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 افسردگی پس از زایمان
 

 مقدمه

تولد یک کودک می تواند باعث به هم ریختگی قوی احساسات مادر شود. 

هیجان، لذت، حتی ترس. اما می تواند باعث چیزی که انتظارش را ندارید هم 

 بشود: افسردگی

افسردگی مادر پس از تولد بچه، می تواند در طول مدت و شدت بروز آن از 

 افسردگی خفیف تا انواع شدید متفاوت باشد. 

بسیاری از تازه مادران یک افسردگی خفیف و کوتاه مدت را پس از زایمان 

 این زنان درصد 58 تا 07 که شود، می زده تخمین  تجربه می کنند.

 می تجربه درجاتی به. شود می گفته هم زایمان غم که را خفیف افسردگی

یمی مانند غم و اضطراب هستند که معموالً در عال شامل وضعیت این. کنند

روز ادامه می  17تا  0اولین روزهای پس از زایمان آغاز می شود و به مدت 

 یابد.

درصد از تازه مادران شکل شدیدتری از افسردگی به نام افسردگی  17حدود 

تواند آنقدر شدید باشد که با  می کنند. احساس همراه مانند غم، اظطراب و بی قراری میپس از زایمان را تجربه 

ماه اول پس از زایمان بروز کند. اگر  6وظایف روزانه تداخل کند. افسردگی پس از زایمان می تواند در هر زمانی طی 

بدون درمان گذاشته شود، می تواند یکسال یا بیشتر طول بکشد. در موارد نادر، یک شکل شدید تر افسردگی به نام 

ی تواند بروز یابد. بعضی نشانه های این بیماری روانی شبیه افسردگی پس از زایمان بوده ولی جنون پس از زایمان م

 شدیدتر می باشند. 

تجربه افسردگی پس از زایمان یک عیب یا ضعف شخصیتی نیست. برای بسیاری این یک بخش طبیعی از زایمان 

و معیارهای مراقبت شخصی می تواند عالئم است. خبر خوب این است که برای بسیاری، ترکیبی از درمان پزشکی 

 را بهبود بخشد.
  

  عالئم و نشانه ها

عالیم ونشانه های افسردگی پس از زایمان بسته به اینکه افسردگی چه شکلی داشته باشد متغیر است. عالئم و 

 نشانه های عمومی غم زایمان و افسردگی پس از زایمان شامل موارد زیر است:

 خشم -

 بی ارزشی، بی کفایتی، شکست یا گناه احساس -

 گریه کردن -

 بی صبری و زودرنجی -

 بی قراری -

 غمگینی -
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 خستگی، بی خوابی یا بدخوابی -

 نوسانات خلق -

این عالئم و نشانه ها با غم پس از زایمان )که می تواند همراه با احساس تنهایی، اضطراب، گیجی و فراموشکاری 

 د هفته از بین می روند.باشد( از چند روز تا چن

چنین عالئمی با افسردگی پس از ازیمان شدیدتر و با دوام تر هستند. ممکن است با توانایی عملکردتان تداخل کند 

 و می تواند مضافاً شامل موارد زیر باشد:

 احساس کرختی احساسی یا حس گیر افتادن -

 ترس از آسیب زدن به خود یا به نوزاد -

 تمرکز و تفکر مختل -

 عدم احساس لذت در زندگی -

 کاهش عالقه به فعالیت جنسی -

 افزایش یا فقدان توجه به نوزاد -

 کاهش وزن یا وزن گیری قابل توجه -

 دوری گزینی از خانواده یا دوستان -

ها عالئم اصلی سردرد، درد قفسه سینه، تپش قلب، کرختی یا افزایش تنفس ممکن است اتفاق بیفتد، گرچه این

 افسردگی نیستند.

عالئم و نشانه های همراه با جنون پس از زایمان که نادر است.این عالئم شدیدتر هستند و معموالً زود شروع می 

 شوند و شامل:

 خشم و آشفتگی -

 گیجی یا نادانی -

 فکر آسیب زدن به خود یا به نوزاد -

 هذیان و توهم -

 بدبینی -

  تفکرات یا سخنان عجیب
  

 ها علت

علت واضحی برای افسردگی پس از زایمان وجود ندارد. احتمال دارد که عوامل فیزیکی، احساسی یا شیوه زندگی در 

 بروز این حالت نقشی ایفا کنند.
  

 تغییرات فیزیکی

می گردد. بالفاصله پس از پس از زایمان، بدن شما دچار یک سری تغییرات فیزیکی می شود که منجر به افسردگی 

تولد، سطح هورمونهایتان دچار نوسان می گردد. مثالً سطح استروژن و پروژسترون که به میزان زیادی طی حاملگی 

افزایش می یابند به طور ناگهانی افت می کند. این تغییر ناگهانی می تواند افسردگی را باعث شود، درست مانند 



 

 

 3صفحه  و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی  -تهیه شده در واحد فناوری اطالعات پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس 

  توانند باعث نوسان احساسی و فشار پیش از عادت ماهیانه شوند. تغییرات هورمونی کوچکتر که می 

هورمونهایی که توسط غده تیروئید ساخته می شوند، هم ممکن است دچار افت ناگهانی شوند. این غده که در قاعده 

گیرد و  گردن قرار گرفته است به تنظیم متابولیسم بدن)اینکه چطور بدن شما انرژی را از غذایی که می خورید می

ذخیره می کند کمک می کند. اگر تیروئید شما هورمون کافی تولید نکند شما احساس خستگی، سستی و 

 افسردگی می کنید.

عالوه بر تغییرات سطح هورمونها، میزان خون بدن شما، فشار خونتان، دستگاه ایمنی و متابولیسم بدنتان همگی 

می تواند بر اینکه شما به لحاظ فیزیکی و عاطفی چه احساسی پس از تولد کودک تغییر می کنند. این تغییرات 

  دارید، اثر بگذارند و موجب خستگی و نوسانات احساسی شوند. 

 عوامل احساسی

 نظر به بزرگتر بسیار است ممکن کوچک مشکالت اید، شده غرق نوزادتان کارهای در یا کشید می خوابی بی اگر 

ی که قبل از زایمان به راحتی از پس آنها بر می آمدید، می توانند منجر به نا چیزهای با سازگاری در مشکل. برسند

 امیدی و افسردگی شوند. سایر اثرات عاطفی که می تواند با افسردگی مربوط باشد، شامل موارد زیر است: 

 شما که قبل از تولد بچه آنگونه بودید. -احساس از دست رفتن هویت -

تولد مانند دوری گزینی همسر یا عوارض پزشکی که می تواند با مراقبت از بچه تداخل  از نارضایتمدانه  تجربه -

 نماید.

 اضطراب، انتظار یا شک غیر واقعی در مورد مادر خوب بودن یا بچه خوب داشتن -

 احساس کاهش جذابیت -

  زندگی بر احساس کاهش کنترل شما  -

 اثرات شیوه زندگی

  توانند منجر به افسردگی شوند مانند:عواملی در شیوه زندگی نیز می 

 نوزادی با نیازهای بسیار  -

 خسگی زیاد از مراقبت از نوزاد جدید یا چند بچه -

 مشکالت مالی -

 فقدان حمایت از سوی همسر، خانواده و دوستان -

 درد پس از زایمان یا عوارض زایمانی -

 مشکالتی با شیردهی -

  مشکالت ارتباطی -

  عوامل خطر

افسردگی پس از زایمان زنان را در همه سنین و نژادها تحت تأثیر قرار می دهد و می تواند بعد از تولد هر یک از 

بچه ها اتفاق افتد و نه فقط اولین نوزاد. اگر شما تجربه افسردگی پس از تولد یک فرزند را داشته باشید، شانس 

ست. سابقه فردی افسردگی نیز میزان خطر را افزایش درصد ا 177تا  87تجربه افسردگی در حاملگی بعدی بین 

 می دهد. 
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  ؟چه وقت باید به دنبال کمک پزشکی بود
اگر پس از تولد نوزاداتان احساس افسردگی می کنید، می توانید آمادگی پذیرش آن را داشته باشید. غم پس از 

طور کلی به ترکیبی از مراقبت فردی و درمان پزشکی به خوبی پاسخ می دهند. زایمان و افسردگی پس از زایمان به 

  درمان زودهنگام می تواند منجر به پاسخ سریع بشود.

روز پس از تولد نوزاد از بین می رود. استراحت بیشتر ی دریافت کمک از دوستان و  17غم پس از زایمان عموماً 

ا استرسها به شما کمک کند. به هر حال اگر عالئم و نشانه های افسردگی بعد خانواده می تواند، در سازگاری بیشتر ب

از چند هفته از بین نروند یا اگر آنقدر شدید هستند که با توانایی انجام کامل کارهای روزانه شما تداخل می کنند، 

 به پزشک مراجعه کنید.

 درمان پزشکی داشته باشد.ممکن است شکل شدیدتری از افسردگی را داشته باشید که نیاز به 

اگر کسی را دارید که مشکوک هستید عالیم جنون زایمان را نشان می دهد، فوراً در خواست کمک پزشکی کنید. 

منتظر و امیدوار به بهبودی خود به خودی نباشید. جنون پس از زایمان ممکن است منجر به تهدید ها و رفتارهای 

 تهدید کننده زندگی بشود.

در صد از زنانی که دچار جنون پس از زایمان هستند خودکشی می کنند  8قیقات پیشنهاد می کند که در واقع تح

در صد آنها بچه هایشان را می کشند. این ارقام ممکن است در جمعیت کلی بیشتر باشد. میزان خودکشی در  8و 

ت عمومی یک نسبت سال( در جمعی 8جمعیت عمومی یک درصد است. میزان بچه کشی )کشتن کودکان زیر 

 خیلی کوچک از یک درصد است.

 

 غربالگری و تشخیص

برای ارزیابی احتمال افسردگی پس از زایمان پزشکتان نیاز دارد که عالئم و نشانه های شخصی شما را بررسی کند. 

 چرا که احساس خستگی و اشباع شدن پس از تولد بچه مسئله شایعی است. 

خونی در خواست کنند که تعیین کند آیا یک تیروئید کم فعال ممکن است در ضمن پزشک ممکن است آزمایشات 

 باعث ایجاد عالئم افسردگی در شما شده باشد یا خیر. 

اگر این غده هورمون کافی ترشح نکند، ممکن است احساس خستگی کسالت و افسردگی کنید. در این مورد پزشک 

 ممکن است داروی تیروئید برایتان تجویز کند.
  

 اندرم

 شدت به بستگی درمان. شود می درمان و داده تشخیص پزشکی مشکل یک عنوان به  افسردگی پس از زایمان،

 هورمونی درمان و افسردگی ضد داروهای رواندرمانی، شامل تواند می اما دارد تان فردی نیازهای و شما افسردگی

 . باشد
  

 مراقبت از خود

ی توانید قدمهایی برای کمک به بهبودی خود بردارید. این موارد را امتحان اگر شما افسردگی پس از زایمان دارید، م

 کنید: 
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 عادات سالمتی خوب را تمرین کنید -

تا می توانید استراحت کنید. زمانی که کودک شما خواب است، بخوابید یا استراحت کنید. ورزش کنید و تغذیه  -

 اشته باشید. مقوی بخصوص با استفاده از غالت، میوه و سبزی ها د
  
  

 برای خود وقت بگذارید

اگر احساس می کنید تمام کار دنیا روی سر شما ریخته است، برای خود  -

زمان بگذارید. لباس بپوشید، از خانه بیرون بروید و یک دوست را ببینید یا 

کاری را انجام دهید. یا زمانهایی را برای تنها بودن با همسر خود اختصاص 

 دهید.

 هایی بپرهیزید.از تن -

با همسر خود، خانواده و دوستان در مورد احساساتتان صحبت کنید. با  -

 مادرتان هم می توانید صحبت کنید، در این صورت می توانید از تجربه او استفاده کنید. 

 .باشید داشته خود از واقعی انتظارات - 

راحت بگذارید. گاهگاهی از دوستان و خانواده برای تا جایی که راحت هستید کار انجام دهید و بقیه را برای است -

 نگهداری از کودکتان کمک بخواهید.
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