
Factors endocrins i neuroendocrins 
de la depressió postpart

Introducció als trastorns afectius majors
Els trastorns afectius majors es caracteritzen per una alteració del sentiment. Els  nostres sentiments estan lligats als 
esdeveniments que ens envolten, i en general són mostres de la importància que aquests esdeveniments tenen 
a la nostra vida. 

En les persones que tenen un trastorn depressiu major, els afectes alteren la seva relació amb la realitat. Aquestes 
persones tenen sentiments  de tristesa (depressió) que no estan justificats pel que succeeix en la seva vida (1).

La depressió postpart s’inclou entre els trastorns de l’estat d’ànim amb inici en les primeres quatre  
setmanes posteriors al part. 

Cursa  amb la simptomatologia dels episodis depressius majors; en ocasions, podem incloure la presència de 
símptomes maníacs i psicòtics breus.

Té seqüeles adverses tals com futurs episodis depressius materns i deterioració del desenvolupament infantil (2). 

Algunes dades sobre la depressió postpart:
El puerperi és un dels períodes de major risc en la presentació de trastorns de l’estat d’ànim.  
•	Prop	del	85%	de	les	dones	presenten	algun	tipus	d’alteració	de	l’estat	d’ànim	durant	el	postpart.	
•	Al voltant del 10% presenten contratemps emocionals més tardans.

Algunes dones experimenten símptomes transitoris i lleus. Però entre el 8 i el 25% manifesten algun tipus de trastorn inca-
pacitant i persistent; estadis d’angoixa i depressió durant setmanes, mesos o inclús anys. Aquest últim grup roman sense 
diagnosticar en el 50% dels casos.
 
Una dona que desenvolupi una depressió en el postpart té una probabilitat de recidiva del 30 al 50%.
En el cas dels episodis bipolars, la possibilitat de recidiva és del 50%.
Una dona amb un quadre psicòtic puerperal té un 90% de probabilitats de presentar nous episodis en futurs embarassos. 

CAUSES ENDOCRINES DE LA DEPRESSIÓ  POSTPART

El període postpart es caracteritza per una ràpida variació en els nivells 
circulants de diverses hormones. El que genera la susceptibilitat a patir 
alteracions de l’estat d’ànim és la caiguda abrupta d’aquests nivells hormonals 
amb el part, els quals no arriben als nivells previs a l’embaràs fins al cinquè 
dia del postpart.

Esteroides gonadals. L’estradiol incrementa la síntesi de serotonina i disminueix la seva recaptació. La  disminució de 
la concentració de serotonina associada a la caiguda en els nivells d’estradiol posterior al part, podria explicar teòri-
cament la depressió postpart (5). En canvi, si es comparen les dones amb depressió amb aquelles sense depressió, 
alguns estudis han demostrat que no hi ha una associació significativa entre els nivells d’estradiol total i d’estriol lliure 
entre el final de l’embaràs i el puerperi (6). 
Hormones tiroïdals. La disminució de la funció 
tiroïdal pot afectar a l’estat d’ànim degut a la 
seva associació amb la disminució dels nivells 
d’activitat de la serotonina central (7).
•	Els elevats nivells d’estrògens durant l’em-

baràs estimulen la producció de la globulina 
fixadora de la hormona tiroïdal, la qual cosa 
condueix a una davallada de T3 i T4 lliures. 
En els sis mesos posteriors al part, entre el 
7 - 23% de les dones experimenten algun 
tipus de disfunció tiroïdal, comparat amb 
un 3 - 4% de la població general.

•	Els nivells de cortisol –que també han anat aug-
mentant durant l’embaràs– tenen un efecte 
immunosupressor que pot continuar després 
del part (6). S’han trobat anticossos tiroïdals 
en un 11,6% de les dones en el postpart.

Alteració de l’eix hipotàlem-hipofisiari-adrenal. El que genera susceptibilitat és la desregulació en els nivells de cortisol 
després del part degut a:
•	Una supressió de la glàndula suprarrenal de la mare causada per l’augment de corticoides (Fig. 1).
•	Una resistència a nivell de receptors de glucocorticoides de l’hipotàlem i/o de la hipòfisi que impedirien el mecanisme 

de retroalimentació negativa.

Una causa genètica? 
Els receptors de 5-HT es localitzen a la membrana cel·lular de 
les cèl·lules nervioses, i modulen els efectes de la serotonina 
(10). Les variacions genètiques ens els al·lels per als receptors 
de 5-HT, tenen un impacte significatiu en la generació de certs 
problemes i desordres fisiològics (11). Una mutació en l’al·lel 
que codifica per el receptor 5-HT2A comporta la duplicació del 
risc de suïcidi. 

La 5-HT és sintetitzada a partir de l’aminoàcid triptòfan en una via 
metabòlica curta que involucra la triptòfan hidroxilasa (TPH) (Fig. 2).  
Trobem dues isoformes de TPH (TPH1 i TPH2). Existeixen polimorfismes 
genètics en ambdós tipus, els quals influeixen en la susceptibilitat 
a l’angoixa i la depressió. 

Un origen hormonal?
Hi ha evidències de que les hormones ovàriques poden afectar 
l’expressió de la TPH suggerint un mecanisme per a la depressió 
postpart així com per al síndrome d’estrès premenstrual (10).

Una desregulació enzimàtica?
Diversos estudis suggereixen un increment de l’activitat dels sistemes enzimàtics relacionats amb el metabolisme dels 
neurotransmissors. La monoaminoxidasa A (MAO-A) és un enzim que s’ha detectat a les neurones de la glia monoami-
na-alliberadora. MAO-A metabolitza monoamino-neurotransmissors com la serotonina, la noradrenalina i la dopamina en 
el cervell. La degradació excessiva d’aquests neurotransmissors s’associa amb un baix estat d’ànim (12). S’han detectat 
nivells elevats de MAO-A en regions moduladores que generen una disminució de monoamines durant episodis depres-
sius majors (13). 

CAUSES NEUROENDOCRINES DE LA DEPRESSIÓ  POSTPART

Hipòtesi monoaminèrgica. La depressió es deu a un grau d’activitat insuficient de les neurones monoaminèrgiques. La nora-
drenalina (NA) i la dopamina (DA) apareixen disminuïdes en la depressió, sobretot bipolar, i incrementades en la mania (8).  
No obstant, la disminució de la transmissió de serotonina (5-HT) sembla desenvolupar un paper més important en la gene-
ració de la depressió (9). 

E l s  n i v e l l s  d e  5 - H T 
augmenten progressiva-
ment al llarg de tot l’embaràs 
degut a la producció  
placentària d’aquests.

CONCLUSIONS

 • Parlar de depressió transmet una idea de senzillesa en el diagnòstic, i d’especificitat del tractament; però diagnosti-
car implica una comprensió més enllà de classificar.

 • Malgrat la seva elevada prevalença, la depressió postpart segueix sense disposar de categoria diagnòstica pròpia, 
això fomenta que sovint no es diagnostiqui i,per tant, que no es tracti correctament. 

 • Tanmateix, la millora evident que mostra la pacient amb depressió postpart després d’administrar-se els tractaments utilitzats 
en els trastorns depressius majors, facilita que la depressió postpart segueixi diagnosticant-se com a trastorn depressiu major. 

 • Atès que existeixen en molts casos resultats contradictoris, s’hauria de pensar en la importància d’un possible desequilibri que 
combina els diferents neurotransmissors i l’acció de les hormones, entre altres factors, en la etiopatogènia dels trastorns afectius. 

 • S’ha identificat la localització cromosòmica de gens que confereixen vulnerabilitat per a trastorns  com la depressió 
major. Troballes com aquestes fan pensar que l’origen de la depressió postpart podria allotjar-se en el genoma.

 • És necessari seguir obrint noves vies d’investigació amb l’objectiu d’identificar el punt de partida que relaciona l’em-
baràs o el part amb la generació d’un trastorn depressiu.

En el moment del part, 
l’expulsió de la placenta 
produeix una davallada en 
els nivells de 5-HT.

Entre el primer i el segon dia postpart, s’observa 
un increment en els nivells de triptòfan sèric com a 
mecanisme natural de compensació. Però aquest 
increment no es produeix en les dones que desen-
volupen un quadre depressiu puerperal.

Classificació de les formes clíniques de la depressió postpart

La manca 
de classificació 

en una categoria 
diagnòstica prò-
pia (3) així com 

la seva 
subdiagnosticació 
fa que les dades 

d’afectació 
de depressió 

postpart siguin 
molt àmplies
 i variables.

Objectius
L’objectiu d’aquest estudi és fer una revisió  dels factors d’origen hormonal i neuroendocrí que predisposen a la 
depressió postpart.

Amb aquest treball he volgut resoldre principalment les següents qüestions:
Què és la depressió postpart?
Què la diferencia de la resta de trastorns depressius?
Quines són les hipòtesis que sustenten un origen endocrí  i/o neuroendocrí com a causa del trastorn?
Quins són els tractaments somàtics més utilitzats per tractar la depressió postpart?

Maternity blues Depressió postpart Psicosi puerperal

Aparició postpart 3 a 7 dies > 1 mes 3 a 29 dies

Duració Hores - 2 ó 3 dies 2 setmanes  - mesos - anys 1 a 29 dies

Freqüència estimada 60 - 80% 8 - 20% 0,1 - 0,2%
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A l’inici de l’embaràs, la se-
creció d’estrògens (estradiol, 
estriol i estrona) i progeste-
rona es dona únicament a  
càrrec del cos luti de l’ovari.

A partir del 2n mes de gestació,  
la placenta també secreta 
estrògens i progesterona en 
quantitats progressivament 
elevades.

Els nivells hormonals presen-
ten un augment constant al 
llarg de l’embaràs, assolint 
un màxim al final d’aquest 
període.

Durant el part, es produeix 
una davallada abrupta dels 
nivells hormonals amb la  
pèrdua de la placenta.
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TRACTAMENTS

Inhibidors de la MAO (IMAO): Agonistes monoaminèrgics. 
Inhibeixen l’activitat de la MAO, augmentant així l’allibera-
ció de DA, NA i 5-HT.
Antidepressius tricíclics (ADT): Agonistes monoaminèrgics. 
Inhibeixen la recaptació de 5-HT i de NA pels botons sinàp-
tics terminals, perllongant així els potencials postsinàptics.
Inhibidors selectius de la recaptació de serotonina (ISRS): 
Inhibeixen la recaptació de 5-HT. Els ISRS tenen efectes simi-
lars als antidepressius tricíclics.
Teràpia electroconvulsiva (TEC): La descàrrega actua sobre 
les membranes neuronals produint una alliberació massiva 
de neurotransmissors i potenciant les vies monoaminèrgiques.

Estimulació magnètica cranial (EMC): Els impulsos magnètics 
d’intensitat controlada, produeixen canvis en l’excitabilitat 
de les neurones del neocòrtex. Això genera un efecte sem-
blant al de la TEC però de més baixa intensitat.
Carbonat de liti: Major eficàcia en el tractament de la 
fase maníaca. Encara no s’ha descobert quins són els 
efectes farmacològics que expliquen la seva capacitat 
per suprimir la mania.
Antiepilèptics: Eficaç per tractar la fase depressiva del 
trastorn bipolar, però els seus efectes sobre la mania són 
encara més impressionants. Actua augmentant l’alliberació 
de neurotransmissors o disminuint-ne la recaptació.
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postpart siguin 
molt àmplies
 i variables.

Objectius
L’objectiu d’aquest estudi és fer una revisió  dels factors d’origen hormonal i neuroendocrí que predisposen a la 
depressió postpart.

Amb aquest treball he volgut resoldre principalment les següents qüestions:
Què és la depressió postpart?
Què la diferencia de la resta de trastorns depressius?
Quines són les hipòtesis que sustenten un origen endocrí  i/o neuroendocrí com a causa del trastorn?
Quins són els tractaments somàtics més utilitzats per tractar la depressió postpart?

Maternity blues Depressió postpart Psicosi puerperal

Aparició postpart 3 a 7 dies > 1 mes 3 a 29 dies

Duració Hores - 2 ó 3 dies 2 setmanes  - mesos - anys 1 a 29 dies

Freqüència estimada 60 - 80% 8 - 20% 0,1 - 0,2%

Símptomes principals Irritabilitat
Tristesa
Fatiga
Plors

Ansietat
Labilitat emocional

Insomni

Trastorns d’afectivitat  
(tristesa, desànim, culpa)
Trastorns de pensament  

(llenguatge alentit  
amb matisos pessimistes)

Alteracions cognitives 
(dificultat de concentració)

Símptomes somàtics (anorèxia, insomni 
o hipersomni,  

estrenyiment, cansament)

Deliri (idees de contingut paranoide)
Al·lucinacions  

(fonamentalment auditives)
Alteracions psicomotores  

(formes catatòniques)
Llenguatge desorganitzat
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A l’inici de l’embaràs, la se-
creció d’estrògens (estradiol, 
estriol i estrona) i progeste-
rona es dona únicament a  
càrrec del cos luti de l’ovari.

A partir del 2n mes de gestació,  
la placenta també secreta 
estrògens i progesterona en 
quantitats progressivament 
elevades.

Els nivells hormonals presen-
ten un augment constant al 
llarg de l’embaràs, assolint 
un màxim al final d’aquest 
període.

Durant el part, es produeix 
una davallada abrupta dels 
nivells hormonals amb la  
pèrdua de la placenta.
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TRACTAMENTS

Inhibidors de la MAO (IMAO): Agonistes monoaminèrgics. 
Inhibeixen l’activitat de la MAO, augmentant així l’allibera-
ció de DA, NA i 5-HT.
Antidepressius tricíclics (ADT): Agonistes monoaminèrgics. 
Inhibeixen la recaptació de 5-HT i de NA pels botons sinàp-
tics terminals, perllongant així els potencials postsinàptics.
Inhibidors selectius de la recaptació de serotonina (ISRS): 
Inhibeixen la recaptació de 5-HT. Els ISRS tenen efectes simi-
lars als antidepressius tricíclics.
Teràpia electroconvulsiva (TEC): La descàrrega actua sobre 
les membranes neuronals produint una alliberació massiva 
de neurotransmissors i potenciant les vies monoaminèrgiques.

Estimulació magnètica cranial (EMC): Els impulsos magnètics 
d’intensitat controlada, produeixen canvis en l’excitabilitat 
de les neurones del neocòrtex. Això genera un efecte sem-
blant al de la TEC però de més baixa intensitat.
Carbonat de liti: Major eficàcia en el tractament de la 
fase maníaca. Encara no s’ha descobert quins són els 
efectes farmacològics que expliquen la seva capacitat 
per suprimir la mania.
Antiepilèptics: Eficaç per tractar la fase depressiva del 
trastorn bipolar, però els seus efectes sobre la mania són 
encara més impressionants. Actua augmentant l’alliberació 
de neurotransmissors o disminuint-ne la recaptació.

Factors endocrins i neuroendocrins 
de la depressió postpart

Introducció als trastorns afectius majors
Els trastorns afectius majors es caracteritzen per una alteració del sentiment. Els  nostres sentiments estan lligats als 
esdeveniments que ens envolten, i en general són mostres de la importància que aquests esdeveniments tenen 
a la nostra vida. 

En les persones que tenen un trastorn depressiu major, els afectes alteren la seva relació amb la realitat. Aquestes 
persones tenen sentiments  de tristesa (depressió) que no estan justificats pel que succeeix en la seva vida (1).

La depressió postpart s’inclou entre els trastorns de l’estat d’ànim amb inici en les primeres quatre  
setmanes posteriors al part. 

Cursa  amb la simptomatologia dels episodis depressius majors; en ocasions, podem incloure la presència de 
símptomes maníacs i psicòtics breus.

Té seqüeles adverses tals com futurs episodis depressius materns i deterioració del desenvolupament infantil (2). 

Algunes dades sobre la depressió postpart:
El puerperi és un dels períodes de major risc en la presentació de trastorns de l’estat d’ànim.  
•	Prop	del	85%	de	les	dones	presenten	algun	tipus	d’alteració	de	l’estat	d’ànim	durant	el	postpart.	
•	Al voltant del 10% presenten contratemps emocionals més tardans.

Algunes dones experimenten símptomes transitoris i lleus. Però entre el 8 i el 25% manifesten algun tipus de trastorn inca-
pacitant i persistent; estadis d’angoixa i depressió durant setmanes, mesos o inclús anys. Aquest últim grup roman sense 
diagnosticar en el 50% dels casos.
 
Una dona que desenvolupi una depressió en el postpart té una probabilitat de recidiva del 30 al 50%.
En el cas dels episodis bipolars, la possibilitat de recidiva és del 50%.
Una dona amb un quadre psicòtic puerperal té un 90% de probabilitats de presentar nous episodis en futurs embarassos. 

CAUSES ENDOCRINES DE LA DEPRESSIÓ  POSTPART

El període postpart es caracteritza per una ràpida variació en els nivells 
circulants de diverses hormones. El que genera la susceptibilitat a patir 
alteracions de l’estat d’ànim és la caiguda abrupta d’aquests nivells hormonals 
amb el part, els quals no arriben als nivells previs a l’embaràs fins al cinquè 
dia del postpart.

Esteroides gonadals. L’estradiol incrementa la síntesi de serotonina i disminueix la seva recaptació. La  disminució de 
la concentració de serotonina associada a la caiguda en els nivells d’estradiol posterior al part, podria explicar teòri-
cament la depressió postpart (5). En canvi, si es comparen les dones amb depressió amb aquelles sense depressió, 
alguns estudis han demostrat que no hi ha una associació significativa entre els nivells d’estradiol total i d’estriol lliure 
entre el final de l’embaràs i el puerperi (6). 
Hormones tiroïdals. La disminució de la funció 
tiroïdal pot afectar a l’estat d’ànim degut a la 
seva associació amb la disminució dels nivells 
d’activitat de la serotonina central (7).
•	Els elevats nivells d’estrògens durant l’em-

baràs estimulen la producció de la globulina 
fixadora de la hormona tiroïdal, la qual cosa 
condueix a una davallada de T3 i T4 lliures. 
En els sis mesos posteriors al part, entre el 
7 - 23% de les dones experimenten algun 
tipus de disfunció tiroïdal, comparat amb 
un 3 - 4% de la població general.

•	Els nivells de cortisol –que també han anat aug-
mentant durant l’embaràs– tenen un efecte 
immunosupressor que pot continuar després 
del part (6). S’han trobat anticossos tiroïdals 
en un 11,6% de les dones en el postpart.

Alteració de l’eix hipotàlem-hipofisiari-adrenal. El que genera susceptibilitat és la desregulació en els nivells de cortisol 
després del part degut a:
•	Una supressió de la glàndula suprarrenal de la mare causada per l’augment de corticoides (Fig. 1).
•	Una resistència a nivell de receptors de glucocorticoides de l’hipotàlem i/o de la hipòfisi que impedirien el mecanisme 

de retroalimentació negativa.

Una causa genètica? 
Els receptors de 5-HT es localitzen a la membrana cel·lular de 
les cèl·lules nervioses, i modulen els efectes de la serotonina 
(10). Les variacions genètiques ens els al·lels per als receptors 
de 5-HT, tenen un impacte significatiu en la generació de certs 
problemes i desordres fisiològics (11). Una mutació en l’al·lel 
que codifica per el receptor 5-HT2A comporta la duplicació del 
risc de suïcidi. 

La 5-HT és sintetitzada a partir de l’aminoàcid triptòfan en una via 
metabòlica curta que involucra la triptòfan hidroxilasa (TPH) (Fig. 2).  
Trobem dues isoformes de TPH (TPH1 i TPH2). Existeixen polimorfismes 
genètics en ambdós tipus, els quals influeixen en la susceptibilitat 
a l’angoixa i la depressió. 

Un origen hormonal?
Hi ha evidències de que les hormones ovàriques poden afectar 
l’expressió de la TPH suggerint un mecanisme per a la depressió 
postpart així com per al síndrome d’estrès premenstrual (10).

Una desregulació enzimàtica?
Diversos estudis suggereixen un increment de l’activitat dels sistemes enzimàtics relacionats amb el metabolisme dels 
neurotransmissors. La monoaminoxidasa A (MAO-A) és un enzim que s’ha detectat a les neurones de la glia monoami-
na-alliberadora. MAO-A metabolitza monoamino-neurotransmissors com la serotonina, la noradrenalina i la dopamina en 
el cervell. La degradació excessiva d’aquests neurotransmissors s’associa amb un baix estat d’ànim (12). S’han detectat 
nivells elevats de MAO-A en regions moduladores que generen una disminució de monoamines durant episodis depres-
sius majors (13). 

CAUSES NEUROENDOCRINES DE LA DEPRESSIÓ  POSTPART

Hipòtesi monoaminèrgica. La depressió es deu a un grau d’activitat insuficient de les neurones monoaminèrgiques. La nora-
drenalina (NA) i la dopamina (DA) apareixen disminuïdes en la depressió, sobretot bipolar, i incrementades en la mania (8).  
No obstant, la disminució de la transmissió de serotonina (5-HT) sembla desenvolupar un paper més important en la gene-
ració de la depressió (9). 

E l s  n i v e l l s  d e  5 - H T 
augmenten progressiva-
ment al llarg de tot l’embaràs 
degut a la producció  
placentària d’aquests.

CONCLUSIONS

 • Parlar de depressió transmet una idea de senzillesa en el diagnòstic, i d’especificitat del tractament; però diagnosti-
car implica una comprensió més enllà de classificar.

 • Malgrat la seva elevada prevalença, la depressió postpart segueix sense disposar de categoria diagnòstica pròpia, 
això fomenta que sovint no es diagnostiqui i,per tant, que no es tracti correctament. 

 • Tanmateix, la millora evident que mostra la pacient amb depressió postpart després d’administrar-se els tractaments utilitzats 
en els trastorns depressius majors, facilita que la depressió postpart segueixi diagnosticant-se com a trastorn depressiu major. 

 • Atès que existeixen en molts casos resultats contradictoris, s’hauria de pensar en la importància d’un possible desequilibri que 
combina els diferents neurotransmissors i l’acció de les hormones, entre altres factors, en la etiopatogènia dels trastorns afectius. 

 • S’ha identificat la localització cromosòmica de gens que confereixen vulnerabilitat per a trastorns  com la depressió 
major. Troballes com aquestes fan pensar que l’origen de la depressió postpart podria allotjar-se en el genoma.

 • És necessari seguir obrint noves vies d’investigació amb l’objectiu d’identificar el punt de partida que relaciona l’em-
baràs o el part amb la generació d’un trastorn depressiu.

En el moment del part, 
l’expulsió de la placenta 
produeix una davallada en 
els nivells de 5-HT.

Entre el primer i el segon dia postpart, s’observa 
un increment en els nivells de triptòfan sèric com a 
mecanisme natural de compensació. Però aquest 
increment no es produeix en les dones que desen-
volupen un quadre depressiu puerperal.

Classificació de les formes clíniques de la depressió postpart

La manca 
de classificació 

en una categoria 
diagnòstica prò-
pia (3) així com 

la seva 
subdiagnosticació 
fa que les dades 

d’afectació 
de depressió 

postpart siguin 
molt àmplies
 i variables.

Objectius
L’objectiu d’aquest estudi és fer una revisió  dels factors d’origen hormonal i neuroendocrí que predisposen a la 
depressió postpart.

Amb aquest treball he volgut resoldre principalment les següents qüestions:
Què és la depressió postpart?
Què la diferencia de la resta de trastorns depressius?
Quines són les hipòtesis que sustenten un origen endocrí  i/o neuroendocrí com a causa del trastorn?
Quins són els tractaments somàtics més utilitzats per tractar la depressió postpart?

Maternity blues Depressió postpart Psicosi puerperal

Aparició postpart 3 a 7 dies > 1 mes 3 a 29 dies

Duració Hores - 2 ó 3 dies 2 setmanes  - mesos - anys 1 a 29 dies

Freqüència estimada 60 - 80% 8 - 20% 0,1 - 0,2%

Símptomes principals Irritabilitat
Tristesa
Fatiga
Plors

Ansietat
Labilitat emocional

Insomni

Trastorns d’afectivitat  
(tristesa, desànim, culpa)
Trastorns de pensament  

(llenguatge alentit  
amb matisos pessimistes)

Alteracions cognitives 
(dificultat de concentració)

Símptomes somàtics (anorèxia, insomni 
o hipersomni,  

estrenyiment, cansament)

Deliri (idees de contingut paranoide)
Al·lucinacions  

(fonamentalment auditives)
Alteracions psicomotores  

(formes catatòniques)
Llenguatge desorganitzat
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A l’inici de l’embaràs, la se-
creció d’estrògens (estradiol, 
estriol i estrona) i progeste-
rona es dona únicament a  
càrrec del cos luti de l’ovari.

A partir del 2n mes de gestació,  
la placenta també secreta 
estrògens i progesterona en 
quantitats progressivament 
elevades.

Els nivells hormonals presen-
ten un augment constant al 
llarg de l’embaràs, assolint 
un màxim al final d’aquest 
període.

Durant el part, es produeix 
una davallada abrupta dels 
nivells hormonals amb la  
pèrdua de la placenta.
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Figura 1

Figura 2

TRACTAMENTS

Inhibidors de la MAO (IMAO): Agonistes monoaminèrgics. 
Inhibeixen l’activitat de la MAO, augmentant així l’allibera-
ció de DA, NA i 5-HT.
Antidepressius tricíclics (ADT): Agonistes monoaminèrgics. 
Inhibeixen la recaptació de 5-HT i de NA pels botons sinàp-
tics terminals, perllongant així els potencials postsinàptics.
Inhibidors selectius de la recaptació de serotonina (ISRS): 
Inhibeixen la recaptació de 5-HT. Els ISRS tenen efectes simi-
lars als antidepressius tricíclics.
Teràpia electroconvulsiva (TEC): La descàrrega actua sobre 
les membranes neuronals produint una alliberació massiva 
de neurotransmissors i potenciant les vies monoaminèrgiques.

Estimulació magnètica cranial (EMC): Els impulsos magnètics 
d’intensitat controlada, produeixen canvis en l’excitabilitat 
de les neurones del neocòrtex. Això genera un efecte sem-
blant al de la TEC però de més baixa intensitat.
Carbonat de liti: Major eficàcia en el tractament de la 
fase maníaca. Encara no s’ha descobert quins són els 
efectes farmacològics que expliquen la seva capacitat 
per suprimir la mania.
Antiepilèptics: Eficaç per tractar la fase depressiva del 
trastorn bipolar, però els seus efectes sobre la mania són 
encara més impressionants. Actua augmentant l’alliberació 
de neurotransmissors o disminuint-ne la recaptació.

Factors endocrins i neuroendocrins 
de la depressió postpart

Introducció als trastorns afectius majors
Els trastorns afectius majors es caracteritzen per una alteració del sentiment. Els  nostres sentiments estan lligats als 
esdeveniments que ens envolten, i en general són mostres de la importància que aquests esdeveniments tenen 
a la nostra vida. 

En les persones que tenen un trastorn depressiu major, els afectes alteren la seva relació amb la realitat. Aquestes 
persones tenen sentiments  de tristesa (depressió) que no estan justificats pel que succeeix en la seva vida (1).

La depressió postpart s’inclou entre els trastorns de l’estat d’ànim amb inici en les primeres quatre  
setmanes posteriors al part. 

Cursa  amb la simptomatologia dels episodis depressius majors; en ocasions, podem incloure la presència de 
símptomes maníacs i psicòtics breus.

Té seqüeles adverses tals com futurs episodis depressius materns i deterioració del desenvolupament infantil (2). 

Algunes dades sobre la depressió postpart:
El puerperi és un dels períodes de major risc en la presentació de trastorns de l’estat d’ànim.  
•	Prop	del	85%	de	les	dones	presenten	algun	tipus	d’alteració	de	l’estat	d’ànim	durant	el	postpart.	
•	Al voltant del 10% presenten contratemps emocionals més tardans.

Algunes dones experimenten símptomes transitoris i lleus. Però entre el 8 i el 25% manifesten algun tipus de trastorn inca-
pacitant i persistent; estadis d’angoixa i depressió durant setmanes, mesos o inclús anys. Aquest últim grup roman sense 
diagnosticar en el 50% dels casos.
 
Una dona que desenvolupi una depressió en el postpart té una probabilitat de recidiva del 30 al 50%.
En el cas dels episodis bipolars, la possibilitat de recidiva és del 50%.
Una dona amb un quadre psicòtic puerperal té un 90% de probabilitats de presentar nous episodis en futurs embarassos. 

CAUSES ENDOCRINES DE LA DEPRESSIÓ  POSTPART

El període postpart es caracteritza per una ràpida variació en els nivells 
circulants de diverses hormones. El que genera la susceptibilitat a patir 
alteracions de l’estat d’ànim és la caiguda abrupta d’aquests nivells hormonals 
amb el part, els quals no arriben als nivells previs a l’embaràs fins al cinquè 
dia del postpart.

Esteroides gonadals. L’estradiol incrementa la síntesi de serotonina i disminueix la seva recaptació. La  disminució de 
la concentració de serotonina associada a la caiguda en els nivells d’estradiol posterior al part, podria explicar teòri-
cament la depressió postpart (5). En canvi, si es comparen les dones amb depressió amb aquelles sense depressió, 
alguns estudis han demostrat que no hi ha una associació significativa entre els nivells d’estradiol total i d’estriol lliure 
entre el final de l’embaràs i el puerperi (6). 
Hormones tiroïdals. La disminució de la funció 
tiroïdal pot afectar a l’estat d’ànim degut a la 
seva associació amb la disminució dels nivells 
d’activitat de la serotonina central (7).
•	Els elevats nivells d’estrògens durant l’em-

baràs estimulen la producció de la globulina 
fixadora de la hormona tiroïdal, la qual cosa 
condueix a una davallada de T3 i T4 lliures. 
En els sis mesos posteriors al part, entre el 
7 - 23% de les dones experimenten algun 
tipus de disfunció tiroïdal, comparat amb 
un 3 - 4% de la població general.

•	Els nivells de cortisol –que també han anat aug-
mentant durant l’embaràs– tenen un efecte 
immunosupressor que pot continuar després 
del part (6). S’han trobat anticossos tiroïdals 
en un 11,6% de les dones en el postpart.

Alteració de l’eix hipotàlem-hipofisiari-adrenal. El que genera susceptibilitat és la desregulació en els nivells de cortisol 
després del part degut a:
•	Una supressió de la glàndula suprarrenal de la mare causada per l’augment de corticoides (Fig. 1).
•	Una resistència a nivell de receptors de glucocorticoides de l’hipotàlem i/o de la hipòfisi que impedirien el mecanisme 

de retroalimentació negativa.

Una causa genètica? 
Els receptors de 5-HT es localitzen a la membrana cel·lular de 
les cèl·lules nervioses, i modulen els efectes de la serotonina 
(10). Les variacions genètiques ens els al·lels per als receptors 
de 5-HT, tenen un impacte significatiu en la generació de certs 
problemes i desordres fisiològics (11). Una mutació en l’al·lel 
que codifica per el receptor 5-HT2A comporta la duplicació del 
risc de suïcidi. 

La 5-HT és sintetitzada a partir de l’aminoàcid triptòfan en una via 
metabòlica curta que involucra la triptòfan hidroxilasa (TPH) (Fig. 2).  
Trobem dues isoformes de TPH (TPH1 i TPH2). Existeixen polimorfismes 
genètics en ambdós tipus, els quals influeixen en la susceptibilitat 
a l’angoixa i la depressió. 

Un origen hormonal?
Hi ha evidències de que les hormones ovàriques poden afectar 
l’expressió de la TPH suggerint un mecanisme per a la depressió 
postpart així com per al síndrome d’estrès premenstrual (10).

Una desregulació enzimàtica?
Diversos estudis suggereixen un increment de l’activitat dels sistemes enzimàtics relacionats amb el metabolisme dels 
neurotransmissors. La monoaminoxidasa A (MAO-A) és un enzim que s’ha detectat a les neurones de la glia monoami-
na-alliberadora. MAO-A metabolitza monoamino-neurotransmissors com la serotonina, la noradrenalina i la dopamina en 
el cervell. La degradació excessiva d’aquests neurotransmissors s’associa amb un baix estat d’ànim (12). S’han detectat 
nivells elevats de MAO-A en regions moduladores que generen una disminució de monoamines durant episodis depres-
sius majors (13). 

CAUSES NEUROENDOCRINES DE LA DEPRESSIÓ  POSTPART

Hipòtesi monoaminèrgica. La depressió es deu a un grau d’activitat insuficient de les neurones monoaminèrgiques. La nora-
drenalina (NA) i la dopamina (DA) apareixen disminuïdes en la depressió, sobretot bipolar, i incrementades en la mania (8).  
No obstant, la disminució de la transmissió de serotonina (5-HT) sembla desenvolupar un paper més important en la gene-
ració de la depressió (9). 

E l s  n i v e l l s  d e  5 - H T 
augmenten progressiva-
ment al llarg de tot l’embaràs 
degut a la producció  
placentària d’aquests.

CONCLUSIONS

 • Parlar de depressió transmet una idea de senzillesa en el diagnòstic, i d’especificitat del tractament; però diagnosti-
car implica una comprensió més enllà de classificar.

 • Malgrat la seva elevada prevalença, la depressió postpart segueix sense disposar de categoria diagnòstica pròpia, 
això fomenta que sovint no es diagnostiqui i,per tant, que no es tracti correctament. 

 • Tanmateix, la millora evident que mostra la pacient amb depressió postpart després d’administrar-se els tractaments utilitzats 
en els trastorns depressius majors, facilita que la depressió postpart segueixi diagnosticant-se com a trastorn depressiu major. 

 • Atès que existeixen en molts casos resultats contradictoris, s’hauria de pensar en la importància d’un possible desequilibri que 
combina els diferents neurotransmissors i l’acció de les hormones, entre altres factors, en la etiopatogènia dels trastorns afectius. 

 • S’ha identificat la localització cromosòmica de gens que confereixen vulnerabilitat per a trastorns  com la depressió 
major. Troballes com aquestes fan pensar que l’origen de la depressió postpart podria allotjar-se en el genoma.

 • És necessari seguir obrint noves vies d’investigació amb l’objectiu d’identificar el punt de partida que relaciona l’em-
baràs o el part amb la generació d’un trastorn depressiu.

En el moment del part, 
l’expulsió de la placenta 
produeix una davallada en 
els nivells de 5-HT.

Entre el primer i el segon dia postpart, s’observa 
un increment en els nivells de triptòfan sèric com a 
mecanisme natural de compensació. Però aquest 
increment no es produeix en les dones que desen-
volupen un quadre depressiu puerperal.

Classificació de les formes clíniques de la depressió postpart

La manca 
de classificació 

en una categoria 
diagnòstica prò-
pia (3) així com 

la seva 
subdiagnosticació 
fa que les dades 

d’afectació 
de depressió 

postpart siguin 
molt àmplies
 i variables.

Objectius
L’objectiu d’aquest estudi és fer una revisió  dels factors d’origen hormonal i neuroendocrí que predisposen a la 
depressió postpart.

Amb aquest treball he volgut resoldre principalment les següents qüestions:
Què és la depressió postpart?
Què la diferencia de la resta de trastorns depressius?
Quines són les hipòtesis que sustenten un origen endocrí  i/o neuroendocrí com a causa del trastorn?
Quins són els tractaments somàtics més utilitzats per tractar la depressió postpart?

Maternity blues Depressió postpart Psicosi puerperal

Aparició postpart 3 a 7 dies > 1 mes 3 a 29 dies

Duració Hores - 2 ó 3 dies 2 setmanes  - mesos - anys 1 a 29 dies

Freqüència estimada 60 - 80% 8 - 20% 0,1 - 0,2%

Símptomes principals Irritabilitat
Tristesa
Fatiga
Plors

Ansietat
Labilitat emocional

Insomni

Trastorns d’afectivitat  
(tristesa, desànim, culpa)
Trastorns de pensament  

(llenguatge alentit  
amb matisos pessimistes)

Alteracions cognitives 
(dificultat de concentració)

Símptomes somàtics (anorèxia, insomni 
o hipersomni,  

estrenyiment, cansament)

Deliri (idees de contingut paranoide)
Al·lucinacions  

(fonamentalment auditives)
Alteracions psicomotores  

(formes catatòniques)
Llenguatge desorganitzat

Tractament Suport psicològic Antidepressius
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A l’inici de l’embaràs, la se-
creció d’estrògens (estradiol, 
estriol i estrona) i progeste-
rona es dona únicament a  
càrrec del cos luti de l’ovari.

A partir del 2n mes de gestació,  
la placenta també secreta 
estrògens i progesterona en 
quantitats progressivament 
elevades.

Els nivells hormonals presen-
ten un augment constant al 
llarg de l’embaràs, assolint 
un màxim al final d’aquest 
període.

Durant el part, es produeix 
una davallada abrupta dels 
nivells hormonals amb la  
pèrdua de la placenta.
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TRACTAMENTS

Inhibidors de la MAO (IMAO): Agonistes monoaminèrgics. 
Inhibeixen l’activitat de la MAO, augmentant així l’allibera-
ció de DA, NA i 5-HT.
Antidepressius tricíclics (ADT): Agonistes monoaminèrgics. 
Inhibeixen la recaptació de 5-HT i de NA pels botons sinàp-
tics terminals, perllongant així els potencials postsinàptics.
Inhibidors selectius de la recaptació de serotonina (ISRS): 
Inhibeixen la recaptació de 5-HT. Els ISRS tenen efectes simi-
lars als antidepressius tricíclics.
Teràpia electroconvulsiva (TEC): La descàrrega actua sobre 
les membranes neuronals produint una alliberació massiva 
de neurotransmissors i potenciant les vies monoaminèrgiques.

Estimulació magnètica cranial (EMC): Els impulsos magnètics 
d’intensitat controlada, produeixen canvis en l’excitabilitat 
de les neurones del neocòrtex. Això genera un efecte sem-
blant al de la TEC però de més baixa intensitat.
Carbonat de liti: Major eficàcia en el tractament de la 
fase maníaca. Encara no s’ha descobert quins són els 
efectes farmacològics que expliquen la seva capacitat 
per suprimir la mania.
Antiepilèptics: Eficaç per tractar la fase depressiva del 
trastorn bipolar, però els seus efectes sobre la mania són 
encara més impressionants. Actua augmentant l’alliberació 
de neurotransmissors o disminuint-ne la recaptació.

Factors endocrins i neuroendocrins 
de la depressió postpart

Introducció als trastorns afectius majors
Els trastorns afectius majors es caracteritzen per una alteració del sentiment. Els  nostres sentiments estan lligats als 
esdeveniments que ens envolten, i en general són mostres de la importància que aquests esdeveniments tenen 
a la nostra vida. 

En les persones que tenen un trastorn depressiu major, els afectes alteren la seva relació amb la realitat. Aquestes 
persones tenen sentiments  de tristesa (depressió) que no estan justificats pel que succeeix en la seva vida (1).

La depressió postpart s’inclou entre els trastorns de l’estat d’ànim amb inici en les primeres quatre  
setmanes posteriors al part. 

Cursa  amb la simptomatologia dels episodis depressius majors; en ocasions, podem incloure la presència de 
símptomes maníacs i psicòtics breus.

Té seqüeles adverses tals com futurs episodis depressius materns i deterioració del desenvolupament infantil (2). 

Algunes dades sobre la depressió postpart:
El puerperi és un dels períodes de major risc en la presentació de trastorns de l’estat d’ànim.  
•	Prop	del	85%	de	les	dones	presenten	algun	tipus	d’alteració	de	l’estat	d’ànim	durant	el	postpart.	
•	Al voltant del 10% presenten contratemps emocionals més tardans.

Algunes dones experimenten símptomes transitoris i lleus. Però entre el 8 i el 25% manifesten algun tipus de trastorn inca-
pacitant i persistent; estadis d’angoixa i depressió durant setmanes, mesos o inclús anys. Aquest últim grup roman sense 
diagnosticar en el 50% dels casos.
 
Una dona que desenvolupi una depressió en el postpart té una probabilitat de recidiva del 30 al 50%.
En el cas dels episodis bipolars, la possibilitat de recidiva és del 50%.
Una dona amb un quadre psicòtic puerperal té un 90% de probabilitats de presentar nous episodis en futurs embarassos. 
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El període postpart es caracteritza per una ràpida variació en els nivells 
circulants de diverses hormones. El que genera la susceptibilitat a patir 
alteracions de l’estat d’ànim és la caiguda abrupta d’aquests nivells hormonals 
amb el part, els quals no arriben als nivells previs a l’embaràs fins al cinquè 
dia del postpart.

Esteroides gonadals. L’estradiol incrementa la síntesi de serotonina i disminueix la seva recaptació. La  disminució de 
la concentració de serotonina associada a la caiguda en els nivells d’estradiol posterior al part, podria explicar teòri-
cament la depressió postpart (5). En canvi, si es comparen les dones amb depressió amb aquelles sense depressió, 
alguns estudis han demostrat que no hi ha una associació significativa entre els nivells d’estradiol total i d’estriol lliure 
entre el final de l’embaràs i el puerperi (6). 
Hormones tiroïdals. La disminució de la funció 
tiroïdal pot afectar a l’estat d’ànim degut a la 
seva associació amb la disminució dels nivells 
d’activitat de la serotonina central (7).
•	Els elevats nivells d’estrògens durant l’em-

baràs estimulen la producció de la globulina 
fixadora de la hormona tiroïdal, la qual cosa 
condueix a una davallada de T3 i T4 lliures. 
En els sis mesos posteriors al part, entre el 
7 - 23% de les dones experimenten algun 
tipus de disfunció tiroïdal, comparat amb 
un 3 - 4% de la població general.

•	Els nivells de cortisol –que també han anat aug-
mentant durant l’embaràs– tenen un efecte 
immunosupressor que pot continuar després 
del part (6). S’han trobat anticossos tiroïdals 
en un 11,6% de les dones en el postpart.

Alteració de l’eix hipotàlem-hipofisiari-adrenal. El que genera susceptibilitat és la desregulació en els nivells de cortisol 
després del part degut a:
•	Una supressió de la glàndula suprarrenal de la mare causada per l’augment de corticoides (Fig. 1).
•	Una resistència a nivell de receptors de glucocorticoides de l’hipotàlem i/o de la hipòfisi que impedirien el mecanisme 

de retroalimentació negativa.

Una causa genètica? 
Els receptors de 5-HT es localitzen a la membrana cel·lular de 
les cèl·lules nervioses, i modulen els efectes de la serotonina 
(10). Les variacions genètiques ens els al·lels per als receptors 
de 5-HT, tenen un impacte significatiu en la generació de certs 
problemes i desordres fisiològics (11). Una mutació en l’al·lel 
que codifica per el receptor 5-HT2A comporta la duplicació del 
risc de suïcidi. 

La 5-HT és sintetitzada a partir de l’aminoàcid triptòfan en una via 
metabòlica curta que involucra la triptòfan hidroxilasa (TPH) (Fig. 2).  
Trobem dues isoformes de TPH (TPH1 i TPH2). Existeixen polimorfismes 
genètics en ambdós tipus, els quals influeixen en la susceptibilitat 
a l’angoixa i la depressió. 

Un origen hormonal?
Hi ha evidències de que les hormones ovàriques poden afectar 
l’expressió de la TPH suggerint un mecanisme per a la depressió 
postpart així com per al síndrome d’estrès premenstrual (10).

Una desregulació enzimàtica?
Diversos estudis suggereixen un increment de l’activitat dels sistemes enzimàtics relacionats amb el metabolisme dels 
neurotransmissors. La monoaminoxidasa A (MAO-A) és un enzim que s’ha detectat a les neurones de la glia monoami-
na-alliberadora. MAO-A metabolitza monoamino-neurotransmissors com la serotonina, la noradrenalina i la dopamina en 
el cervell. La degradació excessiva d’aquests neurotransmissors s’associa amb un baix estat d’ànim (12). S’han detectat 
nivells elevats de MAO-A en regions moduladores que generen una disminució de monoamines durant episodis depres-
sius majors (13). 
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Hipòtesi monoaminèrgica. La depressió es deu a un grau d’activitat insuficient de les neurones monoaminèrgiques. La nora-
drenalina (NA) i la dopamina (DA) apareixen disminuïdes en la depressió, sobretot bipolar, i incrementades en la mania (8).  
No obstant, la disminució de la transmissió de serotonina (5-HT) sembla desenvolupar un paper més important en la gene-
ració de la depressió (9). 
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 • Parlar de depressió transmet una idea de senzillesa en el diagnòstic, i d’especificitat del tractament; però diagnosti-
car implica una comprensió més enllà de classificar.

 • Malgrat la seva elevada prevalença, la depressió postpart segueix sense disposar de categoria diagnòstica pròpia, 
això fomenta que sovint no es diagnostiqui i,per tant, que no es tracti correctament. 

 • Tanmateix, la millora evident que mostra la pacient amb depressió postpart després d’administrar-se els tractaments utilitzats 
en els trastorns depressius majors, facilita que la depressió postpart segueixi diagnosticant-se com a trastorn depressiu major. 

 • Atès que existeixen en molts casos resultats contradictoris, s’hauria de pensar en la importància d’un possible desequilibri que 
combina els diferents neurotransmissors i l’acció de les hormones, entre altres factors, en la etiopatogènia dels trastorns afectius. 

 • S’ha identificat la localització cromosòmica de gens que confereixen vulnerabilitat per a trastorns  com la depressió 
major. Troballes com aquestes fan pensar que l’origen de la depressió postpart podria allotjar-se en el genoma.

 • És necessari seguir obrint noves vies d’investigació amb l’objectiu d’identificar el punt de partida que relaciona l’em-
baràs o el part amb la generació d’un trastorn depressiu.

En el moment del part, 
l’expulsió de la placenta 
produeix una davallada en 
els nivells de 5-HT.

Entre el primer i el segon dia postpart, s’observa 
un increment en els nivells de triptòfan sèric com a 
mecanisme natural de compensació. Però aquest 
increment no es produeix en les dones que desen-
volupen un quadre depressiu puerperal.
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Objectius
L’objectiu d’aquest estudi és fer una revisió  dels factors d’origen hormonal i neuroendocrí que predisposen a la 
depressió postpart.

Amb aquest treball he volgut resoldre principalment les següents qüestions:
Què és la depressió postpart?
Què la diferencia de la resta de trastorns depressius?
Quines són les hipòtesis que sustenten un origen endocrí  i/o neuroendocrí com a causa del trastorn?
Quins són els tractaments somàtics més utilitzats per tractar la depressió postpart?
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Símptomes principals Irritabilitat
Tristesa
Fatiga
Plors

Ansietat
Labilitat emocional

Insomni

Trastorns d’afectivitat  
(tristesa, desànim, culpa)
Trastorns de pensament  

(llenguatge alentit  
amb matisos pessimistes)

Alteracions cognitives 
(dificultat de concentració)

Símptomes somàtics (anorèxia, insomni 
o hipersomni,  

estrenyiment, cansament)

Deliri (idees de contingut paranoide)
Al·lucinacions  

(fonamentalment auditives)
Alteracions psicomotores  

(formes catatòniques)
Llenguatge desorganitzat

Tractament Suport psicològic Antidepressius
Teràpia psicològica 

especialitzada

Antidepressius
Neurolèptics

Teràpia psicològica especialitzada
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A l’inici de l’embaràs, la se-
creció d’estrògens (estradiol, 
estriol i estrona) i progeste-
rona es dona únicament a  
càrrec del cos luti de l’ovari.

A partir del 2n mes de gestació,  
la placenta també secreta 
estrògens i progesterona en 
quantitats progressivament 
elevades.

Els nivells hormonals presen-
ten un augment constant al 
llarg de l’embaràs, assolint 
un màxim al final d’aquest 
període.

Durant el part, es produeix 
una davallada abrupta dels 
nivells hormonals amb la  
pèrdua de la placenta.
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Figura 1

Figura 2

TRACTAMENTS

Inhibidors de la MAO (IMAO): Agonistes monoaminèrgics. 
Inhibeixen l’activitat de la MAO, augmentant així l’allibera-
ció de DA, NA i 5-HT.
Antidepressius tricíclics (ADT): Agonistes monoaminèrgics. 
Inhibeixen la recaptació de 5-HT i de NA pels botons sinàp-
tics terminals, perllongant així els potencials postsinàptics.
Inhibidors selectius de la recaptació de serotonina (ISRS): 
Inhibeixen la recaptació de 5-HT. Els ISRS tenen efectes simi-
lars als antidepressius tricíclics.
Teràpia electroconvulsiva (TEC): La descàrrega actua sobre 
les membranes neuronals produint una alliberació massiva 
de neurotransmissors i potenciant les vies monoaminèrgiques.

Estimulació magnètica cranial (EMC): Els impulsos magnètics 
d’intensitat controlada, produeixen canvis en l’excitabilitat 
de les neurones del neocòrtex. Això genera un efecte sem-
blant al de la TEC però de més baixa intensitat.
Carbonat de liti: Major eficàcia en el tractament de la 
fase maníaca. Encara no s’ha descobert quins són els 
efectes farmacològics que expliquen la seva capacitat 
per suprimir la mania.
Antiepilèptics: Eficaç per tractar la fase depressiva del 
trastorn bipolar, però els seus efectes sobre la mania són 
encara més impressionants. Actua augmentant l’alliberació 
de neurotransmissors o disminuint-ne la recaptació.


