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Psychoza poporodowa

Postpartum psychosis
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. Psychoza poporodowa stanowi jedno z poważniejszych zaburzeń psychicznych w okresie poporodo-
wym. Stwierdza się ją u 0,1–0,2% kobiet po porodzie. Kwestią sporną pozostaje sposób jej rozpoznania i klasyfikacja. Istnie-
ją też przeciwstawne opinie dotyczące etiologii schorzenia oraz sposobu terapii. 
Materiał i metody. Przeprowadzono analizę literatury bazy Medline pod kątem słów kluczowych: psychoza poporodowa, 
czynniki ryzyka, prognoza. 
Wyniki. Leczenie psychozy poporodowej daje zwykle dobry efekt, łącznie z całkowitą remisją objawów. Pomimo częstych 
nawrotów spowodowanych kolejnymi porodami, dzięki odpowiednio dobranej terapii, pacjentkom udaje się funkcjonować  
w życiu społecznym i zawodowym. Ze względu na możliwość nawrotu choroby pacjentki z wysokim wskaźnikiem PP powin-
ny zostać objęte wielospecjalistyczną opieką w okresie ciąży, jak i po porodzie. Najkorzystniej jednak wpłynęłoby połącze-
nie farmakoterapii oraz długoterminowych działań psychoterapeutycznych. Przedstawiono zjawisko psychozy poporodowej 
nie tylko z perspektywy problemu pacjentki, ale także jego konsekwencje społeczne. Wystąpienie PP nie tylko poważnie za-
burza relację matka–dziecko, ale odbija się niekorzystnie na pozostałych członkach rodziny. Relacje małżeńskie w rodzinach, 
w których wystąpił epizod choroby, często ulegają pogorszeniu lub nawet rozpadowi. Istnieje więc potrzeba objęcia działa-
niami terapeutycznymi osób z najbliższego otoczenia chorej. Autorzy artykułu zwracają także szczególną uwagę na potrzebę 
psychoedukacji osób, które mają bezpośrednią styczność z pacjentką. Poszerzenie świadomości na temat PP może umożliwić 
szybką diagnozę oraz otoczenie odpowiednią opieką matkę i jej dziecko. 
Wnioski. 1. Psychoza poporodowa zaburza nie tylko relację matki z dzieckiem, ale niekorzystnie odbija się na funkcjonowa-
niu całej rodziny. 2. Prognozy leczenia psychozy poporodowej są korzystne. Istnieje możliwość całkowitej remisji objawów. 
3. Leczenie psychozy poporodowej powinno obejmować również długoterminowe działania terapeutyczne. 
Słowa kluczowe: psychoza poporodowa, czynniki ryzyka, prognoza.

Background. Puerperal psychosis is one of the most dangerous disorders that can happen during postnatal period, where-
as its occurrence is uncommon. It is diagnosed in 0.1–0.2% of women after giving childbirth. Many disputes arise when it comes 
to its diagnosis and classification. There are contrary opinions about its aetiology and the choice of appropriate treatment as well. 
Material and methods. Medline database was analysed in search of the following keywords: puerperal psychosis, risk factors, 
prognosis. 
Results. Puerperal psychosis’ treatment usually gives positive effects, including symptoms remission. Despite frequent relapses 
caused by next childbirths, thanks to proper therapy patients are able to take part in social life and function at work. Because 
of possible illness’ relapses, women with high puerperal psychosis rate ought to be taken under multispecialty care during 
pregnancy and after childbirth. Combination of pharmacotherapy and long-term psychotherapy gives the best results. The ar-
ticle presents puerperal psychosis not only as a patient’s problem but also gives insight into its social consequences. Puerperal 
psychosis causes a disorder in a relation between mother and child and affects other family members as well. Marriage life can 
worsen or even fall apart. Because of that it is essential to provide therapy for those closest to patient. People who come into 
contact with the patient should be also properly educated. The better awareness of puerperal psychosis, the better chances for 
accurate diagnosis and right treatment for mother and her child. 
Conclusions. 1. Puerperal psychosis affects a relation between mother and her child and has influence on family life as well. 
2. Prognosis for puerperal psychosis treatment is positive. Symptoms’ remission is possible. 3. Puerperal psychosis treatment 
should include long-term psychotherapy.
Key words: postpartum psychosis, risk factors, prognosis.

Streszczenie

Summary

Wstęp
Psychoza poporodowa (PP) nie jest uznawana za odręb-

ną jednostkę chorobową. Traktowana jest jako zespół obja-
wów psychotycznych, które występują w połogu. Według 
danych z literatury, okres ich ujawnienia może wynosić od 
kilku pierwszych dni do nawet roku po porodzie. Najczę-
ściej jednak ujawnia się w 3. dniu po połogu [1].

Materiał i metody
Przeprowadzono analizę literatury bazy Medline za 

okres 1990–2012 pod kątem słów kluczowych: psychoza 
poporodowa, czynniki ryzyka, prognoza.

Wyniki
Obraz kliniczny psychozy poporodowej jest różnorod-

ny. Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów 
Zdrowotnych ICD-10 nie traktuje PP jako odrębnej jed-
nostki [1]. Charakteryzuje ją bowiem zespół objawów, ta-
kich jak: a) nasilona chwiejność emocjonalna, b) zaburze-
nia czynności poznawczych i pamięci, c) zaburzenia snu  
i łaknienia, d) urojenia, e) omamy, f) myśli i tendencje dzie-
ciobójcze, g) całkowity brak wglądu.

Klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychia-
trycznego (DSM-IV-TR) proponuje umieścić psychozę po-
porodową w kategorii: Zaburzenia psychotyczne nieokre-
ślone [1].
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Występowanie

Psychoza poporodowa (połogowa) jest zjawiskiem rzad-
kim. W populacji ogólnej występuje z częstością 1–2 przy-
padków na 1000 porodów. U kobiet ze stwierdzonym za-
burzeniem afektywnym dwubiegunowym lub ujawnioną 
wcześniejszą psychozą poporodową częstość występowania 
jest znacznie (100 razy) większa [2]. Kendell, w prowadzo-
nych przez siebie badaniach, dokonał szczegółowej analizy  
54 000 porodów. Przeprowadzone przez niego badania wy-
kazały, że pacjentki były 7-krotnie częściej przyjmowane do 
oddziału psychiatrycznego w pierwszych 30 dniach po po-
rodzie, niż w okresie ciąży. Ponadto badania wykazały, że 
pacjentki doświadczające PP to w 72–80% kobiety cierpiące 
na zaburzenia afektywne dwubiegunowe lub schizoafektyw-
ne, a w 12% – osoby chore na schizofrenię [2].

Przyczyny występowania 

Można wyodrębnić trzy grupy czynników ryzyka: przy-
czyny biologiczne (endogenne), egzogenne oraz psycho-
genne, które najczęściej współwystępują ze sobą [1]. Ob-
razują one w pełni zaproponowany przez Ross i wsp. [1] 
biopsychospołeczny model zaburzeń psychicznych wystę-
pujących w tym okresie.

Do pierwszej grupy czynników ryzyka (endogennych) 
zalicza się przyczyny związane z podatnością na występo-
wanie PP. Liczne badania i publikacje dotyczące omawia-
nego zagadnienia ukazują, iż ryzyko wystąpienia PP wyno-
si około 50% u kobiet, u których zaburzenie to występowa-
ło w wywiadzie rodzinnym. Natomiast Jones i Carddock do-
wiedli, że wystąpienie PP dotyczyło 74% matek z zaburze-
niem afektywnym dwubiegunowym i dodatnim wywiadem 
w kierunku PP u krewnych pierwszego stopnia oraz jedynie 
30% kobiet z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, 
bez rodzinnego obciążenia występowaniem PP [2].

Kolejnym obciążającym czynnikiem jest występowa-
nie u kobiet lub ich rodzin innych zaburzeń psychicznych 
(w tym: uzależnienie od alkoholu, schizofrenia, zaburzenie 
afektywne dwubiegunowe) [2].

Występowanie psychozy właśnie w okresie poporodo-
wym może sugerować znaczny udział czynników metabo-
licznych w inicjacji schorzenia. W momencie rozpoczę-
cia porodu stężenia niektórych hormonów osiągają maksy-
malne wartości około 200 razy większe niż w trakcie cią-
ży. W ciągu najbliższej doby po porodzie stężenie gwał-
townie spada [1].

Kolejną grupą przyczyn są czynniki egzogenne, tj. intok-
sykacje, infekcje (zapalenie śródmacicza, toksemie, zaka-
żenie połogowe, połogowe zapalenia sutków), przyjmowa-
ne leki. Wszystkie te aspekty są równie istotne w określaniu 
przyczyn występowania PP, choć poprawa warunków higie-
niczno-bytowych obniżyła ich udział w powstawaniu PP [1].

Ostatnią grupą czynników ryzyka są aspekty psychogen-
ne. Związane są z występowaniem u pacjentek licznych lę-
ków i niepokoju, będącego konsekwencją, m.in.: nieplano-
wanej ciąży, niekomfortowej sytuacji życiowej oraz znacz-
nej komplikacji przyszłości matki.

Leczenie i zapobieganie

Leczenie farmakologiczne polega najczęściej na po-
dawaniu leków przeciwpsychotycznych – neuroleptyków. 
W większości przypadków wymaga to zakończenia laktacji. 

W przypadku braku reakcji na podane leki lub szybkiej 
konieczności zniwelowania objawów rozważa się terapię 
elektrowstrząsami [2].

Istnieje możliwość zastosowania odpowiednio dobra-
nych leków hormonalnych. Ahokas i wsp. poddali bada-
niom 10 kobiet ze zdiagnozowaną PP, u których stężenie 
estrogenów odpowiadało stężeniu stwierdzanemu przy nie-
wydolności gonad. Nasilenie objawów u chorych kobiet 
zmniejszyło się znacząco po terapii 17-ß-estradiolem poda-
wanym podjęzykowo [3].

Poza psychoterapią dla matki warto pamiętać o pomocy 
psychologicznej dla pozostałych członków rodziny. Waż-
nym działaniem jest psychoprofilaktyka osób mających 
styczność z pacjentką. Należy zwrócić ich szczególną uwa-
gę na czujność podczas opieki nad chorą, aby jak najbar-
dziej zmniejszyć ryzyko zagrożeń będących następstwem 
psychozy [2].

Konsekwencje rodzinne

Wystąpienie PP ma niekorzystne konsekwencje dla przy-
szłego życia matki i dziecka. Stan psychiczny kobiety spo-
wodowany PP ma wpływ na parametry fizjologiczne, neu-
robiologiczne, behawioralne i rozwój niemowlęcia. Obcią-
żone chorobą pacjentki dopuszczają się zaniedbań wzglę-
dem potomstwa. Powoduje to zwiększenie lęku i dyskom-
fortu u niemowlęcia, co może owocować poważnymi de-
fektami w rozwoju psychicznym. Krytyczne i wrogie zacho-
wania matek wpływają na rozwój niskiej samooceny oraz 
zmian psychopatologicznych u ich dzieci [5].

Wnioski
1. Psychoza poporodowa zaburza relację matki z dziec-

kiem i niekorzystnie odbija się na funkcjonowaniu ca-
łej rodziny.

2. Prognozy leczenia psychozy poporodowej są korzyst-
ne. Istnieje możliwość całkowitej remisji objawów.

3. Leczenie psychozy poporodowej powinno obejmować 
również długoterminowe działania terapeutyczne.
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