
Predyktory depresji u kobiet w ciąży i w okresie okołoporodowym.

Streszczenie

            Zaburzenia  depresyjne  w  ciąży  i  okresie  okołoporodowym  stanowią  wyzwanie

diagnostyczne i coraz częściej występujący problem społeczny. Częstość występowania depresji w

ciąży waha się od 10% do 16%, a depresji poporodowej od 13% do 19%, przy czym około jedna

trzecia wszystkich przypadków depresji poporodowej ma swój początek jeszcze w okresie ciąży. 

Problemy ze zdrowiem psychicznym wymieniane są jako najczęstsze przyczyny zgonów matek. Od

początku 2019r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie

standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, które po raz pierwszy wprowadziło obowiązek

trzykrotnego  przeprowadzenia  badania  przesiewowego  w  kierunku  zaburzeń  depresyjnych  -

dwukrotnie w czasie ciąży i raz w okresie okołoporodowym, definiowanym jako pierwsze 6 tygodni

po porodzie.  

            Celem niniejszej pracy była ocena częstości występowania depresji  u kobiet w ciąży i po

porodzie oraz analiza predyktorów - możliwych czynników zwiększających częstość występowania

depresji w tych grupach. Do badania zakwalifikowano 500 kobiet - 250 pacjentek w ciąży i 250

pacjentek  po  porodzie.  Jako  narzędzie  badawcze  zastosowano  Edynburską  Skalę  Depresji

Poporodowej, testy Pracowni Testów Psychologicznych: Mini-COPE, CECS, LOT-R, SWLS oraz

autorski kwestionariusz ankiety. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. 

            Wyróżniono trzy grupy ryzyka rozwoju depresji:  niskie,  pośrednie i  wysokie.  W grupie

pacjentek w ciąży 72% kobiet miało niskie ryzyko depresji,  14% pośrednie i 14% wysokie.  W

grupie pacjentek po porodzie niskie ryzyko depresji stwierdzono u 58% kobiet, pośrednie ryzyko u

15%, a  wysokie u 27%. Wśród czynników ryzyka depresji  w grupie pacjentek w ciąży można

wyróżnić  niższy  poziom  wykształcenia,  mieszkanie  w  małych  miejscowościach,  niską  ocenę

warunków mieszkaniowych oraz sytuacji materialnej, brak stałego partnera, wczesne rozpoczęcie

przebywania na zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży, przeżycie rozstania, wzrost liczby konfliktów

partnerskich  i  w rodzinie,  utratę  pracy,  nieprawidłowe wyniki  testu  doustnego testu  obciążenia

glukozą,  palenie  papierosów  przed  ciążą,  przebycie  porodu  przedwczesnego  lub  poronienia  w

poprzedniej  ciąży,  depresję  lub  zaburzenia  lękowe  rozpoznane  w  przeszłości,  okołoporodowe

zaburzenia nastroju po poprzednim porodzie. W grupie pacjentek po porodzie czynnikami ryzyka

były  niższy  poziom  wykształcenia,  mieszkanie  w  małych  miejscowościach,  ale  również  w

największych miastach,  niska  ocena  warunków mieszkaniowych oraz  sytuacji  materialnej,  brak

stałego  partnera,  przeżycie  rozstania,  wzrost  liczby  konfliktów  w  rodzinie,  utrata  pracy  i

bezrobocie,  choroba Hashimoto,  zaburzenia  gospodarki  węglowodanowej  przed  ciążą,  cukrzyca

ciążowa,  powikłany  poród,  poronienie  zagrażające  lub  zagrażający  poród  przedwczesny,



zahamowanie  wzrastania  wewnątrzmacicznego  płodu,  zaburzenia  psychiczne  zdiagnozowane  w

przeszłości i występowanie okołoporodowych zaburzeń nastroju po poprzednim porodzie. 

            Porównując  uzyskane  wyniki  z  dostępną,  najnowszą  literaturą  stwierdzono  spójność

zarówno  w zakresie  częstości  występowania,  jak  i  czynników  zwiększających  ryzyko  rozwoju

depresji  w  ciąży  oraz  po  porodzie.  W  zakresie  testów  psychologicznych  również  uzyskano

zgodność z normalizacjami dla odpowiadających grup kobiet w polskiej populacji. Potwierdzono w

badaniu, że depresja w ciąży i w okresie okołoporodowym są istotnymi jednostkami chorobowymi

wikłającymi ciążę i połóg i istnieją czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia tych chorób. Zdrowie

psychiczne  ciężarnych  i  kobiet  po  porodzie  wymaga  szczególnej  uwagi  pracowników ochrony

zdrowia, którzy sprawują opiekę nad pacjentkami z tych grup.



Summary

         Depressive disorders of antenatal and postnatal period are diagnostic challenge, as well as

increasingly frequent social problem. Incidence of antenatal depression varies from 10% to 16%

and when it comes to postnatal depression - from 13% to 19%. Around one third of all postpartum

depression cases has its beginning during the antenatal period. Mental health issues are known to be

the most common maternal causes of death.  From the beginning of 2019, Ministry of Health’s

regulations  specified  for  the  first  time the  recommendation  to  perform screening of  depressive

symptoms - twice during the pregnancy and once during the perinatal period, defined as the first six

weeks after the delivery. 

            The  objective  of  this  study  was  the  evaluation  of  antenatal  and  postnatal  depression

incidence and analysis of possible predictors of depression in those groups. In total - 500 women

(250 during pregnancy and 250 after the delivery) were recruited. As a research tool Edinburgh

Postnatal Depression Scale was used, as well  as standardized psychological tests - Mini-COPE,

CECS, LOT-R, SWLS and original questionnaire. 

            Three groups of risk of depression were established: low risk, medium risk and high risk.

72% of  patients  from antenatal  group  presented  low risk  of  depression,  in  14% the  risk  was

evaluated as medium and in 14% - high. In group of patients in postnatal period 58% were in low

risk  of  depression,  15% in  medium and  27% presented  high  risk.  Among  the  risk  factors  of

antenatal depression were low education status, living in small towns, low evaluation of housing

and financial  situation,  being single,  early started pregnancy leave,  partner split-up,  increase of

partner and family conflicts, loss of job, impaired oral glucose tolerance test results, smoking before

pregnancy, preterm birth or miscarriage in previous pregnancy, depression or anxiety disorder in the

past, perinatal mental health issues after previous delivery. In postnatal group the depression risk

factors were low education status, living in small towns as well as living in the biggest cities, low

evaluation  of  housing and financial  situation,  being  single,  partner  split-up,  increase  of  family

conflicts,  loss  of  job,  Hashimoto  disease,  carbohydrates  balance  disorders,  gestational  diabetes,

complicated  labour,  imminent  abortion  or  imminent  preterm  birth,  fetal  growth  restriction,

psychological disorders in the past and perinatal mental health issues after previous delivery.

            Comparing the results of this study to the available international published literature, the

coherence was found. It applies both to the incidence of antenatal and postnatal depression in the

tested group and in available studies and to the established risk factors in tested group and existing

ones in literature. Analyzing psychological test results the correspondence with standardized groups



of Polish women population was found. The study confirmed antenatal and postnatal depression to

be a significant concern of perinatal period and verified the existence of possible predictors of those

disturbances.  Mental  health  of  women  during  pregnancy  and  after  delivery  requires  particular

attention of health care workers.


