη 

φροντίδα του µωρού και τις άλλες δουλειές που πρέπει να γίνουν. Αξιοποιείστε τον 

ελεύθερο χρόνο που θα δηµιουργήσετε µε αυτό τον τρόπο για να ξεκουραστείτε, να 

κάνετε πράγµατα για τον εαυτό σας και να βρείτε την εσωτερική σας ισορροπία. 

Επενδύστε στον εαυτό σας: δεν είναι εγωιστικό να κάνετε πράγµατα που σας 

ευχαριστούν και σας ξεκουράζουν. Αντίθετα, σας βοηθάνε να γεµίσετε τις µπαταρίες 

σας και να είστε σε καλύτερη θέση να προσφέρετε στο µωρό σας και την οικογένεια 

σας. 

Ακόµα και 15-20 λεπτά τη µέρα που θα τα αφιερώσετε σε κάτι που σας 

ευχαριστεί, όπως το διάβασµα, η γυµναστική, ένα χαλαρωτικό µπάνιο µε 

αφρόλουτρο ή µια περιποίηση προσώπου ή µανικιούρ/πεντικιούρ από αισθητικό είναι 

πράγµατα που συµβάλλουν στο να νιώσετε πιο ευχάριστα. 

Κρατήστε ηµερολόγιο µε τα συναισθήµατα και τις σκέψεις σας, σαν έναν 

τρόπο να τα αποβάλλετε από το σύστηµα σας. Επίσης, µην ξεχνάτε να σηµειώνετε 

και κάτι όµορφο που συνέβη ή που κάνατε κάθε µέρα, όσο µικρό κι αν είναι. 
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Καθώς θα βλέπετε ακόµα και τις µικρές αλλαγές κάθε µέρα και θα κάνετε τη 

σύγκριση µε τις προηγούµενες µέρες, θα αισθανθείτε ότι έχετε περισσότερο έλεγχο 

των πραγµάτων και θα νιώσετε καλύτερα. 

Είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε καταβεβληµένη, γιατί η γέννηση ενός παιδιού 

φέρνει πολλές αλλαγές και ο ρόλος της µητέρας είναι νέος και ακόµα άγνωστος. Όταν 

δεν αισθάνεστε ότι είστε ο εαυτός σας, αυτές οι αλλαγές µπορεί να φαίνονται 

τεράστιες και δύσκολο να τις αντιµετωπίσετε. 

Μην περιµένετε να γίνετε σούπερ µαµά. Να είστε ειλικρινής µε το πόσα 

πράγµατα µπορείτε να κάνετε, να γνωρίζετε και να σέβεστε τις δυνάµεις σας και να 

µην ξεχνάτε να ζητάτε βοήθεια. 

 

13. Πρόληψη της Επιλόχειας Κατάθλιψης 

α. Η ψυχολογία της γυναίκας µετά τη γέννα  

 Η περίοδος που διανύει µία γυναίκα µετά τη γέννα, η λοχεία είναι τόσο 

σηµαντική όσο και κρίσιµη για τη θεµελίωση της σωµατικής αλλά και ψυχικής υγείας 

του βρέφους… 

Στη λοχεία το βρέφος προστατεύεται από τη µάνα µε τρόπους πρακτικούς, 

όπως ο θηλασµός, για παράδειγµα, που δηµιουργεί στον νέο οργανισµό αντισώµατα 

και προστάτες της υγείας του, Το µωρό κρατιέται στη σωστή θερµοκρασία, φοράει 

τον κατάλληλο ρουχισµό, καθορίζεται, και γενικότερο λαµβάνει κυρίως τη φροντίδα 

της µητέρας µε ένα τρόπο αποκλειστικό µιας και το ίδιο είναι απόλυτα εξαρτηµένο γιο 

την επιβίωση του, Επίσης, καλώς εχόντων των πραγµάτων, µε την ίδια 

αποκλειστικότητα και αφοσίωση που δέχεται το βρέφος σωµατική φροντίδα δέχεται 

και ψυχική. Χρειάζεται να αισθάνεται επιθυµητό, αγαπητό, το κέντρο του 
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Ενδιαφέροντος της µητέρας του και βέβαια ότι βρίσκεται σε ένα περιβάλλον ασφαλές 

από όλες τις απόψεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«…είχα τέτοια ανακατεµένα αισθήµατα όταν γέννησα…» 

 

 Προϋπόθεση για την οµαλή διεξαγωγή αυτής της τόσο κρίσιµης περιόδου είναι 

όχι µόνο το περιβάλλον, πρακτικό και συναισθηµατικό, της µητέρας αλλά και η 

συναισθηµατική σταθερότητα της να φέρει στον κόσµο ένα παιδί. Η λοχεία είναι µία 

κατ’ εξοχήν φορτισµένη περίοδος µι προσδοκίες αναφορικά µε το νεογέννητο, 

ανησυχία, αγωνία και συχνό σωµατική εξάντληση. Φαντάζεται λοιπόν κανείς το πόσο 
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απαραίτητη είναι η πρωτύτερη Ετοιµότητα της γυναίκας να γίνει µητέρα. Στο 

µεγαλύτερο ποσοστό επιλόχειας κατάθλιψης µια σοβαρή ψυχική νόσος η γυναίκα 

φαίνεται να µην Είναι έτοιµη συναισθηµατικά και πρακτικά να τεκνοποιήσει, σε 

κάποιες περιπτώσεις δε, φαίνεται να έχει προβεί σε µια εγκυµοσύνη για τους λάθος 

λόγους ή ακόµα και τυχαία, Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει πως η κάθε Εγκυµοσύνη που 

προκύπτει απροετοίµαστα θα οδηγήσει σε επιλόχεια κατάθλιψη, αλλά διατρέχει η 

µητέρα µεγαλύτερα κίνδυνο να αντιδρά» αρνητικά στην κύηση ή και τη γέννηση του 

παιδιού της κάτω από αντίξοες και απρόσµενες συνθήκες. 

Οι κοινωνικοοικονοµικοί παράγοντες αλλά και το συναισθηµατικό δίχτυ 

προστασίας που συχνά απλώνει το οικογενειακά περιβάλλον της µητέρας αποτελούν 

καθοριστικές συντεταγµένες µαζί µε τη µητρική συναισθηµατική ετοιµότητα στο χάρτη 

µιας ψυχικά ισορροπηµένης περίπου λοχείας, Ακόµα και αν η µητέρα αισθανθεί 

σωµατικά και ψυχικά εξαντληµένη ή µε οποιονδήποτε τρόπο απειλούµενη από τις 

τεράστιες και µη αναστρέψιµες αλλαγές στη ζωή της µετά την έλευση του µωρού της 

και βιώσει ως εκ τούτου µια µελαγχολία, αυτή δεν θα µεταλλαχθεί απαραίτητα σι 

επιλόχεια κατάθλιψη αν η µητέρα αισθάνεται όσο το δυνατόν πιο προετοιµασµένη γι’ 

αυτήν την περίοδο αλλά και επαρκώς υποστηριγµένη από το περιβάλλον της. 

Οι περισσότεροι από εµάς περιµένουµε τη µητέρα να είναι πανευτυχής για τη 

γέννηση του παιδιού της και να επιδεικνύει ακλόνητο µητρικά ένστικτο που 

αλάνθαστα θα την οδηγεί στις σωστές κινήσεις και αποφάσεις όσον αφορά τα 

νεογέννητο µωρό της. Η εικόνα που έχουµε είναι αρκετά ροµαντική και συχνά 

απωθούµε υποσυνείδητα οτιδήποτε δεν ταιριάζει σε αυτήν την ιδανική αντίληψη της 

µητρότητας. Όµως, οι περισσότερες µητέρες οµολογούν πως το δέσιµο µε το παιδί 

τους δεν είναι τόσο ακαριαίο και άµεσο όσο περιµένουµε και πως συχνά γονατίζουν 

από τη σωµατική κούραση και εύχονται κάποιος να τις αποδέσµευε, από το ρόλο της 
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µητρότητας έστω και για κάποιες ώρες, επίσης συχνά µια µητέρα θα εκνευριστεί από 

ένα ανήσυχο µωρό, ενδέχεται να έχει και αρνητικές σκέψεις για αυτό, όπως και να 

είναι γενικότερα ευερέθιστη αυτήν την περίοδο. Σαφώς και οι ορµονολογικές αλλαγές 

παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διάθεση, αν και δεν είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για 

µια τόσο σοβαρή διαταραχή όπως η επιλόχεια κατάθλιψη παρά µόνο συνεργούν µε 

άλλους παράγοντες και συνεισφέρουν στην ένταση της νόσου. 

Το ψυχικό κληροδότηµα µιας µητέρας είναι ίσως ο σηµαντικότερος και πιο 

καθοριστικός παράγοντας στην ανάπτυξη ή µη της επιλόχειας κατάθλιψης, τα 

συµπτώµατα της οποίας µπορεί να είναι έντονη θλίψη, άρνηση ενασχόλησης µε το 

παιδί ή επιθετικότητα προς αυτό, διαταραχές διατροφής και απρόσµενες 

διακυµάνσεις βάρους, διαταραχές ύπνου, απώλεια ευχαρίστησης σε πράγµατα που 

πρωτύτερα θα ευχαριστούσαν τη γυναίκα, ευσυγκινησία χωρίς προφανές λόγους, 

έµµονες και ανεξήγητες ιδεοληψίες που αφορούν στο βρέφος ή σε θέµατα που 

σχετίζονται µε αυτό και διαταραχή των διαπροσωπικών σχέσεων της µητέρας. Με 

την έννοια του ψυχικού κληροδοτήµατα; αναφέροµαι κυρίως στο συναισθηµατικό 

περιβάλλον της µητέρας κατά την παιδική της ηλικία τα βιώµατα της µέσο στην 

οικογένεια από την οποία προήλθε, Εάν το περιβάλλον της µητέρας στα παιδικά της 

χρόνια υπήρξε διαταραγµένο συναισθηµατικό και οι σχέσεις µεταξύ των µελών της 

οικογενείας υπήρξαν και αυτές ποτισµένες απέ βίαιη, ανισόρροπη, εκβιαστική, 

απόµακρη, αποπλανητική και γενικότερα παθολογική συµπεριφορά, οι πιθανότητες 

να κληροδοτηθεί αυτή η παθολογία στην επόµενη γενιά είναι σηµαντικά αυξηµένες, 

Μια µητέρα που έχει βιώσει την δική της µητέρα ως απόµακρη και τιµωρητική, για 

παράδειγµα, έχει υποσυνείδητα διαµορφώσει το δικό της τρόπο συσχέτισης µε τους 

γύρω της πάνω οι αυτό το µοντέλο. Όσο και αν προσπαθεί να διαφοροποιηθεί σε 

σχέση µε αυτό που βίωσε η ίδια, είναι πιθανό να τεθούν σε λειτουργία υποσυνείδητοι 
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µηχανισµοί άµυνας, χρωµατισµένοι οπό το απόµακρο και τιµωρητικά βίωµα της. σε 

µια περίοδο τόσο έντονη και ευάλωτη συναισθηµατικό, όπως η λοχεία. 

Μιας και η γέννηση ενός βρέφους συνοδεύεται µε τη σχεδόν αποκλειστική 

εστίαση προσοχής και φροντίδας αϊ αυτό από τον περίγυρο, ενδέχεται µία γυναίκα 

ανασφαλής συναισθηµατικό να αισθανθεί απειλούµενη από το γεγονός αυτό και να 

κατακλυστεί µε συναισθήµατα ζήλιας και ανταγωνισµού που µπορεί να της 

δηµιουργήσουν επιπλέον συναισθήµατα ενοχής και απαξίωσης για τον εαυτό της. Το 

να µοιραστεί κανείς τέτοια συναισθήµατα Είναι εξαιρετικό δύσκολο και επώδυνο, 

πράγµα που συχνά οδηγεί στην αποµόνωση της µητέρας, ενισχύοντας τα ήδη 

υπάρχοντα προβλήµατα. 

Η συµβολή του  πατέρα  είναι και αυτή εξαιρετικά  σηµαντική  µε διάφορους 

τρόπους, Το ψυχολογικό κληροδότηµα του πατέρα από τη δική του παιδική ηλικία 

αλλά και από τις συνθήκες της ζωής του παίζει κυρίαρχο ρόλο στον τρόπο µε τον 

οποίο εκείνος θα στηρίξει ή όχι τη σύντροφο του στην κρίσιµη περίοδο της λοχείας. 

Εάν για παράδειγµα, εκείνος είναι ανασφαλής και ευάλωτος και έχει βιώµατα 

αποκλεισµού από την αγάπη της δικής του οικογένειας και άλλων προσφιλών του 

προσώπων, δεν αποκλείεται να ανταγωνιστεί το βρέφος για την προσοχή της 

µητέρας και µε αυτό τον τρόπο να αποξενώσει τη σύντροφο του ή να εντείνει 

προβλήµατα πού εκείνη ήδη αντιµετωπίζει. Αν επίσης δεν έχει συναίσθηση της 

ψυχολογικής κατάστασης της συντρόφου του, εκείνη είναι πιθανόν να αισθανθεί 

ακόµα πιο αποµονωµένη και αβοήθητη, συναισθήµατα που θα συµβάλλουν σε µια 

αρνητική ψυχολογική κατάσταση. Συχνά προϋπάρχοντα προβλήµατα στο ζευγάρι 

χειροτερεύουν  στη διάρκεια της λοχείας και πρέπει να τονιστεί ότι είναι µύθος πως η 

γέννηση ενός παιδιού θα εξοµαλύνει τις διαταραγµένες σχέσεις ενός ζευγαριού ή θα 

βοηθήσει όσον αφορά προβλήµατα µε άλλα παιδιά µέσα στην οικογένεια. Η 
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τεκνοποίηση δεν πρέπει επ’ ουδενί να προορίζεται σαν λύση σε οικογενειακά ή 

προσωπικά προβλήµατα των γονιών. 

Η ψυχική νόσος που λέγεται επιλόχειο κατάθλιψη ή επιλόχεια ψύχωση δύναται 

στις χειρότερες περιπτώσεις να οδηγήσει σε αυτοκτονία ή και παιδοκτονία. Συνεπώς 

αφορά σαν ασθένεια ψυχική και σαν φαινόµενο που ενίοτε συνοδεύει µια γέννα όχι 

µόνο τις γυναίκες που ενδιαφέρονται να τεκνοποιήσουν,- αλλά και όλους εµάς που 

τις συναναστρέφονται και σχετίζονται µαζί τους µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο. Η 

επιλόχεια κατάθλιψη καταρρακώνει τη γυναίκα που τη βιώνει, το βρέφος της, το 

οποίο ρουφάει τον ψυχισµό και τη διάθεση της µητέρας του σαν σφουγγάρι, το άµεσο 

οικογενειακό άλλα και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον της. Όσον αφορά τώρα στο 

σύστηµα Υγείας και στις οικονοµικές και κοινωνικές προεκτάσεις της νόσου, µόνο η 

πρόληψη και έγκαιρη αντιµετώπιση µπορούν να διασφαλίσουν ότι η µητέρα δεν θα 

γίνει χρόνια ποθούσα ψυχικών διαταραχών, το παιδί δεν θα επακολουθήσει στα 

χνάρια της, και η οικογένεια δεν θα καταρρεύσει κάτω από το βάρος µιας 

ανεξέλεγκτης συναισθηµατικής πρόκλησης. 

Ο λατινικός όρος της επιλόχειας κατάθλιψης είναι post depression που 

σηµαίνει η «µετά τον αποχωρισµό κατάθλιψη», ένας όρος ιδιαίτερα εύστοχος για την 

περιγραφή της νόσου, εφόσον µι τη γέννηση ενός παιδιού επέρχεται ένας µεγάλος 

αριθµός αποχωρισµών. Ο αποχωρισµός από το βρέφος που κυοφορούταν υπό την 

προστασία και τον έλεγχο της µητέρας ταυ και το οποίο µε τη γέννηση του 

αναπτύσσει αργά αλλά σταθερά τη διαφοροποίηση και αυτονόµηση του. Ο 

αποχωρισµός από τον σύντροφο ή κάποιο άλλο παιδί µέσα στην οικογένεια που 

µέχρι τώρα υπήρξαν το κέντρο της προσοχής της µητέρας, η πρωταρχική πηγή 

ευχαρίστησης της αλλά και ο βασικός στόχος εκτόνωσης ενεργείας µέσα στην 

οικογένεια. Ο αποχωρισµός οπό µια ζωή η οποία κατακλύζεται από µη αντιστρέψιµες 
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αλλαγές. Ακόµα και η απώλεια µιας βραδιάς καλού ύπνου, όσο πεζή και 

δευτερεύουσα κι αν ακούγεται, είναι όµως σηµαντική και µπορεί ψυχολογικά να 

διαταράξει τη γυναίκα που αισθάνεται άυπνη, κουρασµένη, και ανήµπορη. Ας µην 

ξεχνάµε πως και το σώµα της γυναίκας συχνά αλλάξει ριζικά και πως καµιά φορά τα 

σωµατικά τραύµατα µιας εγκυµοσύνης µπορεί να είναι ανεξίτηλα και πάλι λοιπόν 

έχουµε αποχωρισµό από µια πρωτύτερη, γνώριµη κατάσταση. Προϋπόθεση για την 

διαχείριση του «αποχωρισµού» και της «απώλειας» είναι να µπορεί η µητέρα να 

«πενθήσει» για ό,τι αφήνει πίσω της και να αισθάνεται έτοιµη και επαρκώς 

«εξοπλισµένη» για τα νέα δεδοµένα της ζωής της. Τα θέµατα που µπορεί να 

καθηλώσουν µια λεχώνα σε ψυχολογικά αδιέξοδα είναι τόσο περίπλοκα και 

ξεχωριστά από γυναίκα σε γυναίκα που συχνά χρειάζεται η βοήθεια ενός ειδικού για 

να µπορέσει η µητέρα να εξερευνήσει τις δυσκολίες της και να ανακάµψει οπό αυτές, 

γεγονός που θα λειτουργήσει σαν θεραπευτικό ντόµινο στο νεογέννητο παιδί της και 

στην οικογένεια της. Οι γυναικολόγοι-µαιευτήρες, οι µαίες, αλλά και όσοι περιβάλλουν 

τις έγκυες και λεχώνες οφείλουν να είναι αρκετά ενηµερωµένοι ώστε να µπορούν να 

διακρίνουν τα πρώτα σηµάδια µιας επιλόχειας κατάθλιψης όπως επίσης να είναι και 

ευαισθητοποιηµένοι σε αυτά τα ζητήµατα για να µπορούν να παραπέµψουν 

κατάλληλα τη µητέρα σε κάποιον ειδικό όταν υπάρχει υπόνοια της ψυχικής αυτής 

νόσου. ∆εν εκδηλώνουν όλες οι γυναίκες το ίδια συναισθήµατα και συµπτώµατα αλλά 

και ούτε όλες οι εγκυµοσύνες της ίδιας γυναίκας διέπονται από τους ίδιους κανόνες 

και τις ίδιες συνθήκες και µερικές φορές η επιλόχεια κατάθλιψη είναι δύσκολο να 

εντοπιστεί. 

Η χρονική στιγµή ή το έναυσµα που κάνει πρόσφορα το έδαφος για την 

ανάπτυξη µιας τέτοιας παθολογίας µπορεί να µην είναι προφανή στοιχεία ή άµεσα 

κατανοητά, Ινώ, για παράδειγµα µια πρώτη εγκυµοσύνη µπορεί να έχει κυλήσει 
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σχετικά οµαλή, µια δεύτερη µπορεί να επιφυλάσσει τον κίνδυνο της επιλόχειας 

κατάθλιψης. Όπως για όλα τα ζητήµατα υγείας, και εδώ η πρόληψη είναι προτιµότερη 

της θεραπείας και η ενηµέρωση αναπόσπαστο µέρος αυτής. Αν παρόλα αυτά οι 

καταστάσεις οδηγήσουν στην αναγκαιότητα µιας ψυχοθεραπείας, ψυχιατρικής 

υποστήριξης, ή φαρµακευτικής αγωγής τότε αυτό θα πρέπει να γίνεται µι την 

κατάλληλη φροντίδα και συνεννόηση των σχετικών φορέων που έχουν να κάνουν µε, 

την προστασία της οικογένειας (γυναικολόγος, παθολόγος, ψυχοθεραπευτής, 

ψυχίατρος, νεογνολόγος, και φυσικά εκπαιδευτικοί και παιδίατρος αν υπάρχει άλλο 

παιδί στην οικογένεια που επηρεάζεται), έχοντας πάντα υπόψην ότι η παρέµβαση 

αυτή θα βοηθήσει όλο το σύστηµα της οικογένειας που υποφέρει κάτω από την 

κατοχή µιας τέτοιας ψυχικής διαταραχής, 

 

β.  Η ψυχολογική προετοιµασία της εγκύου στην διάρκεια της εγκυµοσύνης 

Παρά το ότι οι ψυχίατροι, οι ψυχολόγοι και άλλοι ειδικοί επιστήµονες έχουν 

κάνει µεγάλα βήµατα στην διερεύνηση της προσωπικής ανάπτυξης, η εγκυµοσύνη 

και ο ψυχολογικός της µηχανισµός εξακολουθεί να είναι ένα µυστήριο. 

Πάρ’ όλο όµως που η εγκυµοσύνη εξακολουθεί να είναι ένα από τα καινούργια 

πεδία µελέτης, είναι βέβαιο ότι η έγκυος δεν περνά το διάστηµα της εγκυµοσύνης της 

παθητικά, αλλά πρέπει να κάνει ορισµένες σπουδαίες ψυχολογικές προσαρµογές, 

ανάµεσα στις οποίες είναι η προσαρµογή στη νέα ζωή πού υπάρχει µέσα της, σε κάτι 

που είναι κοµµάτι του εαυτού της και όµως ξεχωριστό απ’ αυτήν, και η αλλαγή από 

την κατάσταση της άτέκνης γυναίκας στην κατάσταση της µητέρας. Από την άλλη 

πλευρά ο ψυχισµός της εγκύου επιβαρύνεται όχι µόνο από την κοινωνική και 

θρησκευτική αντίληψη για την εγκυµοσύνη, αλλά και από τις τεράστιες αλλαγές στο 

ίδιο της το σώµα. Έτσι η εγκυµοσύνη για τις πιο πολλές γυναίκες είναι µια περίοδος 
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αµφιβολίας, άγχους, µεταβλητών συναισθηµάτων και σκληρής ψυχολογικής 

δουλειάς. Την σηµαντικότητα αυτής της επίδρασης του ψυχισµού της εγκύου στο 

σώµα της την περιγράφει χαρακτηριστικά ο L.Goldie: «Η αλληλεπίδραση της ψυχής 

και του σώµατος κατά την εγκυµοσύνη κυµαίνεται από τις αξιοπρόσεκτες 

ενδοκρινολογικές αλλαγές στην ψευδοκύηση µέχρι την απόρριψη του ίδιου του 

παιδιού που µεταφράζεται στη συνηθισµένη αποβολή. Η σηµαντικότητα των 

συνεπειών κυµαίνεται από τις παράλογες ορισµένες φορές απαιτήσεις της γυναίκας 

στο φαγητό µέχρι τον πρόωρο τοκετό και τον ενδοµήτριο θάνατο». 

Κι’ όµως αυτά ακριβώς, ο φόβος και το άγχος, που είναι αναπόφευκτο κοµµάτι 

της εγκυµοσύνης παίζουν και σηµαντικό, ρόλο προετοιµάζοντας τη γυναίκα τους 

τρεις τελευταίους µήνες για τον τοκετό, και τη µητρότητα. Αυτό φαίνεται παράδοξο και 

οφείλεται κατά ένα µέρος στην ευκολία µε την οποία παρανοείται το άγχος. Σύµφωνα 

µε τον βιολόγο Χάνς Σέλυε, το άγχος ή αλλιώς «ψυχική ένταση» διακρίνεται σε δύο 

µορφές, την καλή και την κακή. 

Έτσι η γυναίκα που είναι ευτυχισµένη µε την εγκυµοσύνη της και περιµένει 

χαρούµενη τον τοκετό, θα αισθάνεται «καλή ψυχική ένταση». Αν πάλι είναι 

δυσαρεστηµένη ή δεν έχει ένα πλαίσιο ιδεών και συµπεριφοράς µέσα στο οποίο θα 

πρέπει να εντάξει την εγκυµοσύνη - αν δηλαδή το µωρό της δεν είναι και πολύ 

ευπρόσδεκτο - τότε θα έχει εµπειρίες «κακής ψυχικής έντασης».Τα επίπεδα του 

άγχους συνήθως είναι ψηλά τους πρώτους τρεις µήνες και ελαττώνονται στο δεύτερο 

τρίµηνο. Το άγχος του πρώτου τριµήνου πιθανόν να οφείλεται σε µια ανάγκη 

προσαρµογής στην εγκυµοσύνη, κάτι που οι πιο πολλές γυναίκες καταφέρνουν άνετα 

µέχρι το τέλος του τρίτου µηνά. Το άγχος κορυφώνεται και πάλι όταν πλησιάζει η  

ώρα του τοκετού, αντανακλώντας τις τεράστιες αλλαγές που γίνονται στο σώµα της 

γυναίκας καθώς πλησιάζει η γέννα και το µωρό. Έτσι πολλές γυναίκες 
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καταλαµβάνονται τους τελευταίους µήνες από φοβίες, ανησυχίες και φαντασιώσεις 

πολύ δραµατικές και συχνά τροµακτικές, όπως η γέννηση ενός παραµορφωµένου 

παιδιού, ή η αίσθηση ότι το µωρό είναι κιόλας πεθαµένο µέσα στην κοιλιά τους. Στον 

Πίνακα Α', βλέπουµε την ποσοστιαία κατανοµή µερικών από τις πιο συνηθισµένες 

ανησυχίες εγκύων γυναικών, σύµφωνα µε µία έρευνα που έγινε στο Λονδίνο το 1975-

76 σε 66 πρωτοτόκους γυναίκες. 

 

Πίνακας Α Συνηθισµένοι φόβοι στη διάρκεια της εγκυµοσύνης 

1. Νεκρό ή παραµορφωµένο παιδί   39% 

2. Αλλαγή στον. τρόπο ζωής    35% 

3.    Γέννα       32% 

4.    Αποβολή / συνέχιση εγκυµοσύνης   29% 

5. Οικονοµικά, νοικοκυριό     20% 

6. Ικανότητα για φροντίδα του παιδιού   14% 

7. Πιθανότητα του να µείνει χοντρή   12% 

8. Άλλοι  λόγοι      20% 

 

Η έγκυος γυναίκα θα πρέπει να καταπολεµήσει αυτούς τους φόβους µε την 

κατάλληλη ψυχολογική εργασία. Το άγχος βέβαια, δεν είναι δυνατόν να εξαφανιστεί, 

αλλά θα µετριαστεί σηµαντικά. Μερικές όµως από τις γυναίκες θα συνεχίσουν να 

αισθάνονται «δαιµονισµένες» µε έναν δυσάρεστο τρόπο. Αυτές οι γυναίκες δεν 

εργάζονται ψυχολογικά, µόνο ανησυχούν, και έτσι δεν προσαρµόζονται. Στην γέννα 

θα είναι οι πρώτες υποψήφιες για έναν παρατεταµένο και δύσκολο τοκετό και για 

κατάθλιψη στην περίοδο της λοχεία. 
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Ένας από τους σπουδαίους ψυχολογικούς στόχους για µια γυναίκα, στη διάρκεια 

της εγκυµοσύνης, είναι να αναθεωρήσει και να διορθώσει τις ιδέες της σχετικά µε το 

ποια και τι είναι η ίδια. Έτσι στη διάρκεια της εγκυµοσύνης η γνώµη πολλών 

γυναικών για τον εαυτό τους αλλάζει. Η αλλαγή είναι αποτέλεσµα και της κρίσης και 

της προσαρµογής τους σ’ αυτή. Μπορεί επίσης αυτή καθ’ αυτή η αλλαγή να είναι µια 

ακόµη αιτία άγχους για µερικές γυναίκες. Εδώ παίζει καθοριστικό ρόλο η εικόνα που 

έχει η γυναίκα για τη µητέρα της και την σχέση της µε εκείνη. Η µητέρα που ελέγχει 

στενά τη ζωή της κόρης της θα της δηµιουργήσει δυσκολίες στην απαραίτητη 

προσαρµογή της. Μια µητέρα που καθοδηγεί την κόρη της µε θετικό τρόπο αλλά και 

που της αφήνει πρωτοβουλίες, θα την βοηθήσει πολύ να αποκτήσει την ψυχολογική 

προσαρµοστικότητα που απαιτεί η εγκυµοσύνη. 

Κάπου εδώ θα πρέπει να αναφερθώ και στο ρόλο της Μαίας και στην στάση της 

απέναντι στην ψυχολογική προετοιµασία της εγκύου στη διάρκεια της εγκυµοσύνης 

της. Ο ρόλος της µαίας λοιπόν θα πρέπει να είναι διπλός. Από τη µίά θα πρέπει να 

είναι η «επιστήµονας πληροφοριοδότρια», αυτή δηλαδή που θα ενισχύσει τις γνώσεις 

της εγκύου πάνω στην κατάσταση της διευρύνοντας έτσι το µορφωτικό της επίπεδο, 

και από την άλλη θα πρέπει να είναι ένα είδος «εξοµολογήτριας». Μια φίλη, µια άλλη 

µητέρα που θα ακούει και θα κατανοεί τους φόβους της, θα δυναµώνει τη σχέση της 

µε το µωρό της, θα την στηρίζει στην ψυχολογική της προσαρµογή. Πολλές φορές 

ιδίως όταν η σχέση της εγκύου µε το περιβάλλον της είναι διαταραγµένη, η Μαία θα 

πρέπει να είναι αυτή που θα παίζει τον αποφασιστικό ρόλο και η δική της σχέση µε 

την, έγκυο θα είναι αυτή που θα κρίνει σαν αποτυχηµένη ή επιτυχηµένη αυτήν την 

«νοητική πρόβα» της εγκύου για τον µελλοντικό της ρόλο της µητέρας. 
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Η εγκυµοσύνη είναι για την έγκυο µία «νοητική πρόβα» στο µελλοντικό της ρόλο της µητέρας (Macy, 

Falkner: Εγκυµοσύνη και γέννηση , σελ. 53) 

 

γ. Η Θετική ∆ιάθεση κατά τη µετάβαση στην Μητρότητα 

 Η µετάβαση στη µητρότητα είναι µια περίοδος η οποία έχει µελετηθεί κυρίως 

για τα αρνητικά συναισθήµατα που αναπτύσσονται στην περίοδο αυτή. Η 

περιορισµένη έρευνα για τη θετική διάθεση και τα θετικά συναισθήµατα 

(αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία, εµπιστοσύνη κ.α.) κατά τη διάρκεια της κύησης, του 

τοκετού και της λοχείας δείχνει πόσο αυτά συµβάλλουν στην προσαρµογή στη 

µητρότητα, στην καλή ψυχική και σωµατική υγεία της γυναίκας και στην σχέση της µε 

το νεογνό της. ∆εν υπήρχαν διαφορές µεταξύ αυτών που είχαν προηγούµενο παιδί 

και σε αυτές που δεν είχαν. 

 Μια άλλη µελέτη (Flowlers, 1998) σε πρωτότοκες λεχωΐδες, 4 µήνες µετά τον 

τοκετό έδειξε ότι οι περισσότερες γυναίκες ήταν ευχαριστηµένες από το µητρικό τους 

ρόλο. 
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 Η θετική διάθεση συνδέεται µε την αισιοδοξία και την αυτοεκτίµηση. Η πολύ 

ενδιαφέρουσα έρευνα των Fontaine και Jones (1997) βρήκε ότι η αισιοδοξία (η 

προσδοκία για θετική έκβαση των γεγονότων της ζωής, ανεξάρτητα από την πηγή 

προέλευσής της) συσχετίστηκε µε λιγότερα καταθλιπτικά συµπτώµατα κατά το 3ο 

τρίµηνο της κύησης και την 2η εβδοµάδα της λοχείας, ενώ η αυτοεκτίµηση (η 

σφαιρική σχέση συµπάθειας και αποδοχής του εαυτού, η καλή έκβαση των 

γεγονότων αποδίδεται στις προσωπικές ικανότητες) συσχετίστηκε µε λιγότερα 

καταθλιπτικά συµπτώµατα κατά το 3ο τρίµηνο της κύησης, την 2η και την 6η 

εβδοµάδα της λοχείας. Παλαιότερα και οι Carven και Ganellen (1983) είχαν βρει ότι η 

αισιοδοξία βοηθάει στο να προβλεφθούν χαµηλότερα ποσοστά επιλόχειας 

κατάθλιψης. 

 Σύµφωνα µε τη θεωρία των θετικών συναισθηµάτων, τα θετικά συναισθήµατα, 

µπορούν να βελτιστοποιήσουν την υγεία, την υποκειµενική ευηµερία, και την 

ψυχολογική ανθεκτικότητα (Fredrickson, 2000). Η έρευνα έδειξε ότι οι γυναίκες που 

βιώνουν θετικά συναισθήµατα κατά την περίοδο της µετάβασης στη µητρότητα έχουν 

πολλαπλά οφέλη, όπως οι γυναίκες που ήταν ευχαριστηµένες από τις εµπειρίες της 

κύησης και του τοκετού τους είχαν την τάση να είναι λιγότερο καταθλιπτικές κατά τη 

λοχεία και το µετέπειτα διάστηµα (Παππά & Σολδάτου 1999). 

 Παρακάτω αναπτύσσεται η επίδραση της θετικής διάθεσης σε όλες τις φάσεις 

της µετάβασης στη µητρότητα, στην εγκυµοσύνη, στον τοκετό και στη λοχεία. 

 

Κατά την κύηση 

 Κατά τη µετάβαση στη µητρότητα το κοινωνικό περιβάλλον της εγκύου- 

λεχωΐδας µπορεί να είναι η αιτία αλλά και η συνέχιση των αρνητικών ή των θετικών 

συναισθηµάτων µε τις ανάλογες επιπτώσεις. Η κοινωνική στήριξη µπορεί να µειώσει 
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το βαθµό στον οποίο διάφορες περιστάσεις εκλαµβάνονται ως αγχωγόνες ή µπορεί 

να προάγει το θετικό αποτέλεσµα µε το να ενισχύει την αυτοεκτίµηση ή 

συναισθήµατα αυτεπιβεβαίωσης. Αυτά µπορούν µε τη σειρά τους να επηρεάζουν την 

ευπάθεια σε µια νόσο διαµέσου των επιδράσεων στη λειτουργία του 

νευροενδοκρινολογικού ή του ανοσοποιητικού συστήµατος ή διαµέσου αλλαγών στη 

συµπεριφορά για τη φροντίδα της υγείας, όπως µειωµένη χρήση ουσιών ή 

βελτιωµένη δίαιτα ή µορφές εξάσκησης (Cohen 1988, Cohen & Wills, 1985, Jemmott 

& Locke, 1984 Collins, Dunkell- Schelter, Lobel & Scrimshew, 1993). 

 Η αναγγελία µιας κύησης παραδοσιακά θεωρείται ένα ιδιαίτερα ευχάριστο 

γεγονός. Αλλά το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο τα γεγονότα της ζωής συµβαίνουν 

µπορεί από µόνο του να αποτελεί µια πλευρά της κοινωνικής στήριξης (Brugha 

Sharp, Cooper, Weisender, Britto, Shinkwin, Sherrif & Kirwan, 1998) για παράδειγµα 

το γεγονός της ζωής «µένω έγκυος» µπορεί να αξιολογηθεί σαν ιδιαίτερα απειλητικό 

αν η κύηση δεν είναι προγραµµατισµένη και δεν υπάρχει σταθερή σχέση µε τον 

πατέρα του κυήµατος (Hobfoll, Ritter, Lavin, Hulsizer & Cameron, 1995). Το µέγεθος 

του προβλήµατος αυξάνεται αν δεν υπάρχει καθόλου ο πατέρας του νεογνού στη 

ζωή της λεχωΐδας και ζει µόνη της. Οι Georgiopoulos, Bryan, Yawn, Houston, 

Rummans και Thernaeau (1999) βρήκαν ότι πάνω από τις µισές λεχωΐδες (54,6%) 

που ήταν χωρισµένες ή σε διάσταση µε το σύντροφό τους είχαν σηµαντικά υψηλές 

βαθµολογίες επιλόχειας κατάθλιψης.  

 Η έρευνα έδειξε ότι η στήριξη από το κοινωνικό περιβάλλον και κυρίως από το 

σύντροφο είναι καταλυτικός παράγοντας για τη θετική εµπειρία της εγκυµοσύνης και 

της λοχείας. Οι έγκυες που απολαµβάνουν την κοινωνική στήριξη έχουν καλύτερη 

ψυχική και σωµατική υγεία και πριν και µετά τον τοκετό (Golstein, Diener & 

Mangelsdorf, 1996). Η στήριξη από το σύντροφο φαίνεται να έχει µεγαλύτερη 
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επίδραση όχι µόνο στην υγεία της µητέρας αλά και στην προσαρµογή της στη 

µητρότητα. Η στήριξη από το σύντροφο κατά την κύηση συνδέεται θετικά µε την καλή 

διάθεση της λεχωΐδας, µε την προσαρµογή της στη µητρότητα (Goldstein et al, 1996) 

µε µητρική συµπεριφορά ευαισθησίας και εκφραστικότητας στα νεογνά τους (Cox, 

Goldstein & Diener, 1996). 

 Η ικανοποίηση από τη σχέση µε το σύντροφο και η στήριξη που αυτός 

παρέχει λειτουργούν σαν άµυνες κατά της ανησυχίας και του άγχους (Lederman, 

1984, Berthiaume, David, Saucier & Borgeat, 1998). Το ποσοστό της προγεννητικής 

κατάθλιψης φτάνει το 60% όταν ο σύντροφος έχει αρνητική αντίδραση στην 

αναγγελία της κύησης, ενώ είναι λιγότερο από 20% όταν ο σύντροφος έχει θετική 

αντίδραση στην αναγγελία της κύησης (O’ Hara, Rehm & Campbell, 1983). Οι έγκυες 

µε καταθλιπτική συµπτωµατολογία, σε σύγκριση µε τις έγκυες χωρίς καταθλιπτική 

συµπτωµατολογία, αναφέρουν ότι οι σύντροφοί τους ήταν λιγότερο διαθέσιµοι, 

παρείχαν λίγο βοήθεια στις απαιτήσεις του νοικοκυριού και τους έκαναν τη ζωή 

σχετικά δύσκολη (O’ Hara 1997). Οι έγκυες χρειάζονται περισσότερο 

συναισθηµατική, παρά πρακτική στήριξη κατά την κύηση, ιδιαίτερα κατά το πρώτο 

τρίµηνο. Η έλλειψη οικειότητας (ή ιδιαίτερη σχέση που υπάρχει µεταξύ των δύο 

συντρόφων και η οποία εκδηλώνεται µε τη µορφή της στήριξης- συµπαράστασης 

από τον µέλλοντα πατέρα προς την µέλλουσα µητέρα (µεταξύ των συντρόφων όταν 

οφείλεται σε δυσκολίες στη σχέση τους εξαιτίας κάποιου σοβαρού για την έγκυο 

γεγονότος ζωής, προκαλεί σηµαντική επιβάρυνση για την έγκυο και για το ποσοστό 

της προγεννητικής κατάθλιψης που αυξάνεται δραµατικά. Οι έγκυες που 

αντιµετωπίζουν σοβαρά γεγονότα ζωής και δεν έχουν οικειότητα µε το σύντροφό 

τους παρουσιάζουν προγεννητική κατάθλιψη σε ποσοστό 76% (Martin, Brown, 

Brockington & Goldberg, 1989). 
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 Στήριξη µπορεί να βρεθεί και από άλλες πηγές, όµως η στήριξη του 

συντρόφου είναι ιδιαίτερα κρίσιµη κατά τη διάρκεια της κύησης (Hobfoll et al, 1995). 

Οι ανύπαντρες έγκυες που δεν έχουν την συµπαράσταση του πατέρα κατά τη 

διάρκεια της εγκυµοσύνης, ούτε της πατρικής τους οικογένειας, λόγω µη αποδοχής 

της εγκυµοσύνης τους είναι πολύ πιο επιρρεπείς στην κατάθλιψη από άλλες έγκυες 

που έχουν κοντά τους ένα σύντροφο. Αν τελικά η οικογένεια της αποδεχθεί την 

ανύπαντρη µητέρα, τότε η κατάθλιψη µπορεί να υποχωρήσει (Μελλισά 

Χαλκιοπούλου, 1996). 

 Ανάγκη για κοινωνική στήριξη δεν έχουν µόνο οι ανύπαντρες µητέρες αλλά και 

όλες οι γυναίκες που κυοφορούν ανεξάρτητα από την κοινωνικοικονοµική τους 

κατάσταση και τη φυλή τους. Οι γυναίκες µε χαµηλό εισόδηµα που ήταν 

ικανοποιηµένες από την κοινωνική στήριξη που δεχόταν κατά τη διάρκεια της 

κύησης, είχαν λιγότερη τάση να βιώσουν καταθλιπτική διάθεση κατά τη λοχεία (Neter 

et al, 1995, Rudrnicki, Graham, Habboushe & Douglas, 2001). 

 Στην έρευνα των Dimitrovsky, Lev και Itskowitz (1988) οι πρωτότοκες µε 

χαµηλή αυτοεκτίµησης παρουσίασαν ήπια κατάθλιψη σε ποσοστό 33% και σοβαρή 

κατάθλιψη σε ποσοστό 29% κατά το 3ο τρίµηνο της κύησης, τα αντίστοιχα ποσοστά 

για τις γυναίκες µε υψηλή αυτοεκτίµηση είναι 32% για την ήπια κατάθλιψη και 4% για 

τη σοβαρή κατάθλιψη. Ανάλογα είναι και τα συµπεράσµατα των Berthiaume et al 

(1998) σε έγκυες στην αρχή του 2ου τριµήνου της κύησης, η υψηλή αυτοεκτίµηση 

συνδέθηκε αρνητικά µε την προγεννητική κατάθλιψη. Οι ενήλικες έγκυες 

παρουσιάζουν υψηλότερη αυτοεκτίµηση από τις ανήλικες έγκυες (MvVeigh & Smith, 

2000, Pont & Kemp, 1992). Επίσης οι έγκυες που κυοφορούν µετά από εξωσωµατική 

γονιµοποίηση έχουν υψηλότερη αυτοεκτίµηση (Caroyso, Klock & Greenfeld, 2000). 
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 Η απόκτηση βάρους κατά την κύηση είναι αναγκαία για την ανάπτυξη του 

εµβρύου. Αυτή η απόκτηση βάρους σε συνδυασµό µε τις κοινωνικές προδιαγραφές 

των γυναικών ίσως συµβάλλουν στη συναισθηµατική ένταση των εγκύων. Η µελέτη 

έδειξε ότι κατά τη διάρκεια του 3ου τριµήνου της κύησης Ευρωαµερικάνες έγκυες µε 

χαµηλή αυτοεκτίµηση και υψηλή απόκλιση βάρους παρουσίασαν και υψηλές τιµές 

κατάθλιψης. Αντίθετα οι Ευρωαµερικάνες έγκυες µε υψηλή αυτοεκτίµηση και υψηλή 

απόκλιση βάρους παρουσίασαν χαµηλές τιµές κατάθλιψης. Οι Αφροαµερικάνες 

έγκυες µε χαµηλή αυτοεκτίµηση παρουσίασαν υψηλές τιµές κατάθλιψης ανεξάρτητα 

από την απόκλιση του βάρους (Cameron, Hobfoll, Crowrher & Ritter, 1996). 

 Για καλύτερη προσαρµογή κατά την εγκυµοσύνη η οµάδα των Park, Moore, 

Turner και Adler (1997) προτείνει την ανάπτυξη θετικής στάσης στα γεγονότα µε την 

ανάπτυξη των καθηµερινών προβληµάτων µε ελάχιστο κόστος σε άγχος. Οι 

άνθρωποι που σκέπτονται εποικοδοµητικά  και αναφέρουν λιγότερα συµπτώµατα 

σωµατικών παθήσεων και πολύ λιγότερες αρνητικές διαθέσεις σε σχέση µε τους 

ανθρώπους που σκέπτονται λιγότερο εποικοδοµητικά (Epstein & Meier, 1989, Park, 

et al. 1997). Στην έρευνα αυτή οι έγκυες που έδειξαν εποικοδοµητική σκέψη σε 

µεγάλο βαθµό είχαν πιο θετική στάση στην εγκυµοσύνη, µεγαλύτερη αισιοδοξία, 

λιγότερο άγχος, µικρότερη χρήση ουσιών και µεγαλύτερη προσαρµογή. Η αισιοδοξία 

θεωρήθηκε σαν διαρρυθµιστική µεταβλητή και µια γενικευµένη προσδοκία και η 

εποικοδοµητική σκέψη σαν εσωτερικευµένη στρατηγική αντίδρασης. 

 

Κατά τον τοκετό 

 Ο τοκετός είναι το κορυφαίο γεγονός της µετάβασης στη µητρότητα. Η έρευνα 

έδειξε ότι οι γυναίκες που εκδήλωναν υψηλά επίπεδα φόβου χαρακτηριζόταν από 

χαµηλή αυτοεκτίµηση (Lowe, 2000, Saisto, Amela- Aro, Nurmi & Halmesaki, 2001). 
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 Οι γυναίκες που είχαν έναν φυσικό κολπικό τοκετό ήταν περισσότερο πιθανό 

να βιώσουν µια αξιοσηµείωτη βελτίωση στη διάθεση και µια µεγαλύτερη 

αυτοεκτίµηση. Αντίθετα οι γυναίκες που γέννησαν µε καισαρική τοµή ήταν πιο πιθανό 

να βιώσουν µια πτώση της διάθεσης και της αυτοεκτίµησης. Οι γυναίκες που είχαν 

κολπικό τοκετό µε επεµβάσεις (σικυουλκία ή εµβρυουλκία) ήταν ενδιάµεσα στις άλλες 

δύο οµάδες (Μελισσά- Χαλκιοπούλου, 1996). Μια χειρουργική επέµβαση στον πρώτο 

τοκετό αφήνει τη λεχωΐδα ευαίσθητη στη θλίψη, στο µετατραυµατικό άγχος και στην 

κατάθλιψη. Οι µητέρες που γέννησαν µε καισαρική τοµή παρόλο που τα παιδιά τους 

ήταν υγιή ήταν πιο δυσαρεστηµένες από την όλη εµπειρία του τοκετού και της 

νοσοκοµειακής/ µαιευτικής φροντίδας που έτυχαν. Επιπλέον οι µητέρες αυτές 

ανέφεραν περισσότερες αµφιβολίες και είχαν λιγότερη πίστη στην ικανότητα τους να 

φροντίσουν το βρέφος. Η κατάσταση αυτή συνετέλεσε στο να αντιµετωπιστούν 

δυσκολίες προσαρµογής για τρεις εβδοµάδες έως έξι µήνες µετά τον τοκετό, 

συνοδευόµενες από έντονη κούραση (Μελισσά- Χαλκιοπούλου, 1996). 

 Παράλληλα διαπιστώθηκε πως οι γυναίκες, που δεν είχαν επαρκή κοινωνική 

στήριξη κατά τη διάρκεια της κύησης, είχαν τρεις φορές περισσότερες µαιευτικές 

επιπλοκές από τι γυναίκες που έζησαν την κύηση τους σε ευνοϊκές ψυχοκοινωνικές 

συνθήκες (Goldestein, et al, 1996). Κάποιοι σύντροφοι αποφεύγουν ενεργά 

οποιαδήποτε σχέση µε τον τοκετό ενώ άλλοι παραµένουν περισσότερο παθητικοί 

χωρίς να µπλέκονται, χωρίς να προσφέρουν ούτε πρακτική ούτε συναισθηµατική 

στήριξη (Macy & Falkner, 1979). Όταν ο σύντροφος ήταν παρών στον τοκετό, αφενός 

οι γυναίκες ανέφεραν µειωµένο πόνο και έκαναν χρήση λιγότερων αναλγητικών 

αφετέρου οι άνδρες κράτησαν θετικότερη στάση προς το νεογνό (∆ραγώνα, 1987). 
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Κατά τη λοχεία 

 Μετά τον τοκετό, σε κάποια ζευγάρια, ένα µωρό δυναµώνει τη σχέση τους και 

οδηγεί σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για την ανάπτυξη του νεογέννητου. Μια 

σταθερή συζυγική σχέση, βοηθά τους νέους γονείς να αποδεχθούν τις υψηλές 

απαιτήσεις του γάµου, του παιδιού και της οικογένειας. Αντίθετα µια φτωχή συζυγική 

σχέση είναι προγνωστικό της εµφάνισης της επιλόχειας κατάθλιψης. Πολλές γυναίκες 

βιώνουν πολύ άγχος στην προσπάθεια τους να χειριστούν τους µητρικούς και 

συζυγικούς ρόλους. µέγιστα ψυχοκοινωνικά άγχη παρατηρούνται στη συζυγική 

προσαρµογή µετά τον τοκετό όταν οι σύντροφοι δεν είναι υποστηρικτικοί και δεν 

αναµειγνύονται στην ανατροφή των παιδιών. Κατά τη διάρκεια της λοχείας η στήριξη 

που δέχεται η λεχωΐδα λειτουργεί προστατευτικά. Ακόµα και µια ψυχολογικά ευάλωτη 

γυναίκα που εκτιµά τη σχέση της µε το σύντροφο της µπορεί να προστατεύει από την 

επιλόχεια κατάθλιψη από την εκτίµηση που η ίδια έχει για τη σχέση της (Misri, 

Kostaras, Fox & Kostaras, 2000). 

 Οι λεχωΐδες που δεν είχαν αρκετή στήριξη κατά τη διάρκεια της κύησης και δεν 

ήταν ικανοποιηµένες από την στήριξη που δέχθηκαν εµφάνισαν υψηλότερη επιλόχεια 

κατάθλιψη από τις λεχωΐδες που δέχθηκαν µεγάλη στήριξη και ήταν ευχαριστηµένες 

από τη στήριξη που δέχθηκαν (Golstein et al 1996). Οι λεχωΐδες που εκδήλωσαν 

κατάθλιψη ανέφεραν λιγότερη στήριξη από τις µητέρες τους- σε αξιολόγηση πριν από 

τον τοκετό- από ότι οι γυναίκες που δεν κατατάσσονται σε αυτές που υποφέρουν από 

επιλόχεια κατάθλιψη (O’ Hara et al, 1983). Χαµηλότερου βαθµού κατάθλιψη 

καταγράφηκε σε γυναίκες που ήταν ικανοποιηµένες από την κοινωνική στήριξη που 

δεχόταν ακόµα και αν ανήκαν στα χαµηλότερα κοινωνικοικονοµικά στρώµατα (Hobfoll 

et al, 1995). Αρνητική συσχέτιση µε την επιλόχεια κατάθλιψη συµβαίνει όταν η 

γυναίκα ζει µε το σύντροφό της και νιώθει ικανοποιηµένη από τη θετική στήριξη του 
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στενού περιβάλλοντος της στο γεγονός της εγκυµοσύνης της (Nielsen, Videbech, 

Hedegaard, Dalby Saving & Secher, 2000). 

 Αν και δεν είναι τόσο σηµαντική η στήριξη των µη συγγενών, όσο του 

συντρόφου και της οικογένειας, οι νέες µητέρες αξιολογούν αυτή τη στήριξη των µη 

συγγενών, όπως των φίλων και των συναδέλφων που ίσως τις παρέχουν πρακτική, 

ενηµερωτική και ιδεολογική στήριξη, όσον αφορά τον τρόπο ζωής και την απόδοση 

των ρόλων (Power & Parke, 1984: Terry, Mayocchii & Hynes, 1996). Υπάρχουν 

ενδείξεις ότι η απουσία τέτοιες στήριξης σχετίζεται µε την εµφάνιση της επιλόχειας 

κατάθλιψης (Paykel et al, 1980: Terry et al, 1996). 

 Η αισιοδοξία ως γενικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας της γυναίκας 

είναι συνδεδεµένη µε λιγότερα συµπτώµατα κατάθλιψης για τις δύο πρώτες 

εβδοµάδες µετά τον τοκετό ενώ η αυτοπεποίθηση µε τη µικρότερη πιθανότητα 

εκδήλωσης κατάθλιψης µέχρι και την έκτη εβδοµάδα (Παππά & Σολδάτου, 1999). 

 Η σχέση µεταξύ επιλόχειας κατάθλιψης και αυτοεκτίµησης φαίνεται να είναι 

ισχυρή. Τα συµπτώµατα της κατάθλιψης είναι 39 φορές πιο πιθανά να εµφανιστούν 

σε λεχωΐδες µε χαµηλή αυτοεκτίµηση από ότι σε αυτές που έχουν υψηλή 

αυτοεκτίµηση (Hall, Lindzey, Loehlin, Manosevitz & Ottis Locke, 1997). Στη µελέτη 

των Fontaine και Jones (1997) η χαµηλή αυτοεκτίµηση συσχετίστηκε θετικά µε τη 

µέτρια κατάθλιψη, κατά τη 2η εβδοµάδα µετά τον τοκετό. Ακόµη κατά τη διάρκεια της 

λοχείας οι πρωτότοκες µε χαµηλή αυτοεκτίµηση παρουσίασαν µέτρια και κατάθλιψη 

σε ποσοστό 38% και σοβαρή κατάθλιψη σε ποσοστό 8% και οι πρωτότοκες µε 

υψηλή αυτοεκτίµηση παρουσίασαν µέτρια κατάθλιψη 16% και καµία δεν παρουσίασε 

σοβαρή κατάθλιψη. 6-8 εβδοµάδες µετά τον τοκετό (Dimitrovsky et al, 1998). Σε 

ανάλογα συµπεράσµατα κατέληξαν οι Affonso και Arizmeldi (1986: Affonso 2000) και 

οι Terry et al (1999). 
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 Η αυτοεκτίµηση παίζει σηµαντικό ρόλο στην ενίσχυση του µητρικού ρόλου και 

τη γονική επάρκεια. Οι McVelh και Smith (2000) στην έρευνά τους για την 

αυτοεκτίµησή στις 6 εβδοµάδες και 6 µήνες µετά τον τοκετό βρήκαν ότι η 

αυτοεκτίµηση επηρεάζεται από τις απαιτήσεις της µητρότητας. Η έρευνα 

συµπεριλάµβανε ενήλικες και έφηβες γυναίκες και βρέθηκε ότι η αυτοεκτίµηση 

συσχετίστηκε θετικά µε την ηλικία. 

 Άλλες µελέτες έχουν ερευνήσει τη σχέση µεταξύ του βάρους που παίρνουν οι 

γυναίκες κατά την κύηση, την ικανοποίηση για το βάρος τους, την αυτοεκτίµηση και 

την κατάθλιψη. Η αύξηση του σωµατικού βάρους κατά την κύηση µετά τον τοκετό, 

επιτείνει τη δυσαρέσκεια των γυναικών και συντελεί στην εµφάνιση µειωµένης 

αυτοεκτίµησης και κατάθλιψης. Η καλή ψυχολογική κατάσταση µιας λεχωΐδας 

καθοριζόταν από το βάρος της µετά τον τοκετό (Jenkin & Tiggemann, 1997, Gollib, 

1998), οι γυναίκες µε περισσότερο βάρος ανέφεραν συµπτώµατα κατάθλιψης 

συχνότερα από αυτές µε λιγότερο βάρος (Walker, 1997, Gollib, 1998). Η αύξηση του 

βάρους είναι πάνω από 5kg ανά έτος µετά τον τοκετό, αυξάνει την πιθανότητα 

εκδήλωσης έντονων καταθλιπτικών συµπτωµάτων. Επίσης γυναίκες που τις 

απασχολούσε ιδιαίτερα η εικόνα του σώµατός τους και εξέφραζαν την ανάγκη για 

έλεγχο του σωµατικού τους βάρους, είχαν τις λιγότερες πιθανότητες να θηλάσουν τα 

µωρά τους (Kelly, 1991). 

 Η µετάβαση στη µητρότητα επηρεάζεται σε όλα τα στάδια της, εγκυµοσύνη 

τοκετό και λοχεία από την θετική διάθεση και τα θετικά συναισθήµατα της γυναίκας. Η 

επίδραση αυτή αφορά την ψυχική και σωµατική της υγεία, την σχέση της µε το 

περιβάλλον, τα προβλήµατα που µπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια του 

τοκετού, την προσαρµογή στη µητρότητα και την σχέση µε το νεογνό. Η ανάπτυξη 

των θετικών συναισθηµάτων κατά την εγκυµοσύνη και τη λοχεία θα µπορούσε να 
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βοηθήσει όχι µόνο τη γυναίκα αλλά και το σύντροφο της να έχουν µια οµαλή 

µετάβαση στη γονεϊκότητα, µε θετικές επιπτώσεις σε όλη την οικογένεια. 

 

δ. Η επίδραση της ψυχοσωµατικής προετοιµασίας της εγκύου στην Επιλόχεια 

Κατάθλιψη 

 Σκοπός της παρακάτω µελέτης είναι να διερευνήσει εάν η ψυχική και 

σωµατική προετοιµασία της εγκύου, που πραγµατοποιείται στα µαθήµατα 

ψυχοπροφυλακτικής κατά την περίοδο της κύησης, σχετίζεται µε τη µείωση των 

συµπτωµάτων της επιλόχειας κατάθλιψης. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 76 

γυναίκες ηλικίας 29,17±5,13, οι οποίες χωρίστηκαν σε δυο οµάδες: την πειραµατική 

(n=38), που παρακολούθησε µαθήµατα Ψυχοπροφυλακτικής από τον 6ο µήνα της 

κύησης, και την οµάδα ελέγχου (n=38), που δεν συµµετείχε σε αντίστοιχες συνεδρίες. 

Για την εκτίµηση της επιλόχειας κατάθλιψης δόθηκε ερωτηµατολόγιο (Beck 

Depression Inventory – BDI – 21), µετά την παρέµβαση, από την 3η ηµέρα , έως την 

6η εβδοµάδα µετά τον τοκετό.  

Είναι γνωστό ότι µετά την εγκυµοσύνη και τον τοκετό τα συναισθήµατα της 

νέας µητέρας παρουσιάζουν ποικίλες εναλλαγές κατά τη διάρκεια των πρώτων 

εβδοµάδων µετά τη γέννηση του βρέφους. Τη µια στιγµή αισθάνεται απερίγραπτα 

ευτυχισµένη και το επόµενο λεπτό αισθάνεται πληµµυρισµένη από θλίψη. Οι 

γρήγορες αυτές αλλαγές διάθεσης είναι φυσιολογικό χαρακτηριστικό της 

µεταγεννητικής περιόδου, γνωστό ως µεταγεννητική ή επιλόχεια κατάθλιψη. 

Η επιλόχεια κατάθλιψη είναι η πιο συχνή επιπλοκή που παρατηρείται στις 

γυναίκες µετά τον τοκετό και ανέρχεται σε ποσοστό περίπου της τάξεως του 20% στο 

σύνολο των γυναικών που διανύουν την περίοδο της λοχείας (O’ Hara et al., 1996. 

Wisner et al., 2000), ενώ σε πρόσφατες έρευνες που διεξήχθησαν στη χώρα µας το 
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ποσοστό αυτό φαίνεται να παρουσιάζει αυξητική τάση (Μωραΐτου Μ., Σταλίκας Α., 

2004). Η κατάθλίψη της λοχείας ορίζεται από διάφορες ψυχοφυσιολογικές 

καταστάσεις, όπως η λύπη, η έλλειψη διάθεσης, η αίσθηση αδυναµίας, η 

απογοήτευση,  η απελπισία κ.ά. Συχνά στις γυναίκες ελλοχεύει ο φόβος ότι θα 

κάνουν κακό στον εαυτό τους, το σύντροφο ή ακόµη και στο παιδί τους. Τα δάκρυα, 

οι εναλλαγές ανεξέλεγκτων συναισθηµάτων, ο φόβος της µοναξιάς, η έλλειψη 

ενδιαφέροντος για το βρέφος, η απώλεια δυναµικότητας και κινήτρων, η απόσυρση ή 

η αποµόνωση από φίλους και οικογένεια και η ανικανότητα να πάρουν αποφάσεις ή 

να σκεφτούν µε σαφήνεια, είναι καταστάσεις που συγκαταλέγονται µεταξύ των 

καταγεγραµµένων συµπτωµάτων (Miller, 2002). Η αιτιολογία της επιλόχειας 

κατάθλιψης δεν έχει διευκρινισθεί πλήρως, ωστόσο φαίνεται να εµπλέκονται οι 

µεταβολές στο ορµονικό περιβάλλον, η χορήγηση φαρµακευτικών ουσιών, οι 

ψυχολογικοί και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες (Bloch et al., 2000. Epperson et al., 

1999. Harris et. al., 1994. Miller, 2002. Swendesen et al., 2000). 

Πιστεύεται ότι ο ρόλος τόσο της ψυχολογικής όσο και της σωµατικής 

προετοιµασίας της εγκύου είναι ιδιαίτερα σηµαντικός στη συναισθηµατική της 

κατάσταση. Οι µελέτες δείχνουν ότι η ενηµέρωση και η υποστήριξη από την 

οικογένεια, τους επαγγελµατίες υγείας και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον έχει 

θετική επίδραση στη µείωση των συµπτωµάτων επιλόχειας κατάθλιψης. 

Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από την ανασκόπηση βιβλιογραφίας των 

Gjerdingen et al. (1991), οι οποίοι αναφέρουν ότι η ενηµερωτική υποστήριξη που 

παρέχεται στα µαθήµατα ψυχοπροφυλακτικής προετοιµασίας της εγκύου, σχετίζεται 

µε λιγότερες επιπλοκές κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και του τοκετού, µε 

καλύτερη φυσική και ψυχική υγεία µετά τον τοκετό και ελάττωση της πιθανότητας 

εµφάνισης επιλόχειας κατάθλιψης. Συγχρόνως, οι γυναίκες που λαµβάνουν την 
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απαραίτητη υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, βιώνουν θετικότερα 

συναισθήµατα κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, του τοκετού και της λοχείας 

(Collins et al., 1993). Αντίθετα, οι µητέρες που στερούνται υποστήριξης είναι 

πιθανότερο να βιώσουν καταθλιπτικά συµπτώµατα, τα οποία έχουν αρνητική 

επίδραση τόσο στις ίδιες όσο και στις οικογενειακές τους σχέσεις (Cumsille et al., 

1994. Simons et al., 1993). 

Οι Zlotnick et. al. (2001) πραγµατοποίησαν έρευνα, που σκοπό είχε να 

µελετήσει εάν η άσκηση προληπτικής συµβουλευτικής παρέµβασης σε γυναίκες κατά 

τη διάρκεια της κύησης, θα µείωνε τον κίνδυνο εµφάνισης κατάθλιψης σ' αυτές µετά 

τον τοκετό. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι 3 µήνες µετά τον 

τοκετό, 6 από τις 18 γυναίκες της οµάδας που λάµβαναν τη συνηθισµένη µαιευτική 

φροντίδα (ποσοστό 33%) εµφάνισαν συµπτώµατα κατάθλιψης, ενώ καµιά από τις 17 

γυναίκες της οµάδας παρέµβασης δεν παρουσίασε κατάθλιψη µετά τον τοκετό. Οι 

ερευνητές συµπέραναν ότι µια παρέµβαση προσανατολισµένη σε οµαδικές 

συναντήσεις µε συµβουλευτικό και ενηµερωτικό περιεχόµενο, παρουσίασε θετική 

συσχέτιση µε την παρεµπόδιση εµφάνισης επιλόχειας κατάθλιψης. Η Denis (2003) 

διαπίστωσε ότι η επιλόχεια κατάθλιψη µειώθηκε κατά 19% µέσω των ειδικών 

προγραµµάτων για εγκύους. Σύµφωνα µε την ερευνήτρια η ατοµική προσέγγιση και η 

εντατική υποστήριξη που παρέχεται από τους ειδικούς της υγείας, ήταν η πιο 

πετυχηµένη προσέγγιση στην πρόληψη της κατάθλιψης. Επίσης, ιδιαίτερα σηµαντική 

είναι και η έρευνα των Gamble et al. (2005), που αποδεικνύει ότι η συµβουλευτική 

παρέµβαση των Μαιών σε γυναίκες κατά την περίοδο της κύησης, ήταν 

αποτελεσµατική στη µείωση των συµπτωµάτων του άγχους, της κατάθλιψης και των 

συναισθηµάτων ενοχής. Η παρέµβαση των Μαιών έγινε αντιληπτή ως ιδιαίτερα 
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χρήσιµη και ενίσχυσε την εµπιστοσύνη των γυναικών για ενδεχόµενη µελλοντική 

εγκυµοσύνη. 

Εκτός από την υποστήριξη, η ύπαρξη πολλών ερευνών αποδεικνύει ότι η 

άσκηση αποτελεί ένα σηµαντικό µέσο για τη µείωση των επιπέδων του άγχους και 

της κατάθλιψης και µπορεί να βελτιώσει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίµηοη του 

ατόµου (Fontaine et al., 1997. Hall et al., 1996). Επίσης, επισηµαίνεται ότι η δύναµη, 

η αυτοπεποίθηση; η ενεργητικότητα, η κοινωνικότητα, η ποιότητα ζωής και η γενική 

συναισθηµατική κατάσταση βελτιώνονται σηµαντικά στα άτοµα τα οποία ασκούνται 

(Εκκεκάκης και συν., 1996, Singh et al., 1997). Παράλληλα, οι µελέτες δείχνουν ότι η 

άσκηση είναι ένας; αποτελεσµατικός τρόπος στη διαχείριση και πρόληψη των 

ψυχοσωµατικών µεταβολών της λοχείας και κυρίως των συµπτωµάτων της 

κατάθλιψης (Carter 2000. Denis, 2005. Haas, 2005. Koltyn, 1994. Holtyn et al., 1997. 

Koniak-Griffin, 1994). Οι γυναίκες που γυµνάζονται πριν και µετά τον τοκετό, 

παρουσιάζουν καλύτερο έλεγχο του σωµατικού τους βάρους µετά τον τοκετό, είναι 

περισσότερο κοινωνικές και νιώθουν καλύτερα µε τον εαυτό τους κατά την περίοδο 

της λοχείας (Sampselle,1999). Αντίθετα, οι υπέρβαρες γυναίκες έχουν υψηλότερο 

κίνδυνο να αναπτύξουν συµπτώµατα κατάθλιψης κατά την περίοδο της λοχείας 

(Carter, 2000). Επίσης, οι γυναίκες που γυµνάζονται είναι περισσότερο χαρούµενες 

και απολαµβάνουν πιο έντονα διάφορες καταστάσεις και δραστηριότητες. Έρευνα 

του Fox (1999) αποδεικνύει ότι η µέτρια άσκηση ενισχύει τα επίπεδα της διάθεσης και 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως θεραπευτικό µέσο στην κατάθλιψη και το άγχος. 

Τα παραπάνω ενισχύονται και από την έρευνα του Koniak-Griffin (1994), που 

εξέτασε την επίδραση ενός προγράµµατος άσκησης διάρκειας 6 εβδοµάδων και 

παρατήρησε ότι οι γυναίκες που δεν γυµνάζονταν, παρουσίασαν σηµαντική αύξηση 

στις σωµατικές ενοχλήσεις που σχετίζονται µε την εγκυµοσύνη, όπως άλγος στην 
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οσφυϊκή χώρα, κεφαλαλγία, κόπωση κλπ., καθώς και µείωση της αυτοεκτίµηοης και 

αύξηση της πιθανότητας εµφάνισης επιλόχειας κατάθλιψης, µε συµπτώµατα όπως η 

λύπη, το κλάµα, ο εκνευρισµός κ.ά. 

Η άσκηση αποτελεί ένα σηµαντικό µη φαρµακολογικό µέσο, για να µπορέσουν 

οι γυναίκες να διαχειριστούν καλύτερα τις αλλαγές στην ψυχική τους διάθεση -που 

φυσιολογικά απαντώνται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης- καθώς µειώνει τα 

επίπεδα του άγχους και της κατάθλιψης, προλαµβάνοντας έτσι την κατάθλιψη, που 

ακολουθεί αµέσως µετά τον τοκετό κατά την περίοδο της λοχείας (ΚοΙtyn, 1994). Η 

επίδραση της άσκησης στην περίοδο της λοχείας είναι ευεργετική για την καλή 

ψυχολογική διάθεση τη γυναίκας (Koltyn et al., 1997). 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει εάν η ψυχική και 

σωµατική προετοιµασία της εγκύου (Ψυχοπροφυλακτική) κατά την περίοδο της 

κύησης, επιδρά στη µείωση των συµπτωµάτων της επιλόχειας κατάθλιψης. 

 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

∆είγµα: Το αρχικό δείγµα της έρευνας αποτελούνταν από 183 γυναίκες ηλικίας 

29,13 ±5,22 ετών; οι οποίες βρίσκονταν στην περίοδο της λοχείας. Απ' αυτές οι 44 

είχαν παρακολουθήσει το πρόγραµµα Ψυχοπροφυλακτικής, ενώ οι 139 όχι. Στις 183 

γυναίκες που πήραν µέρος στην έρευνα, οι 38 παρουσίασαν επιλόχεια κατάθλιψη 

(ήπια 10,9%, µέτρια 6%, σοβαρή 3,8%), ενώ οι 145 γυναίκες δεν παρουσίασαν 

κατάθλιψη της λοχείας. 

Τελικά, µε σκοπό να δηµιουργηθεί ένα οµοιογενές δείγµα, δηµιουργήθηκαν 

ηλικιακά ζεύγη (matched for age). Το τελικό δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 76 

γυναίκες ηλικίας 29,17±5,13, οι οποίες χωρίστηκαν σε δυο οµάδες: την πειραµατική 

(n=38), που παρακολούθησε µαθήµατα Ψυχοπροφυλακτικής, και την οµάδα ελέγχου 
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(n=38), που δεν συµµετείχε σε αντίστοιχες συνεδρίες. Το σύνολο του δείγµατος ήταν 

έγγαµες γυναίκες, που δεν είχαν ιστορικό ψυχικών νόσων ή κάποιο παθολογικό 

πρόβληµα κατά την εγκυµοσύνη και δεν είχαν προηγούµενη κακή εµπειρία τοκετού. 

 

Πειραµατική διαδικασία: Οι γυναίκες της πειραµατικής οµάδας άρχισαν την 

παρακολούθηση των µαθηµάτων Ψυχοπροφυλακτικής από τον 6ο µήνα της 

εγκυµοσύνης και συµµετείχαν σε 10 έως 12 συνεδρίες, µε ενηµέρωση τόσο σε 

θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Τα µαθήµατα γίνονταν µια φορά την 

εβδοµάδα και διαρκούσαν 1 ώρα και 30 λεπτά. Τα περιεχόµενα των µαθηµάτων 

περιλάµβαναν ασκήσεις που αφορούσαν κυρίως τη µυϊκή τόνωση, την τεχνική των 

αναπνοών και την εξάσκηση στη χαλάρωση. Στις έγκυες δίνονταν οδηγίες να 

επαναλαµβάνουν τις ασκήσεις στο σπίτι και να ασκούνται καθηµερινά για 20-30 

λεπτά. 

Για την εκτίµηση της επιλόχειας κατάθλιψης δόθηκε ερωτηµατολόγιο (Beck,  

Depression Inventory BDI), µετά την παρέµβαση από την 3η ηµέρα έως την 6η 

εβδοµάδα µετά τον τοκετό, τόσο σε γυναίκες που γέννησαν µε φυσιολογικό τοκετό, 

όσο και σε γυναίκες που γέννησαν µε καισαρική τοµή. Η συµµετοχή στην έρευνα 

ήταν εθελοντική και η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου ήταν ανώνυµη. 

Όργανα µέτρησης: Η δοκιµασία κατάθλιψης του Beck (Beck Depression 

Inventory – BDI- 21) είναι ένα ευρέως διαθέσιµο και ευκόλως χρησιµοποιούµενο 

ψυχοµετρικό εργαλείο για την εκτίµηση της κατάθλιψης σε διαφόρους πληθυσµούς. Η 

πλήρης κλίµακα αποτελείται από 21 οµάδες δηλώσεων. Στην παρούσα εργασία έγινε 

προσθήκη έξι επιπλέον ερωτήσεων. Η πρώτη ερώτηση αφορούσε την 

παρακολούθηση µαθηµάτων Ψυχοπροφυλακτικής, η δεύτερη την ηλικία της γυναίκας 

και η τρίτη την οικογενειακή της κατάσταση (έγγαµη, διαζευγµένη, άγαµη). Οι 
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υπόλοιπες τρεις αναφέρονταν στο ιστορικό ψυχικών νόσων και αν είχαν παθολογικό 

πρόβληµα στην κύηση και προηγούµενη κακή εµπειρία τοκετού, ώστε να γίνει 

αντιληπτό αν υπάρχουν επιβαρυντικοί παράγοντες οι οποίοι επιδρούν θετικά στην 

εµφάνιση επιλόχειας κατάθλιψης, µε απώτερο σκοπό να γίνει αποκλεισµός µέρους 

του δείγµατος. 

Μελέτες για την εσωτερική εγκυρότητα και σταθερότητα της δοκιµασίας, µε τη 

χρήση διαφόρων παραδειγµάτων ελέγχου της αξιοπιστίας (επαναληπτικές µετρήσεις, 

αξιοπιστία των δυο ηµίσεων, δείκτης άλφα), έδειξαν αποδεκτή αξιοπιστία (0,90,0,84 

και 0,91 αντίστοιχα) τόσο για κλινικές όσο και µη κλινικές οµάδες (Beck et al., 1961. 

Beck et al., 1988). 

 

Στατιστική ανάλυση: Η παρουσίαση των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε 

περιγραφική στατιστική και χρησιµοποιήθηκαν δείκτες κεντρικής τάσης και 

διασποράς (µέση τιµή, τυπική απόκλιση, τυπικό σφάλµα του µέσου όρου). Για τον 

έλεγχο της κανονικής κατανοµής των µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε το «Kolmogorov 

Smirnov» τεστ. Λόγω της µη κανονικής κατανοµής του δείγµατος, χρησιµοποιήθηκε 

το µη παραµετρικό τεστ «Mann-Whitney U» για τη διαπίστωση διαφορών µεταξύ των 

δυο οµάδων. Επιπλέον, χρησιµοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης «Spearman ‘R» 

για την εύρεση συσχετίσεων µεταξύ της συνολικής επίδοσης και των επιµέρους 

κατηγοριών του ερωτηµατολογίου. Ως επίπεδο σηµαντικότητας ορίστηκε το ρ < 0,05. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η ανάλυση των δεδοµένων µε τη χρήση του µη παραµετρικού τεστ «Mann-

Whitney U» παρουσίασε στατιστικά σηµαντικές διαφορές (11=343,50, p<0,001) 

µεταξύ της συνολικής βαθµολογίας (sum) των δυο οµάδων και η συσχέτιση µεταξύ 



 84

της συνολικής επίδοσης και των επιµέρους κατηγοριών του ερωτηµατολογίου ήταν 

R=0,67 (p<0,001). Η πειραµατική οµάδα (4,26±0,82) εµφάνισε στατιστικά σηµαντικά 

χαµηλότερη επίδοση στην κλίµακα κατάθλιψης του Beck από την οµάδα ελέγχου 

(11,26+1,48). 

 

 

 

 

 

 

 

Οι µέσοι όροι και το τυπικό σφάλµα επίδοσης των γυναικών στη γενική βαθµολογία του 

ερωτηµατολογίου κατάθλιψης του Beck. 

Όπου *p<0,001: σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο οµάδων. 

 

Η ανάλυση των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου έδειξε στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των δυο οµάδων όσον αφορά τις 14 από τις 21 ερωτήσεις, οι οποίες 

αναφέρονταν στη λύπη, απαισιοδοξία, περασµένη αποτυχία, µείωση απόλαυσης, 

αυτοαντιπάθεια (µείωση της αυτοπεποίθησης), αυτοκριτική, κλάµα, απώλεια 

ενδιαφέροντος, αναποφασιστικότητα, µείωση ενεργητικότητας, εκνευρισµό, δυσκολία 

συγκέντρωσης, κούραση ή κόπωση και µείωση ενδιαφέροντος για το σεξ. Πιο 

συγκεκριµένα, οι γυναίκες που παρακολούθησαν µαθήµατα Ψυχοπροφυλακτικής 

ήταν πιο χαρούµενες (p<0,05), είχαν περισσότερη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για 

το µέλλον (p<0,001) και περισσότερη ενεργητικότητα (p<0,001) συγκριτικά µε τις 

γυναίκες της οµάδας ελέγχου. Επίσης, παρουσίασαν µεγαλύτερο ενδιαφέρον για 

τους άλλους (p<0,001) και για συµµετοχή σε διάφορες δραστηριότητες, καθώς και 
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µεγαλύτερη ικανότητα συγκέντρωσης και καλύτερη ερωτική διάθεση σε σχέση µε τις 

έγκυες που δεν συµµετείχαν (p<0,01). Παράλληλα, οι γυναίκες της οµάδας ελέγχου 

εµφάνισαν περισσότερη ευερεθιστικότητα-εκνευρισµό, κούραση, λύπη και ευαισθησία 

(κλάµα) σε σχέση µε την οµάδα παρακολούθησης µαθηµάτων Ψυχοπροφυλακτικής. 

Επίσης, κατηγορούσαν τον εαυτό τους για ό,τι τους συνέβαινε και δυσκολεύονταν να 

πάρουν αποφάσεις το ίδιο αποτελεσµατικά, όπως οι γυναίκες της πειραµατικής 

οµάδας (Πίνακας 1). 

 

Πίνακας 1. Αποτελέσµατα του µη παραµετρικού τεστ «Mann-Whitney U» 

Μεταβλητές Πειραµατική Οµάδα 
(n=38) 

Οµάδα Ελέγχου  
(n=38) 

Ρ 

Λύπη 0.00 0.16±0.005 Ρ<0.05 

Απαισιοδοξία 0.007±0.005 0.61±0.14 Ρ<0.001 

Περασµένη αποτυχία 0.007±0.005 0.32±0.10 Ρ<0.05 

Μείωση απόλαυσης 0.16±0.007 0.66±0.13 Ρ<0.001 

Ενοχή 0. 16±0.005 0.34±0.10 NS 

Αίσθηµα τιµωρίας 0.002±0.002 0.13±0.005 NS 

Αυτοαντιπάθεια 0.005±0.003 0.45±0.12 Ρ<0.001 

Αυτοκριτική 0.11±0.008 0.50±0.13 Ρ<0.01 

Σκέψεις ή επιθυµία αυτοκτονίας 0.00 0.11±0.008 ΝS 

Κλάµα 0.26+0.008 0.74±0.13 Ρ< 0.01 

Ανησυχία 0.37+0.12 0.63±0.14 ΝS 

Απώλεια ενδιαφέροντος 0.13+.0.005 0.63±0.12 Ρ<0.001 

Αναποφασιστικότητα 0.13+0.006 0.58±0.15 Ρ<0.01 

Αναξιότητα 0. 005±0.005 0.21±0.008 ΝS 

Μείωση ενεργητικότητας 0.005±0.005 0.37±0.13 Ρ<0.01 

Αλλαγές στον ύπνο 0.92±0.11 1.18±0.12 ΝS 

Εκνευρισµός- 0.21±0.006 0.66+0.11 Ρ<0.001 

Αλλαγές στην όρεξη 0.53±0.11 0.68±0.14 ΝS 

∆υσκολία συγκέντρωσης 0.18±0.007 0.61±0.10 Ρ<0.001 

Κούραση 0.45±0.009 0.84±0.14 Ρ<0.05 

Μείωση ενδιαφέροντος για το sex 0.32±0.12 0.87±0.16 Ρ<0.01 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης έδειξαν ότι η συγκεντρωτική 

βαθµολογία (sum) των γυναικών που παρακολούθησαν µαθήµατα 

ψυχοπροφυλακτικής προετοιµασίας, ήταν στατιστικά σηµαντικά χαµηλότερη απ' αυτή 

των γυναικών που δεν παρακολούθησαν. Κατά συνέπεια, τα µαθήµατα 

ψυχοπροφυλακτικής προετοιµασίας της εγκύου έχουν µια θετική συσχέτιση στη 

µείωση των επιπέδων των συµπτωµάτων της επιλόχειας κατάθλιψης, σύµφωνα µε 

την κλίµακα κατάθλιψης του Beck. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε την άποψη 

των Gjerdingen et al. (1991), οι οποίοι αναφέρουν ότι η ενηµερωτική υποστήριξη που 

παρέχεται στα µαθήµατα ψυχοπροφυλακτικής προετοιµασίας της εγκύου, σχετίζεται 

µε λιγότερες µητρικές φυσικές επιπλοκές κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και του 

τοκετού και µε καλύτερη φυσική και ψυχική υγεία µετά τον τοκετό. 

Η καλύτερη σωµατική και ψυχική υγεία των γυναικών που παρακολούθησαν 

µαθήµατα Ψυχοπροφυλακτικής, αποδεικνύεται και από τις έρευνες των Hall et al. 

(1996) και Fontaine et al. (1997), που συµπεραίνουν ότι η άσκηση έχει θετική 

επίδραση στη µείωση των επιπέδων του άγχους και µπορεί να βελτιώσει την 

αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίµηση του ατόµου. Επίσης, η έρευνα των Singh et al. 

(1997) υποστηρίζει ότι η δύναµη, η αυτοπεποίθηση, η ενεργητικότητα, η 

κοινωνικότητα, η ποιότητα ζωής και η γενική συναισθηµατική κατάσταση 

βελτιώνονται σηµαντικά στα άτοµα που ασκούνται. Παράλληλα, σηµαντική απόδειξη 

αποτελεί και η έρευνα του Εκκεκάκη και συν. (1996), που αναφέρει ότι η άσκηση 

µειώνει την ένταση της κατάθλιψης, του θυµού και της σύγχυσης και οδηγεί σε 

αύξηση της ενεργητικότητας στα άτοµα που γυµνάζονται. Συγχρόνως, σύµφωνα µε 

την ερώτηση που αφορά την απώλεια ενδιαφέροντος για τους άλλους και για 

συµµετοχή σε διάφορες δραστηριότητες, πράγµατι, τα στοιχεία συµφωνούν µε την 
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έρευνα της Sampselle (1999), που αναφέρει ότι οι γυναίκες που γυµνάζονται πριν και 

µετά τον τοκετό έχουν περισσότερες πιθανότητες να συµµετέχουν σε διάφορες 

δραστηριότητες, όπως επίσκεψη σε φίλους και στην οικογένεια, απασχόληση µε 

χόµπι και παρακολούθηση κινηµατογράφου. 

Τέλος, αξιοσηµείωτη είναι και η έρευνα του Spinelli (1997), που αναφέρει ότι οι 

παρεµβάσεις πριν από τον τοκετό είναι αποτελεσµατικές για τη µείωση του αριθµού 

των γυναικών, που κινδυνεύουν να αναπτύξουν συναισθηµατικές διαταραχές. 

Επιπλέον, η χαµηλότερη αυτοπεποίθηση, η λιγότερη αισιοδοξία, η περισσότερη 

ευερεθιστικότητα, κούραση, λύπη, ευαισθησία (κλάµα), καθώς και άλλα συµπτώµατα 

που παρουσίασαν οι γυναίκες της οµάδας ελέγχου σε σχέση µε την πειραµατική 

οµάδα, αποδεικνύονται και από την έρευνα του Koniak-Griffin (1994), που 

παρατήρησε ότι οι γυναίκες που δεν γυµνάζονταν, παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση 

στις φυσικές σωµατικές ενοχλήσεις που σχετίζονται µε την εγκυµοσύνη, όπως πόνο 

στη µέση, πονοκέφαλο, κούραση κλπ., καθώς και µείωση της αυτοεκτίµησης και 

αύξηση της πιθανότητας εµφάνισης επιλόχειας κατάθλιψης. 

Συγχρόνως, σύµφωνα µε τους Collins et al. (1993), οι γυναίκες που 

λαµβάνουν την απαραίτητη υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης έχουν 

καλύτερη ψυχική και σωµατική υγεία, ενώ οι γυναίκες που στερούνται υποστήριξης 

είναι πιθανότερο να βιώσουν καταθλιπτικά συµπτώµατα, τα οποία έχουν αρνητική 

επίδραση τόσο στις ίδιες όσο και στις οικογενειακές τους σχέσεις (Cumsille et al.m 

1994. Simons et al., 1993)  

Τέλος, ιδιαίτερα σηµαντική είναι και η έρευνα των Gamble et al. (2005), που 

αποδεικνύει ότι η συµβουλευτική παρέµβαση των Μαιών-Μαιευτών σε γυναίκες κατά 

την περίοδο της κύησης, ήταν αποτελεσµατική στη µείωση των συµπτωµάτων του 

άγχους, της κατάθλιψης και των συναισθηµάτων ενοχής. 
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Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, η ενηµέρωση, η 

συµπαράσταση και η εκµάθηση σωµατικών ασκήσεων, αναπνοών και χαλάρωσης, 

που διδάσκονται στα µαθήµατα Ψυχοπροφυλακτικής, εκτός του ότι βοηθούν τις 

γυναίκες να γεννήσουν µε όσο το δυνατό πιο φυσιολογικό τρόπο και µε λιγότερες 

επιπλοκές, συγχρόνως ενισχύουν την ψυχική υγεία της εγκύου, την ενδυναµώνουν 

και την θωρακίζουν απέναντι στη συναισθηµατική αστάθεια, που φυσιολογικά 

παρουσιάζεται στην περίοδο της εγκυµοσύνης και της λοχείας, καθώς και απέναντι 

στα αρνητικά συµπτώµατα που εµπεριέχονται στην ψυχική διαταραχή της 

κατάθλιψης της λοχείας. 

Για την προώθηση της πληροφόρησης και της σωστής διαχείρισης της 

επιλόχειας κατάθλιψης οι έγκυες γυναίκες πρέπει να ενθαρρύνονται, ώστε να 

συµµετέχουν σε συµβουλευτικά προγράµµατα πριν τον τοκετό και να ενηµερώνονται 

από ειδικούς σχετικά µε τα συµπτώµατα της κατάθλιψης, που είναι πιθανό να 

εµφανιστούν µετά τον τοκετό. 

 

14. Έρευνα για την Επιλόχεια κατάθλιψη στην Ελλάδα 

Στο άρθρο αυτό γίνεται απόπειρα µελέτης της επιλόχειας κατάθλιψης και των 

παραγόντων που την επηρεάζουν. Για το σκοπό αυτό αξιοποιήθηκε το 

ερωτηµατολόγιο κατάθλιψης του Beck και ένα άλλο ερωτηµατολόγιο, που εξετάζει το 

κοινωνικό και µαιευτικό προφίλ της κάθε γυναίκας και που κατασκευάστηκε γι' αυτή 

την έρευνα. 

Τα ερωτηµατολόγια δόθηκαν σε λεχωίδες κατά την πρώτη και δεύτερη 

εβδοµάδα της λοχείας τους, µε µοναδικό κριτήριο τη γνώση της ελληνικής γλώσσας 

και τη διάθεση της γυναίκας να συµµετέχει στην έρευνα. 
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Τα ερωτηµατολόγια δόθηκαν σε λεχωίδες που γέννησαν από 15 Ιουλίου έως 

15 Αυγούστου του 2000. Συµµετείχαν συνολικά 249 λεχωίδες από δέκα διαφορετικές 

πόλεις (Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Βόλο, Καρδίτσα, Κοζάνη, Νάουσα, Ξάνθη, 

Φλώρινα, Χανιά), που γέννησαν σε Μαιευτικές Κλινικές ∆ηµόσιων Νοσοκοµείων 

(εκτός της Νάουσας). 

Επιλέξαµε να δώσουµε το ερωτηµατολόγιο κατάθλιψης του Beck, γιατί είναι 

εύχρηστο, έχει σταθµιστεί σε µεγάλο αριθµό ατόµων και είναι έγκυρο και αξιόπιστο. Η 

µελέτη απέδειξε ότι το 38,96% των λεχωίδων παρουσίασε κάποιας µορφής 

κατάθλιψη, το 24,10% ήπια κατάθλιψη, το 9,24% µέτρια κατάθλιψη και το 5,52% 

σοβαρή κατάθλιψη. 

Μελετώντας τον τόπο προέλευσης των ερωτηµατολογίων, παρατηρήσαµε ότι 

οι λεχωίδες από την Αλεξανδρούπολη παρουσίασαν τα υψηλότερα ποσοστά 

κατάθλιψης. Από τις 38 λεχωίδες που συµµετείχαν, οι 28 παρουσίασαν κατάθλιψη, 

ενώ το µικρότερο ποσοστό, µια από τις 39 λεχωίδες, παρατηρήθηκε στην Αθήνα 

(Μαιευτική Κλινική του Νοσοκοµείου «Αγία Όλγα»). 

Σε σχέση µε την ηλικία των λεχωίδων παρατηρούµε, ότι µε την αύξηση της 

ηλικίας µειώνεται η κατάθλιψη. Στην ηλικία των 21-25 ετών ανήκει το 25,77% των 

γυναικών που παρουσίασαν κατάθλιψη και το 17,11% των γυναικών που δεν 

παρουσίασαν κατάθλιψη. Ενώ για την ηλικία 31-35 χρόνων, τα αντίστοιχα ποσοστά 

είναι 19,53% και 27,63%. Καµιά λεχωίδα κάτω των 20 και άνω των 35 χρόνων δεν 

παρουσίασε σοβαρή κατάθλιψη. 

Στην έρευνα πήραν µέρος 224 Ελληνίδες και 22 αλλοδαπές (3 δεν απάντησαν 

στην ερώτηση). Από τις αλλοδαπές, οι 15 ήταν Αλβανές, 2 Ουκρανές, 1 Βουλγάρα, 1 

Ρουµάνα, 1 Ιταλίδα, 1 Γεωργιανή και 1 Πολωνέζα. Από τις αλλοδαπές µόνο η Ιταλίδα 
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παρουσίασε κατάθλιψη (η οποία παρουσίαζε βαρύ µαιευτικό ιστορικό: γέννησε 

πρόωρα νεκρό αγόρι). 

Σε σχέση µε το µηνιαίο οικογενειακό εισόδηµα των λεχωίδων, παρατηρούµε 

ότι περισσότερο παρουσιάζουν κατάθλιψη οι λεχωίδες µε οικογενειακό εισόδηµα 

κάτω των 150.000 δραχµών (το 14,43% των καταθλιπτικών λεχωίδων σε σχέση µε 

το 9,83% των µη καταθλιπτικών) και µε οικογενειακό εισόδηµα άνω των 600.000 

δραχµών (το 13,40% των καταθλιπτικών λεχωίδων σε σχέση µε το 4,64% των µη 

καταθλιπτικών). 

Οι δευτεροτόκες παρουσιάζουν τα χαµηλότερα ποσοστά κατάθλιψης. Το 

28,87% των καταθλιπτικών είναι δευτεροτόκες, όπως και το 42,11% των µη 

καταθλιπτικών. Αντίθετα, πρωτοτόκες είναι το 47,42% των καταθλιπτικών και το 

38,82% των µη καταθλιπτικών λεχωίδων. Ακόµη, το 50% των γυναικών που 

παρουσίασαν σοβαρή κατάθλιψη, είναι πρωτοτόκες. 

Ζητήσαµε από τις λεχωίδες να βαθµολογήσουν τη συµπαράσταση που είχαν 

από το περιβάλλον και το σύντροφο τους κατά τη διάρκεια της κύησης και 

παρατηρήσαµε, ότι τα ποσοστά των καταθλιπτικών και των µη καταθλιπτικών 

λεχωίδων που δήλωναν µεγάλη συµπαράσταση από τα περιβάλλον και το σύντροφο 

τους, είναι σχεδόν ίδια. Στις λεχωίδες που έχουν την πλήρη συµπαράσταση του 

συντρόφου τους, ανήκουν το 65,13% των µη καταθλιπτικών και το 31,96% των 

καταθλιπτικών. 

Στις λεχωίδες που έχουν την πλήρη συµπαράσταση του περιβάλλοντος τους, 

ανήκουν το 66,45% των µη καταθλιπτικών και το 37,11 % των καταθλιπτικών. 

Αναγνωρίζουµε, λοιπόν, ότι οι γυναίκες έχουν ανάγκη της πλήρους συµπαράστασης 

του περιβάλλοντος και του συντρόφου τους. 
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Τα προβλήµατα υγείας κατά τη διάρκεια της κύησης έχουν σχέση µε την 

αυξηµένη κατάθλιψη κατά τη λοχεία. Το 28,87% των καταθλιπτικών γυναικών 

παρουσίασαν προβλήµατα υγείας κατά την κύηση. Το ποσοστό των γυναικών που 

είχαν προβλήµατα υγείας κατά την κύηση και δεν παρουσίασαν κατάθλιψη, είναι το 

10,53%. Ακόµη, το 57% των γυναικών που παρουσίασαν σοβαρή κατάθλιψη, 

παρουσίασαν προβλήµατα υγείας κατά την κύηση τους. 

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι µόνο το 5,92% και το 2,63% των λεχωίδων που δεν 

παρουσίασαν κατάθλιψη, δηλώνουν ότι είχαν ψυχολογικά προβλήµατα κατά την 

κύηση και κατά τη λοχεία αντίστοιχα. Ενώ το 72,16% και το 67,01% των λεχωίδων 

που παρουσίασαν κατάθλιψη, δηλώνουν ότι δεν είχαν ψυχολογικά προβλήµατα κατά 

την κύηση και κατά τη λοχεία αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό µας οδηγεί στη σκέψη, ότι 

οι λεχωίδες στον όρο «ψυχολογικά προβλήµατα» κατανοούν «ψυχιατρικά 

προβλήµατα». Από τις λεχωίδες που παρουσίασαν σοβαρή κατάθλιψη, το 50% 

δηλώνει ότι δεν είχε ψυχολογικά προβλήµατα κατά την κύηση, ενώ το 78% 

αναγνωρίζει ότι είχε ψυχολογικά προβλήµατα µετά τον τοκετό. 

Από τις 249 λεχωίδες που πήραν µέρος στην έρευνα, οι 240 γέννησαν ένα 

νεογνό και 4 γέννησαν δίδυµα νεογνά. Το 53,1% των νεογνών ήταν αγόρια -2 αγόρια 

νεογνά γεννήθηκαν νεκρά- και το 47,79% ήταν κορίτσια. Από τις λεχωίδες που 

γέννησαν αγόρια (ζωντανά), κατάθλιψη παρουσίασε το 56,70%, ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό αυτών που γέννησαν κορίτσια, είναι 45,36%. Παρατηρούµε ότι οι γυναίκες 

που γέννησαν κορίτσια, παρουσιάζουν λίγο µικρότερα ποσοστά κατάθλιψης από 

αυτές που γέννησαν αγόρια. Από τις γυναίκες που παρουσίασαν σοβαρή κατάθλιψη, 

το 72% γέννησαν αγόρια (ζωντανά) και οι δύο λεχωίδες που γέννησαν τα νεκρά 

αγόρια, παρουσίασαν σοβαρή κατάθλιψη 
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Η συντριπτική πλειοψηφία των λεχωίδων δηλώνουν Χριστιανές Ορθόδοξες και 

ελάχιστες δηλώνουν Καθολικές και Μουσουλµάνες. Για το λόγο αυτό δεν κάναµε 

συσχετισµό ανάµεσα στη θρησκεία και την κατάθλιψη στη λοχεία. 

Σε σχέση µε το επίπεδο σπουδών των λεχωίδων, παρατηρούµε πολύ µικρή 

αύξηση της κατάθλιψης στις γυναίκες µε βασική εκπαίδευση και στις απόφοιτες των 

ΑΕΙ. 

Οι λεχωίδες που πάσχουν από κάποια χρόνια πάθηση, δεν παρουσιάζουν 

σηµαντική διαφορά στην κατάθλιψη σε σχέση µε αυτές που δεν έχουν κάποιο χρόνιο 

πρόβληµα υγείας. 

Το είδος του τοκετού των λεχωίδων και τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν 

κατά τη διάρκεια του τοκετού, δεν επιβάρυναν µε κατάθλιψη τις λεχωίδες. 

Παρατηρήθηκε µικρή αύξηση της κατάθλιψης, στις λεχωίδες που γέννησαν µε 

καισαρική τοµή. Το 36% των γυναικών που παρουσίασαν σοβαρή κατάθλιψη, 

αναφέρουν ότι τους παρουσιάστηκαν προβλήµατα κατά τον τοκετό. 

Η έρευνα αυτή µας οδήγησε σε κάποια συµπεράσµατα: 

• Η επιλόχεια κατάθλιψη στη χώρα µας ανέρχεται περίπου στο 40% και απαιτείται 

να ληφθούν µέτρα για την αντιµετώπισή της. 

• Η πλήρης συµπαράσταση του περιβάλλοντος και του συντρόφου κατά τη 

διάρκεια της κύησης, περιορίζει την επιλόχεια κατάθλιψη. 

• Οι λεχωίδες σε µεγάλο ποσοστό δεν αναγνωρίζουν τα ψυχολογικά τους 

προβλήµατα, παρότι τα περιγράφουν όταν ερωτηθούν. 

• Απαιτείται ευρύτερη έρευνα και µελέτη των επιπτώσεων της επιλόχειας 

κατάθλιψης στην ίδια τη λεχωίδα, στο νεογνό της και την οικογένεια της. 
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15. Τελευταίο θύµα στην Ελλάδα από την Επιλόχεια Κατάθλιψη 

 Βούτηξε στον Ισθµό µε το νεογέννητο παιδί της. ∆ευτέρα 31-12-07. 

Η επιλόχειος κατάθλιψη στάθηκε µοιραία για, το νεαρό ζευγάρι και µετέτρεψε 

το ολοκαίνουργιο σπίτι όπου στέγαζαν τα όνειρα τους σε... µαύρο τοπίο δύο µέρες 

πριν από την Πρωτοχρονιά. 

Μια ολόκληρη γειτονιά στον Άσσο Κορινθίας ντυµένη στα µούρα και οι 

άνθρωποι παγωµένοι, µε ένα αναπάντητο «γιατί» κολληµένο στα χείλη τους. Κανείς 

δεν µπορούσε να καταλάβει τι οδήγησε την 29χρονη µητέρα να βουτήξει στο κενό 

από τον Ισθµό της Κορίνθου µαζί µε το µόλις τριών µηνών αγοράκι της. 

Η γυναίκα που, σύµφωνα µε πληροφορίες, εργαζόταν στο Καζίνο του 

Λουτρακίου, λίγο πριν φύγει µε το παιδί από το σπίτι της το βράδυ του Σαββάτου 

άφησε ιδιόχειρο σηµείωµα στον άνδρα της, στον οποίο φέρεται να έγραφε: «Φεύγω, 

πάω να αυτοκτονήσω στη διώρυγα». Ο σύζυγος ειδοποίησε αµέσως την Αστυνοµία 

και λίγο πριν από τις 11 το βράδυ ξεκίνησαν οι έρευνες. Τριάντα µέτρα πριν από τη 

διώρυγα, µέσα σε χωράφια, οι αστυνοµικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο της. 

Κινητοποιήθηκαν δυνάµεις της Πυροσβεστικής και του Λιµενικού και λίγο µετά τις 

2.30 τα ξηµερώµατα βατραχάνθρωποι ανέσυραν τη σορό της µητέρας, ενώ το άψυχο 

σώµα του µωρού βρήκε στις 9 το πρωί ερασιτέχνης ψαράς. Ο Νίκος Χούλης, 

συντετριµµένος, κατέθεσε στους λιµενικούς ότι εντόπισε το βρέφος 100 µέτρα από τα 

βράχια στην έξοδο της διώρυγας προς το Σαρωνικό. Τόσο οι συγγενείς της 

οικογένειας όσο και οι γείτονες υποστήριξαν ότι η γυναίκα δεν έδειχνε να 

αντιµετωπίζει κάποιο ιδιαίτερα σοβαρό πρόβληµα. 

Ωστόσο, το Λιµεναρχείο των Ισθµίων ερευνά τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. 

Σύµφωνα µε ειδικούς ψυχιάτρους, η επιλόχεια κατάθλιψη οφείλεται στις µεταβολές 
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που υφίσταται η ψυχοσωµατική κατάσταση της γυναίκας κατά την κύηση και τον 

τοκετό, αν και τα πραγµατικά αίτια παραµένουν αδιευκρίνιστα. 

Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι ετησίως 12.500 νέες µητέρες εµφανίζουν τη 

νόσο, ενώ η νόσος εµφανίζεται κατά µέσο όρο στο 13% των γυναικών που γεννούν. 

Αντίθετα, τα ποσοστά της λεγόµενης µελαγχολίας της λοχείας είναι αρκετά 

υψηλότερα -φτάνουν και στο 85% των λεχώνων- ενώ υπάρχει και η εξαιρετικά 

σπάνια, αλλά σοβαρή διαταραχή, η ψύχωση της λοχείας. 

Σύµφωνα µε τον Μανώλη Μυλωνάκη, ψυχίατρο, η αυτοκτονία είναι η κατάληξη 

ενός ποσοστού καταθλίψεων µεγάλου βάθους. Ένα µέρος από τις αυτοκτονίες που 

οφείλονται σε ψυχική νόσο έχουν τη σφραγίδα της επιλόχειας κατάθλιψης. Είναι 

προφανές ότι από τη στιγµή που µια γυναίκα δεν είχε ποτέ κατάθλιψη και την 

παρουσίασε µετά τη γέννα, έχουµε κάθε δικαίωµα να ενοχοποιήσουµε την οργανική 

αναστάτωση που υπέστη από την εγκυµοσύνη και ιδίως από το τέλος της, δηλαδή 

τον τοκετό. Η επιλόχεια κατάθλιψη δεν εµφανίζεται υποχρεωτικό σε γυναίκες που 

έχουν ιστορικό κατάθλιψης. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η επιλόχεια κατάθλιψη 

µιας γυναίκας είναι η πρώτη και η τελευταία, δηλ. η µοιραία, αν πρόκειται για 

αυτοκτονία. Η κατάθλιψη είναι η αρρώστια του κεφιού, δηλαδή η κατακρύµνησή του. 

Το άρρωστο άτοµο τερµατίζει τη ζωή του για να αυτοτιµωρηθεί, για να λυτρωθεί. 

Κατά κανόνα, συµπαρασύρει στο θάνατο και το µωρό του, γιατί επεκτείνει την ανάγκη 

λύτρωσης και στο παιδί του. Εάν το περιβάλλον είχε αντιληφθεί την ψυχική 

αναστάτωση και είχε εξασφάλισα ψυχιατρική βοήθεια εγκαίρως, η γυναίκα θα είχε 

συνέλθει το πολύ ύστερα από δυο-τρεις εβδοµάδες, µε την κατάλληλη θεραπευτική 

αγωγή. 
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16. Συµπεράσµατα 

 Η ψυχική και η σωµατική φύση του γυναικείου φύλου είναι προσαρµοσµένες 

για το σηµαντικότερο γεγονός της ύπαρξής του, την τεκνοποίηση. Ωστόσο, η γέννα 

αυτό το κορυφαίο ανθρώπινο γεγονός, µπορεί να προκαλέσει έντονες 

συναισθηµατικές διαταραχές σε κάποιες γυναίκες. 

 Η γέννηση του παιδιού αποτελεί, αναµφίβολα, ένα µείζον γεγονός ζωής. Παρ’ 

ότι συνοδεύεται από χαρά και ελπίδα κάποιες φορές, γίνεται ανέλπιστα φορέας 

στεναχώριας, αναξιότητας, άγχους ή και θλίψης. Έτσι ένα βρέφος µπορεί να είναι 

αιτία ενός σύνθετου βιολογικού- ψυχολογικού και κοινωνικού γεγονότος που οδηγεί 

σε µια αλλαγή της κατάστασης των γονέων, µόνιµες αλλαγές στους ρόλους αυτών, 

αλλά και στις αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους. 

 Για το λόγο αυτό όλες οι γυναίκες οι οποίες µετά τη γέννηση του µωρού τους 

αισθάνονται κάπως διαφορετικά, έντονα συναισθήµατα ανάµικτα µε χαρά και λύπη, 

καλό είναι να µην ντρέπονται να ζητούν την βοήθεια των δικών τους ανθρώπων. 

Πρώτα του συντρόφου τους και έπειτα της οικογένειας και των φίλων τους. 

 Αν παρόλα αυτά οι έντονες συναισθηµατικές διακυµάνσεις συνεχίζονται καλό 

είναι να συµβουλεύονται τον γιατρό τους, την µαία και τον οποιοδήποτε ειδικό 

ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό που είναι σε θέση να τους προσφέρει τη βοήθεια που 

χρειάζονται για να ξεπεράσουν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν.  

 Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονίσουµε ότι αυτές οι συναισθηµατικές διαταραχές 

που αισθάνονται κάποιες γυναίκες µετά τη γέννα και χαρακτηρίζουν την επιλόχεια 

κατάθλιψη έχουν συνέπειες όχι µόνο στις ίδιες τις γυναίκες αλλά και στα νεογνά τους 

αν δεν αντιµετωπιστούν έγκαιρα. 

 Από έρευνες έχει βρεθεί ότι τα παιδιά αισθάνονται ανασφάλεια αναφορικά µε 

την σχέση τους µε την µητέρα τους στην ηλικία των 18 µηνών (ΗΤΑ 2003, Ο’ Hara 

και συν. 1996). Επίσης έχει βρεθεί ότι υπάρχει µειωµένη γνωστική ανάπτυξη στην 

ηλικία των 4 ετών και διαταραχές συµπεριφοράς στην ηλικία των 5 ετών. 

 Επειδή όπως βλέπουµε οι συνέπειες τόσο για το παιδί όσο και για τη µητέρα 

είναι σηµαντικές και προκαλούν σοβαρά προβλήµατα τα οποία ίσως σε βάθος 

χρόνου να µην είναι εφικτό να αντιµετωπιστούν, καλό είναι να γίνεται έγκαιρα η 
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διάγνωση της επιλόχειας κατάθλιψης και να αντιµετωπίζεται επίσης έγκαιρα µε τον 

πιο σωστό τρόπο κάθε φορά και µε την απαραίτητη συνδροµή του ειδικού. Γιατί 

όµως είναι απαραίτητο να συµβαίνει αυτό;  

o Όλα τα παιδιά αξίζουν να έχουν µια υγιή 

µητέρα. 

o Όλες οι µητέρες αξίζουν να απολαµβάνουν την 

ύψιστη χαρά της ζωής τους και των παιδιών 

τους. 

o Καµία µητέρα δεν πρέπει να υποφέρει άδικα. 

Σηµαντική συµβουλή προς όλες τις µητέρες που αντιµετωπίζουν ανάλογα 

προβλήµατα και ταλαιπωρούνται από την επιλόχεια κατάθλιψη. 

• Κοίταξε προσεκτικά, το µωρό σου στα µάτια. 

• Εκεί θα βρεις τη δύναµη να προχωρήσεις και να αφήσεις πίσω σου τους 

προβληµατισµούς και τις ανησυχίες σου, τίποτε δεν αξίζει περισσότερο 

από την δική σου ψυχική και σωµατική υγεία και του µωρού σου. 

 

Τέλος ευχαριστώ πολύ την καθηγήτριά µου κα Χατήρα Καλλιόπη η οποία µου 

έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθώ µε το συγκεκριµένο θέµα πάνω στα πλαίσια της 

πτυχιακής µου εργασίας ένα θέµα σηµαντικό το οποίο µε ενδιέφερε πάρα πολύ. 

Ελπίζω µε την αναφορά µου στο θέµα της επιλόχειας κατάθλιψης να έχω δώσει στο 

κάθε αναγνώστη µια ολοκληρωµένη εικόνα της ασθένειας αυτής και της 

αντιµετώπισής της. 

 

Σας ευχαριστώ θερµά 

Φοιτήτρια: Καρυτοπούλου Θωµαή 
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