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MARZEC 2015/NR 8 Drodzy Czytelnicy 
Czasami perypetie towarzyszące wydaniu kolejnego numeru Psychia-

try stanowią materiał na nudnawą telenowelę, czasami na świetny sitcom. 
Tym razem splot okoliczności oraz premiera nowego sezonu House of Cards 
zafundowały Redaktorowi Naczelnemu bilet na czarną komedię z elementa-
mi psycho-horroru. Do tego padał śnieg z deszczem, a „wiatr pędził chmury, 
które ciemne i niespokojne mknęły nad miastem coraz szybciej”… Gdyby nie 
wiatr, to kto wie, do czego byśmy doszli, albo nie doszli. Jednak chyba to wła-
śnie za jego sprawą poszczególne artykuły, jak puzzle, trafiły na swoje miej-
sce, tryby maszyny ruszyły i możecie teraz cieszyć oczy nie tylko wspaniałą 
okładką.

W rozmowie z Zenonem Waldemarem Dudkiem kontynuujemy reflek-
sje nad kryzysem psychiatrii i nad związkami pomiędzy psychiatrią i kulturą.  
Tematem przewodnim numeru jest relacja pomiędzy religią, wiarą, a choro-
bą psychiczną. Bardzo dziękujemy wyśmienitym autorom, którzy starali się 
odpowiedzieć na zadane przez nas pytanie: czy chrześcijaństwo może po-
wodować schizofrenię? Dziękujemy również tym, którzy nie odpowiedzieli 
na zaproszenie. Zdajemy sobie sprawę, że to kwestia trudna i kontrowersyjna.

Jak w każdym z naszych wydań uważny czytelnik znajdzie również te-
maty, które chociaż niekoniecznie zapowiedziane w tytułach, pojawiają się  
w różnych tekstach – chciałbym naprowadzić was na jeden z ważnych tro-
pów numeru ósmego, którym są pytania o to, na czym polega relacja leczą-
ca, co to w ogóle znaczy leczyć i jak być psychiatrą w XXI wieku.

Odnalezienie innych „ukrytych” ścieżek i tropów pozostawiam, Drodzy 
Czytelnicy, Wam.

Tomasz Szafrański 
Redaktor Naczelny

PSYCHIATRA nie jest organem żadnego towarzystwa  
naukowego i nie reprezentuje żadnej instytucji.  
Pismo nie stara się o Impact Factor, nie jest na liście  
Ministerstwa Nauki ani na indeksie Kopernika.

Opinie wyrażone w  artykułach publikowanych w  naszym 
piśmie są poglądami ich autorów formułowanymi bez założenia 
nieomylności. Publikowane materiały reprezentują opinie ich 
autora/autorów i nie należy uważać, że zostały one napisane tak 
by odzwierciedlać opinię redakcji lub wydawcy jak również, że 
reprezentują opinię instytucji lub organizacji, z  których autorzy 
pochodzą.

Wydawca Mediadore i  redakcja nie biorą żadnej odpowie-
dzialności za szkody lub zniszczenia osób lub własności wynikające 
z  odpowiedzialności za produkty, zaniedbania lub z  innych 
przyczyn ani też z  używania bądź stosowania jakichkolwiek 
metod, produktów, instrukcji czy koncepcji zawartych w  ninie-
jszym materiale. Z  powodu gwałtownego postępu w  naukach 
medycznych zawsze konieczne jest niezależne weryfikowanie 
przez lekarza diagnoz, metod leczenia i  dawek leków. Wydawca  
i  redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń

Publikacja ta jest przeznaczona dla osób uprawnionych do 
wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami 
leczniczymi w  rozumieniu przepisów ustawy z  dnia 6 września 
2001 roku – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, 
z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami).

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych. Zastrzeg-
amy sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich 
tytułów. 

© Tomasz Szafrański i Mediadore. 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej pub-

likacji nie może być gdziekolwiek i  w  jakikolwiek sposób wykor-
zystywana bez pisemnej zgody Wydawcy.
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Jak nas cytować?: van Froog NF. Czołowe rozwiązania dla zdrowia psychicznego. Psychiatra 2015; 3(2): 95-99.
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zaprasza do współpracy
dziennikarzy z doświadczeniem w psychiatrii i psychologii
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Psychiatrów i psychologów z doświadczeniem dziennikarskim
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o przesyłanie informacji o doświadczeniu drogą mailową  
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Konto ZG PTP Warszawa
Prosimy o umieszczenie hasła „POMNIK” w tytule przelewu

Każde wpłata od Państwa to symboliczna cegiełka.  
Dzięki nim pomnik powstanie!

NIKT NIE MA PRAWA DECYDOWAĆ 
O WARTOŚCI LUDZKIEGO ŻYCIA!

Pomóżmy budować pomnik upamiętniający
zagładę osób chorych psychicznie  

w czasie II Wojny Światowej!
To bardzo ważny moment! Mamy bowiem zgodę na postawienie pomnika  

na terenie dawnego szpitala psychiatrycznego św. Jana Bożego  
u zbiegu ulic Bonifraterskiej i Sapieżyńskiej w Warszawie. 

Rozpoczęła się zbiórka publiczna środków na budowę pomnika 
(Nr zbiórki 2015/725/KS)

Chorzy psychicznie w Polsce byli 
pierwszymi ofiarami nazistowskiego 
ludobójstwa.

Śmierć poniosło około 20 tysięcy chorych 
psychicznie obywateli polskich.

Zdjęcie w tle: Ekshumacje - zbiory ikonograficzne Izby Regionalnej w Świeciu nad Wisłą.
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spis treści
6     Jak psychiatra z psychiatrą rozmawiamy z Zenonem 

Waldemarem Dudkiem o zagrożeniach i wyzwaniach 
stojących przed psychiatrią i o tym, dlaczego psychiatra 
nie może zapominać o kulturze.

9  Cykl tekstów, których tematem jest schizofrenia i religia 
otwieramy wyjaśnieniem: Dlaczego pytamy czy wiara 
chrześcijańska wywołuje schizofrenię? W odpowiedzi 
refleksje Cezarego Żechowskiego O religii i przywiązaniu, 
Jacka Prusaka SJ Jaka religia, jaka schizofrenia, Jacka  
Sieradzana Szaleństwo chrześcijaństwa? Szaleństwo 
człowieczeństwa? i na koniec, zaskoczonej nieodpowie-
dzialnością Redaktora Naczelnego Anny Tanalskiej, która 
daje wyraz temu, co o tym wszystkim myśli w Luźno zwią-
zanym felietonie dyletantki (nie dajcie się zwieść tytułowi 
– jak zwykle, jest ostra jak brzytwa…).

21 Miejscem, które odwiedzamy tym razem jest KOSZALIN. 
Niezwykle ciekawe rzeczy, które się tam dzieją, poznajemy 
w relacji z II Koszalińskiego Forum Psychiatrii Środowisko-
wej. Poznajemy NZOZ MEDiSON, ale tekst Izabeli Ciuńczyk 
nie jest opisem statycznej instytucji, tylko opisem w kon-
tekście OTWARTEGO DIALOGU. Spojrzenie rodzica na idee 
Otwartego Dialogu prezentuje Małgorzata Kołowska.

28 Michał Pierzgalski dokonuje rzeczy niemożliwej – nie 
tylko zaprasza Państwa na wystawę, której już nie ma,  
ale Was po niej oprowadza i uczy, jak zwiedza się wystawy 
„z kluczem”. Nie musimy dodawać, że kontekst psychia-
tryczny jest wyraźnie obecny.

32 Katarzyna Prot inauguruje cykl INTERPRETACJE  
OPEROWE i stara się wytłumaczyć, dlaczego psychiatrzy 
lubią chodzić do opery, 

34 zaś Filip Rybakowski przekonuje, że idealną formą 
spędzania wolnego czasu powinien być wysiłek fizyczny 
(nasz wydawca, wielki orędownik aktywności fizycznej, 
kibicując nowemu Krajowemu Konsultantowi do spraw 
dzieci i młodzieży, wyraża nadzieję, że kiedyś zostanie on 
Ministrem Zdrowia). 

36 O dorosłych problemach psychiatrii dziecięcej pisze 
Błażej Kmieciak.

W bloku z żółtą kropką: 

39 Karolina Kołosowska tłumaczy, dlaczego benzodiazepiny 
działają w katatonii.

41 Beata Haładyna naprawdę bardzo praktycznie o dawko-
waniu leków w chorobie Alzheimera.

47 Cykl „Dobre, Złe i Brzydkie skojarzenia leków” inauguruje 
Paweł Skrzycki, obsadzając w roli „dobrego” amisulpryd.

49 Tomasz Szafrański przedstawia mniej znaną twarz znane-
go leku fluwoksaminy – działanie na receptory sigma-1.

53 Dominika Narowska opisuje rolę witaminy B6 w depresji 
i cukrzycy.

56 Karolina Kołosowska o zastosowaniu w nieprzyjaznych 
stanach przyjaznej, wziewnej loksapiny.

60 Agnieszka Jarząbek-Cudo o tym, co o skuteczności 
leków w agresji w schizofrenii mówią CATIE i EUFEST.

61 Opisujemy też badanie Ofera Agida, czy zmieniać leki, 
czy zwiększać dawkę w schizofrenii.

63 Tomasz Szafrański i Szymon Niemcewicz o Citalopramie 
u chorych somatycznie.

65 Cicer cum caule: Łut szczęścia w Rio de Janeiro.

66 Joanna Królicka o tym, czy wortioksetyna to nowa 
nadzieja w leczeniu depresji.

70 Przemysław Bieńkowski prostuje zakola farmakologii  
na podstawie opisu przypadku trazodonu.

73 Po tej solidnej porcji psychiatrii receptorowej, Antoni 
 Jakubczyk proponuje nam rozważania nad kondycją 
 i przyszłością psychoterapii jako nauki.

74 Adam Płaźnik opowiada o tym, jak rosną w siłę obrońcy 
praw zwierząt i co to oznacza dla ludzi.

76 W rezydencji Michał Jarkiewicz, tuż przed egzaminem 
(jak ten czas leci) zastanawia się nieomal „jak żyć”…

77 A zestresowany psychiatra Ireneusz Cedeński wspomina 
ciężkiego pacjenta (uwaga – to jedyna wzmianka w tym 
numerze o lekach o przedłużonym działaniu…).

80 W rozmowie z projektantką mody Lunią Bonder  
dowiadujemy się, co to jest „lekarski styl”.

82 Płytą, którą warto znać według Mirka Sukiennika  
jest Brothers in Arms.

84 Przepis, który warto spróbować według Jacka Bomby,  
to przepis na tort Maślany z różą docent Ewy Broszkiewi-
czowej.

86 Kazimierz Staszewski specjalnie dla nas napisał  
z zewnątrz o PSYNCHIATRACH (sic!).

89 Na koniec zaś Bogusław Habrat okazuje się  
gentlemanem, 

90 a Łukasz Święcicki wzrusza, mimo (a może dzięki 
temu?)… że leży w malignie. 

Żółtym numerem strony oznaczamy w PSYCHIATRZE artykuły sponso-
rowane albo artykuły, w przypadku których chcemy uprzedzić czytelników 
o istnieniu potencjalnego konfliktu interesów. Jest on zwykle związany  
z faktem wykupienia reklamy w niniejszym numerze pisma przez produ-
centa leku lub suplementu diety, który jest wzmiankowany w artykule.

Sprostowanie:
W PSYCHIATRZE nr 7 błędnie podaliśmy imię au-
tora artykułu zamieszczonego na stronie 58, auto-
rem artykułu: „PAZIN - Pacjent Ambulatoryjny Za-
dowolony i Niezadowolony” jest dr Witold Misztal.
Przepraszamy za pomyłkę.
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Jak psychiatra z psychiatrą 

Rozmowa 
z Zenonem 

Waldemarem 
Dudkiem

Zenon Waldemar Dudek - psychiatra,  
psychoterapeuta. Twórca i redaktor naczelny 
pisma „ALBO albo. Problemy psychologii  
i kultury”. Organizator Forum Inspiracji  
Jungowskich. Autor artykułów i książek  
z zakresu psychoterapii i psychologii kultury, 
zwłaszcza psychologii jungowskiej. 
Ostatnio opublikował książkę (rozmowa  
z Mają Jaszewską) „Psychologia mitów greckich” 

Psychiatra: Co było pierwsze – Jung 
czy psychiatria?

Zenon Waldemar Dudek: Oczywi-
ście Jung. Z jego koncepcjami zetknąłem 
się na pierwszym roku medycyny. Na psy-
chiatrię zdecydowałem się pod koniec 
studiów. 

P: W roku 1991 założyłeś wydawnic-
two ENETEIA i powołałeś do życia „ALBO 
albo”, najpierw był to kwartalnik, teraz 
półrocznik. Ukazało się 58 zeszytów te-
matycznych o  problemach psychologii 
i kultury. Czym jest „ALBO albo”?

ZWD: To projekt interdyscyplinarny 
łączący naukę, zwłaszcza psychologię, 
z  kulturą. Kultura jest nośnikiem huma-
nizmu. Według jednej z  opinii, środowi-
sko „ALBO albo” rozwija idee psychologii 
humanistycznej, która w  Polsce ma sła-
bą pozycję. Warto ten nurt wzmacniać, 
tym bardziej, że zanik podejścia huma-
nistycznego jest problemem psychiatrii. 
Świadczy o  tym podział na psychiatrów 
biologicznych i humanistycznych. W tym 
drugim kierunku edukacja często jest 
teoretyczna. Zwrot psychiatrów, którzy 
uczą się głównie farmakologii, w  stronę 
postawy humanistycznej i psychoterapii, 
to powrót do źródeł. 

P: Czy napięcie między psychiatrią 
biologiczną a  humanistyczną sprawi-
ło, że odszedłeś z  Instytutu Psychia-
trii, gdzie byłeś ordynatorem oddziału 
dziennego?

ZWD: Konflikt między psychiatrią 
biologiczną i  humanistyczną rozwiąza-
łem na początku drogi zawodowej. Pra-
cowałem w  Klinice, w  której dominował 
model biologiczny. Wykształciłem się 
w  tym modelu i  zdobyłem gruntowne 
przygotowanie biologiczno-medyczne.  
Dzięki temu łatwiej mi oceniać słabe 
strony praktyki psychoterapeutycznej. 
Nie dziwią mnie sytuacje, kiedy nawet 
doświadczeni psychoterapeuci czynniki 
biologiczne i wskazania do farmakotera-
pii biorą pod uwagę zbyt późno. 

Powodem odejścia z  Instytutu była 
moja koncepcja własnego rozwoju, 
obowiązki w  wydawnictwie oraz skutki 
wprowadzenia kas chorych. Ilustruje to 
symboliczny przykład. Pacjentka, która 
złamała rękę w  trakcie zajęć w  oddziale 
i trafiła na ortopedię, została stamtąd wy-
pisana do domu. Nasz oddział nie dostał 
ani złotówki za wiele tygodni jej leczenia.  
Formalnie była to „procedura nieukoń-
czona”. Brak zapłaty za wielotygodniową 
pracę mojego personelu był niemoralny. 

P: Pamiętam, że było wtedy dużo 
nadziei, że nastąpią zmiany na lepsze – 
niestety czas pokazał, że miałeś trafną 
ocenę, do czego prowadzi nowy sys-
tem…

ZWD: Po zdobyciu specjalizacji 
miałem własne pomysły jak prowadzić 
kompleksowe leczenie. Wzorując się na 
rozwiązaniach poprzedników, stworzy-
łem program terapii depresji w oddziale 
dziennym, który uwzględniał cztery wy-
miary oddziaływań: biologiczne, psycho-
logiczne, socjoterapeutyczne i  brał pod 
uwagę czynnik kulturowy. Wcześniej taki 
program był realizowany z  chorymi na 
schizofrenię. W  zespole była specjalistka 
od pracy z  ciałem po AWF, absolwent-
ka ASP prowadząca zajęcia plastyczne, 
psychologowie reprezentujący różne 
podejścia, prowadzący terapię indywi-
dualną i  grupową czy psychoedukację. 
O  odejściu z  Instytutu przesądziło to, 
że w  nowych warunkach kompleksowy 
program trudno było rozwijać, a  pracę 
naukową musiałem realizować między 
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nik psychiczny, leczy nie tylko metoda 
i technika, ale relacja terapeutyczna.

P: Czy mówiąc o zawężeniu oddzia-
ływań, masz na myśli także podejścia 
terapeutyczne w duchu CBT?

ZWD: W pewnym sensie tak. Te me-
tody leczą wybrane problemy i przypadki 
lżejsze. To praca nastawiona na poradze-
nie sobie z objawami, która wyżej stawia 
technikę niż podmiot. Oczywiście w dłuż-
szej relacji decyduje osobowość terapeu-
ty. Znam wspaniałych terapeutów po-
znawczo-behawioralnych, którzy pracują 
ponadstandardowo, zapewniając relację 
podmiotową. 

P: No dobrze, ale czy wizja wielo-
profilowych ośrodków zajmujących się 
pacjentem i  jego rodziną, oferujących 
wszechstronny wachlarz oddziaływań 
od biologicznych przez psychologiczne 
i kulturowe nie jest kolejną utopią?

ZWD: Oczywiście, w  naszych re-
aliach, kiedy faktem społecznym jest 
znaczny wzrost samobójstw u mężczyzn, 
poszerzenie zadań dla psychiatrii można 
nazwać utopią. Psychiatrzy dysponują 
jednak szeroką wiedzą pozabiologiczną, 
zdają sobie sprawę z takich faktów i wy-
ciągają racjonalne wnioski praktyczne. 
Nie jest utopią wiedza, która odzwiercie-
dla wielowymiarowość i  głębię proble-
mów naszych pacjentów. Albo budujemy 
model psychiatrii, którego centrum sta-
nowi szpital i  leczenie farmakologiczne, 
albo model, w którym centrum oddziały-
wań stanowi oddział dzienny i  poradnia 
rodzinna. 

P: Mam wrażenie, że coraz ostrzej 
mówisz o  rozczarowaniu stanem psy-
chiatrii w Polsce.

ZWD: Uważam, że jeżeli nie nastąpi 
rehumanizacja psychiatrii, to czeka nas 
kolejna fala antypsychiatrii. Takie trendy 
już się obserwuje. Powstają oferty alter-
natywne dla psychiatrii. Istnieje ogromny 
rynek wróżb i paraterapii, który proponu-
je rozwiązania cudowne, a przy tym tanie. 
W ciągu trzech minut można dostać pora-
dę życiową, która jakoś się sprawdza. Tam 
jest relacja personalna. Jest obejmowanie 
całego człowieka, zainteresowanie jego 
życiem osobistym, filozofią życiową. Na 
to nie ma czasu psychiatra ograniczony 

czasem prywatnym, dyżurami i obowiąz-
kami w wydawnictwie. Nie dało się tego 
pogodzić z rolą ordynatora i praktyką po-
zaszpitalną. 

P. Swoje doświadczenie wykorzy-
stałeś w  prywatnym centrum medycz-
nym.

ZWD: Tak, postanowiłem działać na 
małą skalę w pracy z konkretnymi pacjen-
tami. Jako kierownik medyczny centrum 
oparłem program o  model rodzinny. 
Zakładałem, że diagnozujemy i  leczymy 
pacjenta i  jego system rodzinny. Za mo-
delem rodzinnym jest jeszcze struktura 
społeczna i system kulturowy. 

P: Czy to kierunek, w  którym po-
winna rozwijać się psychiatria?

ZWD: Sądzę, że tak. Nie redukcja wy-
miarów, ale kompleksowość sprzyja wy-
zdrowieniu. Niestety dominujący model 
współczesnej psychiatrii to rozwiązania 
techniczne, administracyjne, izolacyjne 
i przemocowe. Dziś pogodzono się z pry-
matem psychiatrii szpitalnej nad profilak-
tyczną i  środowiskową (już nie mówmy 
o humanistycznej). W szpitalach standar-
dem jest instrumentalne podejście do 
leczenia, a obok tego szerzymy wiarę, że 
dysponujemy narzędziami, które zapew-
nią dobre wyniki terapii. Redukcjonistycz-
ne podejście zmieniło relację lekarz-pa-
cjent na relację przedmiotową. 

P: Psychiatra jako pan i władca?
ZWD: Nie demonizuję problemu, 

zwracam tylko uwagę na rozdźwięk 
między teorią i  praktyką, co jest pułap-
ką psychiatrii. Wprowadza się utopijne 
programy leczenia i  rozpowszechnia 
wyidealizowane poglądy, że potrafimy 
skutecznie leczyć depresję, schizofrenię 
i chorobę Alzheimera wyłącznie tabletka-
mi. Wyzwala to w  odbiorze społecznym 
mitologiczne oczekiwania, jakby leczenie 
było sztuką zbawczą.

P: Psychiatria omnipotentna?
ZWD: Fakty są takie, że w  ostatnich 

dekadach psychiatria zredukowała swoją 
ofertę do farmakoterapii i  leczenia szpi-
talnego. Dla pacjenta i  jego rodziny nie 
ma czasu. Pacjenta obsługuje się szybko 
i w sposób techniczny: tabletka, procedu-
ra. A przecież tam, gdzie ważny jest czyn-

przez myślenie biologiczne, procedury 
i instytucjonalne struktury.

P: Dramat polega na tym, że aby 
funkcjonować w  systemie, musisz stać 
się jego funkcjonariuszem?

ZWD: W  administracji biurokracja 
to wyraz profesjonalizmu. Ale tam, gdzie 
mamy do czynienia z człowiekiem, sztyw-
ny rytuał zabija proces leczenia. Ten trend 
nasila kryzys psychiatrii.

P: Skoro mówimy o  kryzysie, nie 
mogę nie zapytać jungisty, czy nie jest 
to w gruncie rzeczy dobra wiadomość?

ZWD: Rzeczywiście są zjawiska, któ-
re wskazują na pozytywne kompensacje. 
Po pierwsze rozwija się psychoterapia, jej 
różne szkoły i nurty. Podobnie jak w me-
dycynie występuje efekt specjalistyczne-
go rozdrobnienia, ale biorąc pod uwagę 
niezły poziom szkolenia i wymóg super-
wizji, trzeba przyznać, że psychoterapeu-
ci stają się silną subkulturą terapeutyczną. 
Wielość ofert terapii zapewnia pacjentom 
dostęp do fachowej pomocy i  stwarza 
możliwość profilaktyki poważnych zabu-
rzeń. To jest alternatywa i  jeżeli psychia-
trzy nie chcą się zamknąć w  szpitalach 
przy wypisywaniu recept, powinni syste-
mowo kształcić się w psychoterapii.

Drugie zjawisko to popularność 
coachingu. Świat biznesu przerzucił się 
z  rutynowych szkoleń na pracę indywi-
dualną. Ponieważ psychiatrzy i  psycho-
terapeuci nie zajmują się codziennymi 
problemami ludzi, temat podjęli trenerzy 
od wszystkiego: biegania, sportu, diety, 
kariery zawodowej, drogi życiowej. To 
jest wymowny objaw procesów kom-
pensacyjnych w kulturze, która nie znosi 
pustki. Pojawił się ostatnio pomysł na 
psychosomatocoaching. Lekarzom nie 
muszę tłumaczyć znaczenia tego pojęcia. 
Skoro psychologowie tracą z oczu sprawy 
somatyczne, psychiatrzy koncentrują się 
na biologii i pracy mózgu, to rozwiązanie 
obejmujące wszystko na raz pojawia się 
naturalnie. 

Trzecie zjawisko wiąże się z  nowy-
mi technologiami: internetem, grupami 
społecznościowymi. Tematyczne grupy 
odgrywają rolę edukacyjną i  socjotera-
peutyczną, mają swoich liderów, mento-
rów. Pełnią więc funkcję komunikacyjną, 
psychospołeczną i   profilaktyczną, którą 
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mogliby pełnić psychiatrzy czy psychote-
rapeuci. Nowe media pokazują, że ludzie 
potrafią znaleźć dla siebie realną pomoc. 
Szukają rozwiązań, które są niezbędne 
we współczesnym życiu.

P: Czy psychiatrzy będą się w stanie 
wobec tego określić, czy zostaną zmar-
ginalizowani? 

ZWD: To jest wyzwanie, swego ro-
dzaju walka o dusze. Nie można obrażać 
się na rzeczywistość. Żyjemy w  kraju, 
w którym ważne osoby w państwie mó-
wią publicznie, że konsultują się u nume-
rologów. W wielu sprawach społecznych 
psychiatrzy nie zabierają głosu. Ostatnio 
izby lekarskie wypowiedziały się nega-
tywnie o  homeopatii – a  jest to konflikt 
sprzed wielu lat. To nie jest sprawa dla po-
ważnych gremiów. Wiadomo, że home-
opatia nie zastąpi medycyny biologicznej, 
jest przejawem innego modelu myślenia 
o  chorobach. Psychiatra powinien rozu-
mieć skąd się biorą metody alternatywne 
i że nie da się wszystkich problemów „za-
łatwić” modelem biologicznym. 

P: Reakcje psychiatrów na te sprawy 
są dość przewidywalne – homeopatia, 
bioenergoterapia, a  także egzorcyzmy 
– to zabobony, wyłudzanie pieniędzy, 
żerowanie na naiwności… Na pewno 
nie widać gotowości na rozumienie, że 
chodzi o inne modele rzeczywistości.

ZWD: Redukcyjne podejście do rze-
czywistości, nawet w  imię rzetelności 
poznania naukowego, prowadzi do izo-
lacji tego, kto generalizuje swoją wizję, 
i wpędza go w pułapkę. Zawężając pole 
widzenia, psychiatria stanie się nauką ka-
dłubową. Przecież naszym pacjentem nie 
jest mózg.

P: Nie jest? Przecież neurobiolo-
dzy z  coraz większą łatwością mówią 
o  neurobiologii zła, moralności, miło-
ści. To się cieszy popularnością wśród 
psychiatrów. Empatię można sprowa-
dzić do wyładowania w neuronach lu-
strzanych, doświadczenie mistyczne do 
nieprawidłowej aktywności w płatach 
skroniowych. To wyraźny trend, mający 
podkreślać ważność odkryć neurobiolo-
gii mózgu.

ZWD: No ale o  czym to świadczy? 
O  tym, że na pewnym etapie wiedzy 
psychiatra czy neurolog zorientowany 

w  genetyce i  neurofizjologii zaczyna się 
interesować wymiarem kulturowym. 
Zaczyna się wypowiadać o  wierzeniach 
religijnych i  mistyce, czyli o  tym, z  czym 
ma do czynienia w  realnej rzeczywisto-
ści społecznej i w kontakcie z pacjentem. 
Interpretacje neurobiologiczne są cieka-
we. Ale jeżeli podejdziemy do nich mało 
krytycznie, będą się one niewiele różnić 
od idei eugenicznych, które dokonały re-
dukcji widzenia człowieka do istoty zde-
terminowanej biologicznie. Tymczasem 
ten wymiar jest tylko jednym z  elemen-
tów integralnego modelu człowieka. Nie 
możemy ignorować pozostałych wymia-
rów – psychologicznego, społecznego 
i  duchowego. Aby nie popaść w  reduk-
cjonizm, ukułem zasadę, że mój pacjent 
jest istotą kulturową – to homo culturalis, 
a nie tylko brain czy homo sapiens. 

P: Od 20 lat organizujesz Forum In-
spiracji Jungowskich, czy cieszy się ono 
zainteresowaniem psychiatrów?

ZWD: Nasze konferencje to forum 
interdyscyplinarne. Uczestniczą w  nich 
osoby z różnych profesji, nie ma zbyt wie-
lu psychiatrów. Jesteśmy rozpoznawani 
bardziej w środowisku psychologów, filo-
zofów, antropologów. 

P: Twoje wydawnictwo ENETEIA 
wydało 7 tomów podręcznika akade-
mickiego psychoterapii – to niezwykle 
ważny dorobek działalności, wspierają-
cy jej rozwój.

ZWD: Obok publikacji poświęconych 
psychologii Junga i psychologii kultury to 
swego rodzaju wizytówka firmy. Ukazały 
się tomy od teorii do pogranicza psycho-
terapii. Jak mówi redaktor naukowy pro-
fesor Lidia Grzesiuk to prawdopodobnie 
jedyny taki podręcznik w Europie. Został 
wydany naszym ogromnym wysiłkiem, 
praktycznie bez wsparcia instytucji pu-
blicznych. Wydajemy też naukowe prace 
zbiorowe. Jest seria „Ścieżki psychotera-
pii”, ostatnio ukazało się kilka książek o ar-
teterapii. Wydaliśmy ważną monografię 
o zagładzie chorych psychiczne. Przygo-
towujemy książkę profesora Stanisława 
Pużyńskiego o  psychiatrach i  psychia-
trii… ■

Z  Zenonem Waldemarem Dudkiem, 
w Warszawie 9 lutego 2015 roku rozmawiał 
Tomasz Szafrański. 

rozmowy
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Dlaczego pytamy,  
czy wiara chrześcijańska 
wywołuje schizofrenię?
TOmasz szafrański

Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem artykuł Marka Mattso-
na z Uniwersytetu Johna Hopkinsa w Baltimore pomyślałem, że 
mamy po prostu do czynienia z twórczym rozwinięciem myśli 
marksistowsko-leninowskiej i chciałem przejść nad tym do po-
rządku dziennego. Jednakże posłyszawszy komentarz, że jest to 
naukowy dowód, żeby nie posyłać dzieci na religię, bo to może 
prowadzić do schizofrenii, stwierdziłem, że rzecz wymaga zasta-
nowienia.

Mark Mattson opisuje w pełnym erudycji artykule wyższe 
procesy myślenia i przetwarzania wzorców/schematów (SPP – 
Superior Pattern Processing), szczególne właściwości ludzkiego 
mózgu, które odpowiadają za rozwój naszego gatunku. 

SPP pozwalające na rozpoznawanie prawidłowości i za-
sad rządzących światem to: 
(1) Twórczość, odkrywczość, wynalazczość.
(2) Możliwość tworzenia oraz przekazywania mówionej 
i  pisanej informacji o  ludzkich przeżyciach, doświad-
czeniach i różnych aspektach istnienia wszechświata.
(3) Zdolność do rozumowania i szybkiego podejmowa-
nia decyzji.
(4) Wyobraźnia, możliwość tworzenia scenariuszy doty-
czących przyszłości.
(5) Myślenie magiczne i  fantazjowanie, czyli wiara 
w zjawiska, których istnienie nie jest zgodne z akcep-
towanymi prawami przyczynowości – tutaj jest miejsce 
wiary w telepatię, duchy i bóstwa. 

Matteson opisuje, w  jaki sposób rozwój kory mózgowej 
przyczynił się do rozwoju SPP. Opisuje również, w jakim mecha-
nizmie upośledzenie lub dysregulacja SPP może prowadzić do 
powstawania zaburzeń psychicznych. W tym kontekście sporo 
miejsca poświęca rozważaniom nad potencjalną szkodliwością 
wiary i religii, które stanowią przeszkodę w rozwoju racjonalne-
go myślenia. Autor sugeruje, że wierzenia religijne prowadzą 
najczęściej do podejmowania irracjonalnych decyzji oraz zacho-
wań destrukcyjnych. 

W swojej pracy Mattson cytuje głośne publikacje Rolanda 
Littlewooda i Simona Deina z Londynu, którzy postulują wspól-
ną ewolucyjną drogę pomiędzy religią i psychozą, a w tekście 
z 2013 roku wskazują na chrześcijaństwo, jako odpowiedzialne 
za przejście krótkich i ostrych stanów psychotycznych w prze-
wlekłą i  gorzej rokującą psychozę schizofreniczną. Autorzy 
odwołują się między innymi do fenomenologicznej koncepcji, 

w której istotną rolę w rozwoju schizofrenii odgrywają „hiperre-
fleksyjność” i  zaburzenia postrzegania i  przeżywania „ja”(Louis 
Sass, Józef Parnas). 

Nie ulega wątpliwości, że wpływ religii i  wiary na zdro-
wie psychiczne to niezwykle ciekawy i ważny temat. Podobno 
w ostatnim czasie wzrasta zainteresowanie tym zagadnieniem 
w środowiskach akademickich. Jednakże podkreśla się, że jest 
to relatywnie słabo poznany i niedoceniany obszar w badaniach 
dotyczących zdrowia psychicznego.

Wiadomo, że w  obliczu doświadczanego kryzysu, wiele 
osób poszukuje w pierwszym rzędzie pomocy w wierze, prak-
tykach religijnych, kontakcie z  osobą duchowną. Tymczasem 
badania pokazują, że rola wiary i  religii bywa minimalizowana 
przez profesjonalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym. 
Bywa, że dochodzi do patologizowania przeżyć religijnych. 

Badania dotyczące chorych na schizofrenię pokazują, że 
zarówno pacjenci, jak i członkowie ich rodzin często preferują 
terapeutów, którzy wyznają ich religię. „Neutralni światopoglą-
dowo” lekarze i psychologowie postrzegani są z większym dy-
stansem i nieufnością.

Badania dotyczące schizofrenii pokazują również, że religia 
i duchowość mają dla wielu chorych szczególną wagę. Zwykle 
odgrywają rolę pozytywną, która wiąże się z lepszym radzeniem 
sobie z  doświadczeniem psychozy, nadawaniem mu sensu 
i znaczenia. 

Tym bardziej prowokują do myślenia tezy przedstawione 
przez Mattsona, Deina i Littwooda. Pokazują inną, „odwróconą” 
perspektywę. 

Dlatego postanowiliśmy zaprosić do refleksji wybitnych 
ekspertów, reprezentujących różne środowiska. Na kolejnych 
stronach znajdziecie artykuły przygotowane przez religio-
znawcę Jacka Sieradzana, autora słynnej książki Szaleństwo 
w religiach świata, księdza Jacka Prusaka, psychologa i psycho-
terapeutę, którego praca doktorska była poświęcona doświad-
czeniu mistycznemu z "cechami psychotycznymi". Dobrze zna-
ny naszym czytelnikom psychiatra Cezary Żechowski zgodził się 
napisać komentarz z punktu widzenia teorii przywiązania, zaś 
Anna Tanalska, z humorem, puentuje wszystko na gruncie zdro-
wego rozsądku.

Zapraszam do lektury. ■
Piśmiennictwo:
1. Dein S, Littlewood R. Religion and psychosis: a common evolutionary trajectory? Transcult Psy-
chiatry. 2011; 48: 318-35. 2. Littlewood R, Dein S. Did Christianity lead to schizophrenia? Psychosis, 
psychology and self reference. Transcult Psychiatry. 2013; 50: 397-420. 3. Mattson MP. Superior pat-
tern processing is the essence of the evolved human brain. Front Neurosci. 2014; 8: 265.4. Smolak A, 
Gearing RE, Alonzo D, Baldwin S, Harmon S, McHugh K Social support and religion: mental health 
service use and treatment of schizophrenia. Community Ment Health J. 2013; 49: 444-50.
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Religia i przywiązanie
Cezary Żechowski

Katedra Psychologii Klinicznej, Instytutu Psychologii, 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Roland Littlewood 
i Simon Dein formułują tezę,  
że schizofrenia była  
poprzedzona psychozami, 
które były bardziej krótko-
trwałe, mniej stabilne,  
posiadały większy  
komponent afektywny  
i charakteryzowały się lepszą  
prognozą. Ich zdaniem 
chrześcijaństwo, które  
wywarło istotny wpływ na 
cywilizację Zachodu i rozwój 
modernizmu, mogło  
przyczyniać się do ewolucji  
tych wczesnych psychoz 
w kierunku schizofrenii. 

W  artykule pt. „Did Christianity lead to schizophrenia? 
Psychosis, psychology and self reference” (1) Roland Littlewood 
i Simon Dein formułują tezę, że schizofrenia była poprzedzona 
psychozami, które były bardziej krótkotrwałe, mniej stabilne, 
posiadały większy komponent afektywny i  charakteryzowały 
się lepszą prognozą. Ich zdaniem chrześcijaństwo, które wy-
warło istotny wpływ na cywilizację Zachodu i rozwój moder-
nizmu, mogło przyczyniać się do ewolucji tych wczesnych psy-
choz w kierunku schizofrenii. 
W  swojej analizie autorzy sięgają do argumentów z  zakresu 
antropologii kulturowej i historii, po czym prezentują poten-
cjalny wpływ teologii chrześcijańskiej na umysł osoby wierzą-
cej. Efektem tego wpływu jest, zdaniem autorów, „pofragmen-
towanie i  skonfliktowanie umysłu, w  którym poszczególne 
elementy skierowane są przeciw sobie” (s.408) 

Burza i odrzucenie
Jak każda nowa idea, teza Littelwooda i Deina burzy zasta-

ny porządek myślenia, przez co rodzić może dyskomfort i chęć 
jak najszybszego „oddania jej autorom” lub po prostu pozbycia 
się jej z umysłu. Zanegowanie i odrzucenie niejako „z automa-
tu”, to chyba pierwsza nieświadoma reakcja na niepokój, który 
swym rozumowaniem wprowadzają autorzy. Z drugiej strony, 
tezy Littelwooda i Deina mogą przynosić pewien rodzaj skrytej 
satysfakcji z  powodu „utarcia nosa” sadystycznym aspektom 
superego, które w postaci religii (w tym wypadku chrześcijań-
skiej) „gnębi” niewinne, pierwotne i nieświadome ja. 

Może jednak warto przyjrzeć się głównym tezom artyku-
łu, aby pomyśleć chwilę nad skomplikowanymi relacjami po-
między psychopatologią i religią, nad złożoną i skonfliktowaną 
tożsamością ludzkiego self oraz wzajemnym wpływem kultury 
na naturę i natury na kulturę ?

Empiria i przywiązanie
Celem niniejszego artykułu jest przyjrzenie się temu za-

gadnieniu od strony teorii przywiązania. Perspektywa ta może 
być pomocna w refleksji nad tezami Littlewooda i Deina, tym 
bardziej, że jej twierdzenia oparte są na badaniach empirycz-
nych. Podejście empiryczne, z  założenia redukujące zjawiska 
do ich określonych aspektów, na ogół wzbogaca teorię wywo-
dzącą się z danych jakościowych, a więc opartą na relacji, re-
fleksji czy obserwacji. Mario Mikulincer i Phillip Shaver w swo-
jej książce „Attachment and Adulthood. Structure, Dynamics 
and Change” (2) poświęcają fragment przywiązaniowym pod-
stawom religijnego i duchowego podejścia do życia. Autorzy 
ci wychodzą z  założenia, że jednym z  istotnych wskaźników 
dojrzałości człowieka jest rozwój religijnego, duchowego lub 
filozoficznego podejścia do życia. Odwołując się m. in. do ba-
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dań Granqvista i  Kirkckpatricka zauważają, że relacja osoby 
wierzącej z „Bogiem” spełnia trzy kryteria relacji przywiązanio-
wej, którymi są:

1. Poszukiwanie i utrzymywanie bliskości, 

2. Poszukiwanie tzw. bezpiecznego nieba w chwili 
stresu (safe heaven - ukrycie, ochrona, bezpieczeń-
stwo), 

3. Użycie „silniejszego i mocniejszego” jako bezpiecz-
nej bazy (secure base) w badaniu rzeczywistości. 

Relacja z Bogiem
Koncepcja wszechobecnego Boga zapewnia poczucie 

bliskości obiektu, który przynosi otuchę, wsparcie, zaufanie, 
nadzieję, zmniejszenie napięcia oraz lęku w  sytuacji stresu 
i zagrożenia. Zdaniem Kirckpatricka ludzie projektują na Boga 
tzw. modele pracy wewnętrznej, które są niczym innym jak 
zinternalizowanymi relacjami z  figurą przywiązania, swego 
rodzaju wzorcami relacji z ważnymi osobami. Wzorce te two-
rzą się w życiu człowieka przede wszystkim w oparciu o więzi 
z  rodzicami. W  tym sensie, w  kontekście teorii przywiązania, 
relację z Bogiem można badać tak samo jak uwewnętrznioną 
relację z człowiekiem, a figurę Boga traktować można jak figu-
rę przywiązania.

Style duchowości
Zdaniem Mikulincera i Shavera osoby ufne (z ufnym, bez-

piecznym stylem przywiązania) rozwijają dojrzalsze formy du-
chowości. Duchowość ta opiera się na otwartości poznawczej, 
badaniu istotnych kwestii egzystencjalnych, rozwoju indywi-
dualnej i  autonomicznej refleksyjności. Taka postawa wobec 
życia wewnętrznego zakłada tolerancję, wieloznaczność, ale 
też niepewność i zdolność znoszenia jakiegoś stopnia zamie-
szania (confusion) związanego z rozwojem religijnym. Osoby 
ufne biorą odpowiedzialność za własne działania i  decyzje, 
przeżywają relatywnie słabszy lęk, mają silniejsze związki, czę-
ściej opiekują się i potrafią współczuć innym. 

Inaczej dzieje się w  przypadku osoby z  zakłóconym po-
czuciem bezpieczeństwa (z  tzw. nieufnymi wzorcami przy-
wiązania do innych). Osoby te kierują własne sfrustrowane 
potrzeby przywiązaniowe do Boga. Ta alternatywna figura 
przywiązania ma skompensować im niepowodzenia zwią-
zane z  relacjami i więzią, osłabia też przeżywany w relacjach 
lęk (teoria kompensacji) (3). Osoby z przywiązaniem nieufnym 

używają duchowości do wybudowania systemu obron przed 
frustracją i bólem, zupełnie odmiennie niż osoby ufne, których 
duchowość łączy się z  badaniem rzeczywistości i  rozwojem. 
Jako przykład opisu tego rodzaju obron można by przytoczyć 
prace brytyjskiego psychoanalityka Johna Steinera (4). Steiner 
analizuje specyficzny sposób funkcjonowania umysłu, który 
nazywa psychicznym wycofaniem lub azylem. Polega on na 
wykształceniu skomplikowanego systemu obron służących 
unikaniu kontaktu z  drugim człowiekiem i  rzeczywistością 
oraz skryciu się w  świecie fantazji. Obrony te z  jednej strony 
dają poczucie bezpieczeństwa, z  drugiej zaś blokują rozwój 
i zatrzymują człowieka w świecie jego iluzji i obiektów przej-
ściowych. 

Oprócz projekcji niezaspokojonych potrzeb przywiąza-
niowych, osoby nieufne mogą rzutować na Boga negatywne 
modele pracy roboczej i poczucie braku bezpieczeństwa. Bóg 
postrzegany jest wtedy jako figura odrzucająca, szorstka, ar-
bitralna, gniewna, osądzająca, wymagająca posłuchu i zabie-
gania o  względy (2). W  przypadku przywiązania lękowego 
osoba nie jest pewna jego miłości, w przypadku przywiązania 
unikającego usiłuje utrzymać dystans i  niezależność. U  osób 
z zakłóconym poczuciem bezpieczeństwa występują znaczne 
trudności w poszukiwaniu i dyskutowaniu postaw w zakresie 
religijności. Jednocześnie osoby te łatwiej popadają w funda-
mentalizm i dogmatyzm.

Z  badań nad przywiązaniem i  religijnością wynika, iż 
w  przypadku osób z  bezpiecznym przywiązaniem poziom 
religijności jest wyższy niż w grupie osób z przywiązanie nie-
ufnym. W  tej ostatniej grupie obserwuje się wysoką liczbę 
nagłych konwersji, częstsze zainteresowanie praktykami New 
Age, spirytualizmem, ezoteryzmem, przeżycia „narodzenia na 
nowo”. Autorzy zauważają, że o  ile osoby ufne przetwarzają 
swoje doświadczenia religijne w sposób stopniowy, o tyle oso-
by nieufne doświadczają nagłych zmian i emocjonalnych burz 
(3,4). Osoby te w religijności poszukują zdystansowania się od 
rodziców oraz kompensacji poczucia braku bezpieczeństwa 
i przeżywanych kryzysów. Jest to zupełnie inna orientacja niż 
w  przypadku osób ufnych (z  bezpiecznymi stylami przywią-
zania), które w  religijności odnajdują stopniową, pozytywną 
identyfikację z  wartościami i  wierzeniami rodziców oraz bli-
skich partnerów. 

Obraz Boga i gender
W ostatnich latach badania nad religijnością i przywiąza-

niem nabrały nowego tempa. Bardzo interesujące wydają się 
wyniki badań z obszaru religijność, przywiązanie i gender. Np. 
Reinert i  Edwards (6) przebadały grupę 223 studentów pod 
kątem obrazu Boga (Kochający, Kontrolujący i  Zdystansowa-
ny) oraz przywiązania do rodziców, znajdując istotne różnice 
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w  obrazie Boga miedzy kobietami i  mężczyznami. U  kobiet 
obraz Boga (Bóg Kochający, Kontrolujący, Zdystansowany) był 
zgodny z opisem siebie samej, a nie rodziców - poza obszarem 
Bóg Zdystansowany, gdzie znaleziono również podobieństwa 
z opisem matki. Zupełnie odmienne wyniki otrzymano w gru-
pie mężczyzn, gdzie obraz Boga był silnie powiązany z opisem 
obojga rodziców, a ponadto z opisem przywiązania do matki 
(Bóg Kochający) i z opisem przywiązania do ojca (Bóg Zdystan-
sowany). Wprawdzie wnioski z powyższego badania nie mogą 
podlegać generalizacji, skłaniają jednak do postawienia pytań 
o społeczny kontekst różnic pomiędzy płciami w konstruowa-
niu obrazu Boga. 

Religia, przywiązanie i schizofrenia
Jakie wnioski mogą zatem płynąć z badań nad przywią-

zaniem i religią, które można by odnieść do tezy Littlewooda 
i Deina o wpływie chrześcijaństwa na schizofrenię?

1. 
Z punktu widzenia teorii przywiązania nie moż-

na ani odrzucić, ani potwierdzić powyższej tezy. Przy-
toczone wyżej badania uwyraźniają fakt, iż doświad-
czenie religijne pozostaje w silnym związku z ufnymi 
wzorcami więzi i  jako takie służyć może rozwojowi, 
dojrzałemu, autonomicznemu funkcjonowaniu oso-
by. Doświadczenie ufne zawiera w sobie element nie-
pewności i poszukiwania - „religious quest” Batsona 
(2). Przypomnieć tu można opinię Czesława Miłosza, 
że najbardziej religijne działa tworzyli w  XX w. au-
torzy podający się za agnostyków lub niewierzący. 
W  tym sensie doświadczenie religijne osoby z  uf-
nym wzorcem przywiązania może być czynnikiem 
odporności psychicznej. Z  drugiej strony, orientacja 
religijna oparta na braku bezpieczeństwa przywią-
zaniowego może łączyć się z  fundamentalizmem, 
nietolerancją, fanatyzmem, ze stosowaniem symbo-
licznej lub fizycznej przemocy. W  warunkach takich 
mogą aktywować się silne emocje, iluzyjne przeży-
wanie rzeczywistości lub oddzielanie się od niej. 

2.
 Z licznych badań wynika, iż pozbawione bezpie-

czeństwa style przywiązania, zwłaszcza przywiązanie 
zdezorganizowane, mogą stanowić istotny czynnik 
ryzyka zaburzeń psychicznych (7 ). Badania nad przy-
wiązaniem w schizofrenii wykazały, że najczęstszymi 
stylami przywiązania jest styl unikający i zdezorgani-
zowany (8,9) oraz że separacja od matki w pierwszych 
2 latach życia jest istotnym ryzykiem objawów schi-
zotypalnych (10). Dysocjacja, zmienione stany świa-
domości, derealizacja, depersonalizacja są częstymi 
zjawiskami występującymi u  osób ze zdezorganizo-
wanym stylem przywiązania (11).

schizofrenia i religia
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3. 
Współczesne koncepcje przywiązania zakładają, 

że orientacja przywiązaniowa nigdy nie jest jedno-
litą strukturą. M. Mikulicer (12) porównał ją do sieci, 
w  której węzłach zapisane są doświadczenia emo-
cjonalne z ważnymi osobami w życiu (figurami przy-
wiązania). Sieć nigdy nie jest jednorodna i nawet jeśli 
większość doświadczeń osoby stanowią przeżycia 
traumatyczne i  lęk, to zawsze znajdziemy też wspo-
mnienia bezpiecznej relacji i  zaufania do innej oso-
by (nawet jeśli jest ich bardzo niewiele). Organizacja 
przywiązaniowa ma wg Mikulincera charakter dyna-
miczny i zmienia się w pewnym stopniu w zależności 
od aktualnych doświadczeń osoby. W tym sensie doj-
rzała religijność mogłaby aktywować wzorce ufne, 
przejawiające się poprzez refleksyjność, dojrzałość, 
branie odpowiedzialności za własne czyny, opiekuń-
czość i  zdolność do znoszenia niepewności. Nato-
miast fundamentalizm opierałby się na aktywowaniu 
lękowych wzorców więzi, a co za tym idzie poczucia 
zagrożenia, krzywdy, chęci odwetu i  izolacji. Dezor-
ganizacja częściej wiązałaby się z  przeżyciami pre- 
psychotycznymi. Reasumując, teoria przywiązania 
nie odpowie na pytanie, czy chrześcijaństwo wpływa 
na rozwój schizofrenii. Może jednak rzucić światło na 
to, jaki biegun doświadczeń przywiązaniowych jest 
rozniecany w danej praktyce religijnej i jaki może być 
wpływ tej praktyki na dalszy rozwój człowieka. ■
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Jaka religia, 
jaka schizofrenia
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Instytutu Psychologii Akademii „Ignatianum”

Poszukiwanie związków pomiędzy schizofrenią a  re-
ligią nie jest niczym nowym w  literaturze psychiatrycznej, 
ale odbywało się dotąd najczęściej pod kątem wskazywania 
podobieństw między doświadczeniami mistyków bądź osób 
mających doświadczenia anomalne a  przeżyciami pacjen-
tów psychotycznych [1,2,3,4]. Zauważono bowiem, że prawie  
w każdej z  wielkich religii światowych, osoby mające w  no-
menklaturze psychiatrycznej objawy psychozy, były traktowa-
no albo jako obdarzone nadzwyczajnymi siłami i wiedzą, albo 
opętane przez duchy czy demony [5,6,7]. Roland Littlewood 
i Simon Dein [8] uważają jednak, że schizofrenia nie ma charak-
teru uniwersalnego, ani kulturowo, ani geograficznie, chociaż 
istnieje pewna ewolucyjna predyspozycja odpowiedzialna za 
wspólny rozwój psychozy i  religii [9]. Wysunęli hipotezę [8], 
że pojawienie się schizofrenii – tak jak jest ona obecnie kla-
syfikowana w ramach zaburzeń psychicznych – jest ściśle po-
wiązane z pojawieniem się chrześcijaństwa. Twierdzą bowiem, 
że chrześcijaństwo wniosło do cywilizacji Zachodu nowe ro-
zumienie jaźni jako „refleksyjnej samoświadomości”, której 
„nadmiar” konstytuuje istotę schizofrenii. Jej genealogię wiążą 
z kolei z takimi czynnikami w obrębie chrześcijaństwa jak: (a) 
ideą wszechobecnego i wszechwiedzącego Boga; (b) ideą jaź-
ni/duszy jako autonomicznego podmiotu odnoszącego się do 
Boga i wobec świata; (c) introspekcją („rachunkiem sumienia”); 
(d) podkreślaniem troski o życie wieczne i sferę duchową po-
nad zmysłową (materialną/cielesną); (e) świadomością grze-
chu i łaski; (f ) nawróceniem. Czy rzeczywiście bez chrześcijań-
stwa nie byłoby schizofrenii?

Szaleństwo szamanów  
Ze strony religioznawczej, krytycy wiązania chrześcijań-

stwa ze schizofrenią podkreślają, że to szamanizm jest pierwot-
ną formą duchową ludzkości oraz że istnieje ciągłość tradycji 
religijnych od czasów neolitu do współczesności, a  szamani 
– w tej czy innej postaci – znaleźli miejsce we wszystkich ist-
niejących religiach. Ponieważ stworzenie jednolitej definicji 
schizofrenii jest niemożliwe, choćby z powodu istnienia w róż-
nych krajach odmiennych stylów i  metod psychiatrycznych, 
a  przyjmowanych definicji nie można bezkrytycznie ekstra-
polować w przeszłość, należy mówić o „szaleństwie”. Badania 

religioznawcze pokazują, że szaleństwo, 
mistyka i magia tworzą elementy triady, 
a  to oznacza, że wszystko, co ma z  nimi 
związek, może też mieć związek z szaleń-
stwem [3]. Z  psychiatrycznego punktu 
widzenia można jednak argumentować 
– jak czynią to Littlewood i Dein [8] – że 
owo „szaleństwo” przed pojawieniem się 
chrześcijaństwa dotyczyło psychozy, któ-
ra była bardziej zróżnicowana objawowo 
(florid), afektywna, labilna, miała krótszy 
przebieg i  lepsze prognozy, a więc tego, 
co określają jako „protoschizofrenia” 
(„protoschizophrenia”). Ponieważ sami 
zauważają, że nie istnieją obiektywne 
narzędzia psychobiologicznego pomiaru 
owej „protoschizofrenii”, przyjmują bar-
dziej „pojemną” perspektywę tego, jak 
„ewentualne” objawy protoschizofrenii 
mogły wyglądać biorąc pod uwagę ich 
podobieństwo z objawami manii czy de-
lirium. Utrzymując, że nie ma swoistych 
dla schizofrenii objawów, punkt ciężkości 
w swojej argumentacji kładą na związek 
przyczynowy pomiędzy świadomością 
autorefleksyjną a poznawczymi aspekta-
mi schizofrenii.  

Funkcja bogów
Problematyczne w  ich koncepcji  

wydaje się po pierwsze „datowanie” po-
jawienia się świadomości autorefleksyj-
nej. Psycholog empiryczny Julian Jaynes, 
twórca koncepcji „umysłu dwukomoro-
wego” [10], na podstawie interesującej 
syntezy danych historycznych i współcze-
snych twierdzi, że owa świadomość poja-
wiła się 1000 lat przed naszą erą, a więc 
o  millenium wyprzedza pojawienie się 
chrześcijaństwa. Do tego okresu ludzie 
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posiadali umysł dwukomorowy, którego 
halucynacyjne procesy prawej komory 
były doświadczane przez lewą półkulę 
jako przydatna informacja pochodząca 
od bogów1. W swojej pracy przedstawia 
siedem czynników, które doprowadziły 
do upadku umysłu dwukomorowego, 
a  przeskok do świadomości autoreflek-
syjnej, zdaniem Jaynesa, widoczny jest 
w  różnych pismach religii światowych. 
Jeśli chodzi o chrześcijaństwo, to uważa, 
że choć nauki Jezusa zdają się być kiero-
wane raczej do świadomości niż umysłu 
dwukomorowego, to historia tradycji 
chrześcijańskiej świadczy o  wiecznej 
tęsknocie za dwukomorowymi absolu-
tami. Littlewood i  Dain nie odnoszą się 
do jego koncepcji, która – jak twierdzi 
znany psycholog religii David M. Wulff 
[11] – ma znaczącą moc wyjaśniającą, 
szczególnie w  odniesieniu do intymnej 
zażyłości z  głosem i  wolą Boga, która 
dawno temu była powszechną oczywi-
stością. Ponadto dane eksperymentalne 
potwierdzają dokonaną przez Jaynesa 
lokalizację źródeł tego doświadczenia 
w prawym płacie skroniowym. Wygląda 
więc na to, że Littlewood i Dein [8] wyol-
brzymiają specyfikę chrześcijaństwa na 
tle innych religii – marginalizując zwłasz-
cza dziedzictwo judaizmu, z  którego 
chrześcijaństwo wyrosło i  pojawienie 
się świadomości refleksyjnej w Biblii He-
brajskiej. Co w takim razie z chrześcijań-
stwem ma wspólnego schizofrenia?

Religia a schizofrenia
W  niewielu przeprowadzonych do-

tąd badaniach zaobserwowano, że jedna 
trzecia osób z  rozpoznaniem psychozy 
z urojeniami i halucynacjami o treści re-
ligijnej zamieszkuje kraje Zachodu [12, 
13]. Najczęściej były to urojenia doty-
czące słyszenia głosu bądź inne omamy 
przypisywane Bogu, bądź szatanowi; 
przekonanie, że jest się Bogiem, Jezu-
sem bądź aniołem; przekonanie, że jest 
się opętanym przez diabła bądź demony 
[14]. Stwierdzono, że treść urojeń od-
zwierciedla lokalne środowisko religij-
ne/kulturowe2. Religijna treść objawów 
stanowi znaczącą mniejszość wśród ob-

jawów psychotycznych. Z kolei sama psychoza, zamiast wska-
zywać na powiązanie z  konkretną religią, może poprzedzać 
zmianę przynależności religijnej na mniej tradycyjną („orto-
doksyjną”). Owej konwersji towarzyszy najczęściej emocjonal-
ny kryzys, który może być spowodowany przez psychozę bądź 
do niej prowadzić [zob. 18]. Z kolei, najnowsze badania wska-
zują, że urojenia o treści religijnej nie stanowią jednolitego fe-
nomenu o wspólnej neurokognitywnej czy neurobiologicznej 
podstawie i  należy je umiejscawiać w  historii życia i  czynni-
kach środowiskowych. Nie powinny więc być traktowane jako 
odrębna grupa urojeń (tzw. urojenia religijne) [19, 20]. 

Jeśli chcemy wiązać genealogię schizofrenii z  rozwojem 
świadomości autorefleksyjnej, to samo chrześcijaństwo jest 
częścią procesu jej ewolucji, a nie jej początkiem czy ukorono-
waniem. Nie stworzyło ono żadnej specyficznej odmiany psy-
chozy, ani żadnych specyficznych objawów schizofrenii. W po-
łowie XIX wieku urojenia o  treści religijnej wśród mężczyzn 
i kobiet z diagnozą schizofrenii, występowały trzy razy częściej 
niż w połowie XX wieku. W XXI wieku są nadal obecne, ale ich 
częstotliwość zależy od geografii, rodzaju psychozy i sposobu 
definiowania samych urojeń. To nie chrześcijaństwo stworzyło 
schizofrenię, to religia doprowadziła do rozwoju refleksyjnej 
samoświadomości. Refleksyjna samoświadomość jest jednak 
warunkiem koniecznym ewolucji samej religii – „protoschizo-
frenię” i schizofrenię łączy to, że samo „szaleństwo” było oce-
niane przez większą część ludzkiej historii w kontekście religii. 
Nie wiemy jednak, czy sam monoteizm jest ostatnim etapem 
ewolucji religii i  gdzie ma kres rozwój samoświadomości re-
fleksyjnej – nie wiemy więc wszystkiego na temat przyszłości 
schizofrenii. Jej przeszłość ma jednak więcej wspólnego z ewo-
lucyjnym rozwojem „teorii umysłu” w  historycznym rozwoju 
monoteizmu niż z wyjątkowością samego chrześcijaństwa. ■
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1) …funkcją bogów było głów-
nie prowadzenie i planowanie 
działań w nowych sytuacjach.  
To bogowie oceniali skalę pro-
blemu i organizowali działania 
zgodnie z aktualnym wzorcem 
lub celem, pojawiającym się  
w zagmatwanych cywilizacjach 
dwukomorowych, dopasowując 
do siebie wszystkie ich niepasu-
jące elementy, określając czas 
siania, czas zbierania, wybie-
rania towarów, znajdując jakiś 
porządek w całym tym ogromie 
spraw, dając wskazówki swemu 
neurologicznemu człowiekowi 
w jego werbalnym sanktuarium 
lewej półkuli (1976, s. 117-118).

2) Wśród pacjentów austriackich 
(głównie chrześcijan) częściej niż 
wśród pakistańskich (głównie 
muzułmanów) dominowały 
urojenia wielkościowe, religijne 
i grzeszności/winy [15]. Z kolei 
wśród pacjentów japońskich 
w porównaniu z austriackimi 
i niemieckimi stwierdzono, że 
urojenia prześladowcze oraz 
winy/grzechu były częstsze w Eu-
ropie niż Japonii (21% vs. 7%), 
natomiast w Japonii częściej 
urojenia ksobne, gdzie wstyd 
odgrywa zdecydowanie większe 
znaczenie w społeczeństwie 
niż religia [16]. W badaniach 
o charakterze narodowym, 
obejmującym 429 hospitalizo-
wanych pacjentów z 95 szpitali 
na terenie Japonii, potwierdzono 
ową tendencję. Urojenia o treści 
religijnej były obecne u 11% 
pacjentów, natomiast urojenia 
odniesienia u 74% [17].
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SZALEŃSTWO 
CHRZEŚCIJAŃSTWA? 
SZALEŃSTWO 
CZŁOWIECZEŃSTWA?
Jacek Sieradzan

Na początek przypomnienie kilku rzeczy podstawo-
wych, dotyczących względności pojęciowej. Kryteria zdrowia 
i choroby psychicznej, jak również normalności i anormalności 
są względne. Zmieniają się historycznie i geograficznie. Zależą 
od subiektywnych opinii specjalistów, szkół, do których należą, 
mód, którym ulegają itp1. Korporacyjny wół roboczy, który całe 
dni spędza w pracy, jest dla artysty, filozofa czy jogina niewol-
nikiem bądź szaleńcem. Dla człowieka motywowanego chęcią 
zysku, artysta czy jogin szukający samorealizacji albo filozof 
poszukujący prawdy są szaleńcami, gdyż zajmują się rzeczami, 
ich zdaniem, bezpłodnymi, bo nieprzynoszącymi dochodu. Co 
do normalności, to nie istnieje ona już na poziomie fizjologicz-
nym, gdyż każdy człowiek jest w  jakiś sposób odchylony od 
normy. Nie sposób więc mówić o  normalności na poziomie 
psychologicznym ani społecznym2. Diagnozy psychiatrycz-
ne mogą być mylne3. Znany eksperyment Davida Rosenhana 
pokazał, że ludzie zdrowi psychicznie są z  reguły uznawani 
za chorych, jeśli tylko zgłaszają się do psychiatry4. Niektórzy 
uważają, że choroba psychiczna jest mitem, a  ludzie uzna-
ni za chorych, to po prostu ofiary niewłaściwych stosunków 
społecznych5. Są też tacy, którzy uważają, że to, co dla jednych 
jest chorobą psychiczną, dla innych może być specyficznymi 
stylami bycia, nazwanymi w  biblii psychiatrów „kulturowymi 
koncepcjami chorobowymi”6.  

Czy chrześcijanie są bardziej podatni na szaleństwo od 
przedstawicieli innych religii i ludzi niereligijnych? Jeżeli Jezus 
był szaleńcem, jak twierdzą niektórzy bibliści7, to czy chrze-
ścijanie, którzy naśladują jego styl życia też są szaleńcami? 
Odpowiedzi na te pytania nie są proste. To, co rodzina Jezu-
sa uważała za szaleństwo, dla niego było odmiennym stanem 
świadomości, w który wchodził, aby uzdrawiać innych; Jezus 
byłby więc antycznym magiem-szamanem8.  

O  szaleństwie chrześcijaństwa na-
pisano morze słów, ostatnio pisał o  tym 
Fabio Ruggiero9. W  początkach istnienia 
chrześcijaństwa zwolennicy tradycyjnych 
religii (zwani przez chrześcijan „pogana-
mi”) uważali chrześcijan za szaleńców, 
gdyż odrzucali oni kult ich bogów. Chrze-
ścijanie odwzajemniali się im pięknym za 
nadobne: widzieli w „poganach” szaleń-
ców, gdyż ci odrzucali kult ich boga, Je-
zusa10. Słowo „szaleństwo” było w owych 
czasach (a  często jest i  dzisiaj) obelgą 
mającą zdyskredytować przeciwników 
politycznych.

Badania transkulturowe prowadzo-
ne na początku lat 60. XX wieku przez 40 
psychiatrów w  27 krajach świata poka-
zały, że omamy religijne najczęściej wy-
stępują wśród chrześcijan. A chrześcijań-
stwo powstało z wizji Pawła z Tarsu, które 
dla psychiatrów (niechrześcijańskich) są 
omamami. Psychiatrzy transkulturowi 
jeszcze w latach 50. XX wieku dostrzegli, 
że sam kontakt tubylców afrykańskich 
czy azjatyckich z  białym człowiekiem 
może powodować pojawienie się u nich 
nieznanych wcześniej chorób psychicz-
nych, takich jak schizofrenia. A  ci biali 
ludzie, w  owym czasie, to byli głównie 
chrześcijanie11.  

Szereg znanych badaczy uważa, że 
kultura zachodnia ma charakter schizo-
freniczny, czyli że z  samego faktu bycia 

1) J. Sieradzan, Szaleństwo  
w religiach świata, s. 27-77.
2) Tamże, s. 41-56.
3) A. Szwarc, Dni świra, s. 26-29.
4) D.L. Rosenhan, O ludziach 
normalnych w nienormalnym 
otoczeniu.
5) Tamże, s. 74.
6) DSM-5TM, s. 758-759.
7) J. Sieradzan, Szaleństwo  
w religiach świata, s. 242-249.
8) Tamże, s. 238-240.
9) F. Ruggiero, Szaleństwo 
chrześcijan.
10) J. Sieradzan, Szaleństwo 
w religiach świata, s. 301-309.
11)  Tamże, s. 545, przyp. 231.
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ludźmi Zachodu jesteśmy podatni na 
problemy natury psychicznej12. Już w po-
łowie XIX wieku psychiatrzy uważali, że 
szaleństwo jest ceną, jaką płacimy za roz-
wój cywilizacyjny13. Mających problemy 
psychiczne jest obecnie tak wielu, że Ro-
bin Persaud wprowadził nową kategorię: 
„ludzi o  słabym zdrowiu psychicznym”. 
Dotyczy ona tych, którzy nie są ani cał-
kiem chorzy, ani całkiem zdrowi14. 

W Szaleństwie w religiach świata sta-
wiam – podobnie jak buddyści – znak 
równości między człowieczeństwem 
a  szaleństwem. Już w  kanonie palijskim 
znajdują się słowa przypisywane Bud-
dzie Śakjamuniemu: „trudno jest zna-
leźć w świecie istoty, które choćby przez 
chwilę byłyby wolne od choroby umysło-
wej”15. Być może te słowa miał na myśli 
Edward Stachura, gdy niedługo przed 
śmiercią pisał: „Myślę, że umysłowo bar-
dzo niewielu ludzi jest zdrowych. Myślę, 
że na umyśle każdy jest mniej lub bardziej 
chory. Budda mówi, że człowiek, który 
nie zrealizował się przez samopoznanie, 
nie może radować się nawet przez jedną 
sekundę doskonałym zdrowiem men-
talnym”16. Buddyści uważają, że wszyscy 
ludzie cierpią dlatego, że są ludźmi. Na-
wet jeśli w  danej chwili uważają się za 
zdrowych, gdyż nie doświadczają fizycz-
nego bólu, ani psychicznego cierpienia, 
to przeżywają cierpienie złożoności, 
ponieważ składają się z dharm, nietrwa-
łych i  zmiennych elementów. Wolni od 
cierpienia są tylko oświeceni, czyli bud-
dowie. Na Zachodzie, pierwszym, który 
uważał całe życia człowieka za szaleń-
stwo był Nietzsche17. Bliska buddyzmowi 
i Nietzschemu jest współczesna definicja 
Ireneusza Ścigały, dla którego człowiek to 
„zwierzę obdarzone szaleństwem”18.  

Na szaleństwo nie mają monopolu 
chrześcijanie. Wszystkie główne religie 
świata (od szamanizmu do islamu) są 
nieodłącznie związane z szaleństwem po 
prostu dlatego, że wyznają je ludzie, któ-
rzy genetycznie dziedziczą szaleństwo 
(…). Od szaleństwa nie uwalnia żadna 
religia ani psychoterapia, lecz jedynie do-
głębna transformacja unicestwiająca du-
alizm między „ja” i „nie ja”. Spośród religii 
uniwersalistycznych, jej metody znajdują 
się wyłącznie w  buddyzmie, ponieważ 
wszystkie pozostałe wielkie religie wiążą 
szaleństwo z  takim czy innym bogiem 
(boginią) i  utrzymują doktrynalny du-

alizm. Nawet gdyby czciciel boga czy bogini uwolnił się od 
swojego szaleństwa, to uwolnić się od szaleństwa swojego bó-
stwa mógłby tylko poprzez apostazję, a tego nie jest w stanie 
uczynić. Pisma mistyków różnych tradycji religijnych pokazują 
bogów jako szalonych. Bogowie jawią się w nich jako symboli-
zacje stanów psychicznych ludzi. Mistycy, którzy podczas kon-
templacji wchodzą w  głęboki, intymny kontakt z  bóstwem, 
mają wrażenie, że ich bóstwo jest szalone, ponieważ jest 
czymś całkiem innym, niż potoczne wyobrażenia na ich temat, 
jest czymś, co nie liczy się z ich uczuciami ani oczekiwaniami. 
Ta samowiedza czyni z nich boskich szaleńców. Do zdrowia nie 
prowadzi więc przebóstwienie typu judeochrześcijańskiego 
(stanie się „małym Jahwe” 19 albo „bogiem z łaski”20) ani rozpo-
znanie własnej boskości (tożsamości własnego ducha, atmana, 
z boskim duchem, brahmanem) typu hinduskiego21.

Od szaleństwa, które jest udziałem całej ludzkości, trzeba 
więc odróżnić boskie szaleństwo mistyków i joginów. Nie jest 
to religijny obłęd, ale specyficzne doświadczenie sacrum. Jest 
ono rezultatem kontaktu z  najgłębszym poziomem ludzkiej 
świadomości, które dla mistyków jest pierwotnym i niezróżni-
cowanym bóstwem. Przekracza ono podziały istniejące mię-
dzy językami, rasami, narodami czy religiami i odwołuje się do 
wspólnych, szamańskich źródeł religii. Taki kontakt mógł i czę-
sto prowadził do obłędu, gdyż mistyk odkrywał amoralność 
bóstwa stojącego poza dobrem i złem. Moralność religijna to 
tylko konwencja dla ludzi sytych i  zadowolonych, forma reli-
gijności mieszczańskiej. W sytuacjach kryzysowych, czyli wte-
dy, gdy religia jest najbardziej potrzebna, ludzie zapominają 
o wartościach i zaczynają się zabijać. 

Badania antropologów religii – René Girarda i Waltera Bur-
kerta – pokazały, że przyczyną wojen, walk i  pogromów jest 
chęć doświadczenia przeżyć o  charakterze religijnym. Wojna 
jest święta, podczas niej walczący doświadczają szaleństwa 
wojennego22. Zdaniem Burkerta sacrum doświadczano najpeł-
niej w zabijaniu: gdy ołtarze spływały krwią ofiar, a nie w mo-
dlitwie, muzyce czy tańcu, zaś człowiek stał się człowiekiem 
poprzez akt zabijania23. Według Girarda sacrum i transcenden-
cja są konsekwencją i rezultatem zbiorowej przemocy, tworem 
morderców, mającymi zapewnić spokój w  łonie wspólnoty 
i nie dopuścić do jej kolejnej eskalacji24. 

W  czasach pokoju ludzie znajdują sobie kozły ofiarne. 
Motyw kozła ofiarnego występuje we wszystkich religijnych 
mitologiach. Ludzie wybierają spośród siebie osoby, które wy-
różniają się na tle ogółu czymś wyjątkowym (kolorem skóry, 
religią, urodą, inteligencją, kalectwem itp.) i projektując na nie 
swoje problemy, czynią z nich kozły ofiarne i obarczają odpo-
wiedzialnością za własne nieudane życie. Chrześcijaństwo nie 
jest tutaj wyjątkiem, choć sam Girard twierdzi inaczej25. 

Chrześcijanie (w tym także Girard) wierzą, że ich bóg jest 
wyjątkowy, a inni bogowie (poza żydowskim Jahwe, jedynym 
jakiego uznają oprócz Jezusa) – w ogóle „nie istnieją”. Jednak 
dokładna lektura Biblii pokazuje, że w  bogach żydowskich – 
Jahwe i Jezusie – nie ma niczego wyjątkowego. Są oni równie 
egoistyczni i narcystyczni, jak inni bogowie (których Alf Hilte-
beitel nazwał „kryminalnymi”)26 i  równie egoistyczni i  narcy-

12)  Ich nazwiska podaję w:  
J. Sieradzan, Psychologia, 
wychowanie a obłęd, s. 32.
13)  Zob. J. Sieradzan, Szaleń-
stwo w religiach świata, s. 541, 
przyp. 179.
14)  R. Persaud, Pozostać przy 
zdrowych zmysłach, s. 300.
15)  Anguttara-nikaya II 157, 
F.L. Woodward, The Book of the 
Gradual Sayings, s.146.
16) E. Stachura, Pogodzić się ze 
światem, s. 432.
17) J. Sieradzan, Życie człowieka 
jako obłęd. Por. tenże, Nietzsche 
a buddyzm. 
18) I. Ścigała, Normality 
as a significant category of 
transformations in cultural and 
individual consciousness, s. 39.
19) Księga Henocha hebrajska 
12.5, R. Rubinkiewicz (opr.), 
Apokryfy Starego Testamentu, 
s. 223.
20) Por. np. słowa Atanaze-
go Aleksandryjskiego: „Bóg 
został uczyniony człowiekiem, 
abyśmy zostali uczynieni 
Bogiem” (De incarnatione Verbi 
[O wcieleniu Słowa] 54.3, w:  
P. Schaff (red.), The Nicene and 
Post-Nicene Fathers, s. 342).
21) Por. np. „jestem brahma-
nem” (Brihadaranjaka Upani-
szad 1.4.10, w: M. Kudelska 
(tłum.), Upaniszady, s. 78).
22) Odnośnie szaleństwa 
wojennego zob. J. Sieradzan, 
Szaleństwo w religiach świata, 
s. 144-145.
23) W. Burkert, Home Necans, 
s. 2, 22. 
24) R. Girard, Sacrum i przemoc, 
s. 19, 120; tenże, Kozioł ofiarny, 
s. 69. Także U.G. Krisznamurti 
oskarżył religie o „promowanie 
zorganizowanej przemocy” (J. 
Sieradzan, Od kultu do zbrodni, 
s. 240).
25) J. Sieradzan, Tako rzecze 
Girard: Początki kultury według 
René Girarda, s. 144-146.
26) Kryminalni bogowie to, 
według niego, „bogowie łamią-
cy święte przepisy i granice, 
którym kierują się w życiu 
inni bogowie i ludzie” (A. 
Hiltebeitel, Criminal Gods and 
Demon Devotees, s. 1). Czynili 
tak bogowie greccy, indyjscy 
i żydowski Jahwe. 
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27) Zob. J. Sieradzan, Narcy-
styczny charakter nakazu  
miłości bliźniego.
28) Por. C. Lasch, The Culture  
of Narcissism. 
29) Wypowiedź w filmie doku-
mentalnym Źródło wszelkiego 
zła, część 2. 
30) Kanon palijski niemal  
w całości został przełożony  
na angielski, Po polsku istnieją 
tylko przekłady nielicznych 
fragmentów. Zob. U.G.  
Krisznamurti, Umysł jest mitem;  
E. Stachura, Fabula rasa.
31) Por. J. Sieradzan, Stachura 
a buddyzm; tenże, Od kultu  
do zbrodni, s. 231-233.
32) Por. J. Sieradzan, Bycie 
 poza egzystencją, s. 255.
33) J. Sieradzan, Nekromania 
i autorytaryzm polskiej psyche 
w kontekście Fromma i Adorna.
34) D.J. O'Hanlon, The Influence 
of “Eastern” Traditions on Tho-
mas Merton’s Personal Prayer, 
s. 174.
35) J. Wach, Socjologia religii, 
Książka i Wiedza, Warszawa 
1978, s. 44. 
36) Cyt. w: M. Długołęcki, 
Dzwon Dharmy, s. 34.
37) Cyt. w: Między Buddą  
a Mao, s. 47.

styczni jak ich wyznawcy, gdyż główny nakaz Jahwe i Jezusa 
– miłość bliźniego – jest ukrytą formą egoizmu27. Cywilizacja 
zachodnia to cywilizacja narcystyczna28. Przeniesienie kontak-
tów międzyludzkich ze świata realnego do wirtualnego tylko 
ten narcyzm powiększyło. Ludzie Zachodu są narcystyczni bez 
względu na to, czy są chrześcijanami, postchrześcijanami, ży-
dami, muzułmanami, agnostykami czy ateistami, gdyż dziedzi-
czą geny swoich przodków, głównie żydów i chrześcijan. 

Wśród chrześcijan byli i  są fanatyczni ideolodzy, którzy 
zabijali za wyznawanie odmiennych poglądów doktrynalnych, 
tak jak obecnie czynią to radykalni islamiści. Ludzie religijni 
często bywają bardziej fanatyczni od niereligijnych. Amery-
kańscy fundamentaliści chrześcijańscy nawołują do zrzucenia 
bomby atomowej na Iran, Państwo Islamskie czy jakiegokol-
wiek innego wroga. Irańscy fundamentaliści islamscy chcą 
zniszczenia Izraela. Według fizyka Stevena Weinberga: „Bez 
religii dobrzy ludzie postępowaliby dobrze, a źli źle. Z religią 
niektórzy dobrzy ludzie postępują źle”29. 

W Szaleństwie w religiach świata konkludowałem, że jedy-
nym sposobem wyjścia poza szaleństwo jest rozpoznanie wła-
snej prawdziwej natury nazywanej w buddyzmie naturą bud-
dy. Ta natura jest pusta, co oznacza, że nie da się jej związać 
z  żadną ideologią polityczną czy społeczną. Świata nie moż-
na zmienić bez dogłębnej przemiany wewnętrznej jednostki. 
Drogą do tego jest wyjście poza jednostkowy i społeczny ego-
izm, bo to on jest przyczyną cierpienia. Klasyczne przykłady 
takiej dogłębnej metamorfozy to wykłady Buddy Śakjamunie-
go zawarte w kanonie palijskim, rozmowy U.G. Krisznamurtie-
go oraz Fabula rasa Stachury30. Między naukami Buddy, U.G. 
Krisznamurtiego i człowieka-nikt Stachury są znaczące podo-
bieństwa31, ale też istotne różnice. Główne podobieństwo to 
rozpoznanie egoizmu jako przyczyny ludzkich problemów. Za-
sadnicza różnica polega na tym, że o ile Budda zalecał kontem-
plację jako jedyną drogę do oświecenia, to U.G. Krisznamurti 
uznaje wszelkie metody za ułudne, zaś oświecenie nie za du-
chową transformację, lecz czysto chemiczną przemianę orga-
nizmu, przypadkową i  przyprawiającą o  ogromne cierpienie. 
Jednym ze znamion jego przemiany było doświadczenie znik-
nięcia głowy jako centrum świadomości32. Stachura także nie 
wierzył w żadne metody. Jedyne co proponował, to wejrzenie 
we własny egoizm, który nazywał czarną dziurą, czyli stanięcie 
twarzą w twarz z iluzjami o własnej wyjątkowości, marzeniami 
o przyszłości czy nekromańskim rozwodzeniem się na temat 
przeszłości (co w Polsce realizowane jest poprzez kult historii, 
patologię pomnikomanii itp.)33. 

W  przeszłości dogłębną transformację wiązano najczę-
ściej z  jakąś religią. Od lat 60. XX wieku całkowitej zmianie 
uległa koncepcja sacrum. Sygnałem takiej przemiany był przy-
padek katolickiego mistyka Thomasa Mertona, który swoje 
pierwsze mistyczne przeżycie niedualizmu miał (w  marcu 
1958 roku) w centrum handlowym w Louisville34. O ile jeszcze 
przed II wojną światową badacze akceptowali klasyczną defi-
nicję Joachima Wacha: „religia to „doświadczenie sacrum”35, to 
obecnie wszystko może być sacrum: kapitalizm, media, sport, 
internet itp. Mamy więc religię handlu (Richard Tawney), reli-
gię kapitalizmu (Walter Benjamin), religię technologii (David 

F. Noble), religię konsumpcji (David Loy), 
religię rynku (Ken Jones), religię telewizji 
(G.T. Goethals), religię mediów (George 
Gerbner), religię futbolu (David Yallop) 
itd. Zmienić nasze życie dogłębnie może 
nie tylko medytacja, kontemplacja, mo-
dlitwa, wizyta w  świątyni, pielgrzymka, 
czy uderzenie pioruna, ale także film, te-
lewizja, muzyka, sport, gra, – w zasadzie 
wszystko, co wywrze na nas wyjątkowo 
głęboki i trwały wpływ. 

Czy z  tego wynika, że kontakt 
z  chrześcijaństwem automatycznie pro-
wadzi do szaleństwa? 

Może, ale do szaleństwa może też 
doprowadzić kontakt z  czymkolwiek in-
nym, co ma dla nas znaczenie większe 
od innych. Poeta meksykański Octavio 
Paz przed laty stwierdził, że jeśli świat ma 
przetrwać, to potrzebuje długiej kuracji 
buddyjskiej36. Chiński pisarz Mo Yan po-
wiedział: „Gdybym był w  rządzie, zachę-
całbym do masowego przechodzenia na 
buddyzm. (…) Gdyby każdy nim (= bud-
dystą) był do głębi, nie byłoby już ludzi, 
tylko sami Buddowie”37. Ja tak nie uwa-
żam, choć żywię wielką sympatię dla tej 
religii. Nie chodzi tylko o to, że buddyzm 
w  wielu krajach azjatyckich zdegenero-
wał (mnisi birmańscy nawołują do mor-
dowania muzułmanów), ale także o to, że 
samo przyjęcie buddyjskiego schronienia 
bez wewnętrznej transformacji (o  której 
pisali U.G. Krisznamurti i Stachura) nicze-
go nie zmieni w życiu człowieka, tak jak 
nie zmieni ich chrześcijański chrzest (bo 
jest to pusty rytuał najczęściej będący 
udziałem nieświadomych niemowląt) 
czy islamska szahada. Religia, aby od-
niosła skutek, musi być traktowana jak 
ścieżka wewnętrznej transformacji, a nie 
organizacja, do której rodzina na siłę za-
pisuje swoje dzieci na zasadzie: „ja jestem 
katolikiem, to ty też musisz, czy ci się to 
podoba, czy nie”. Religia nie może być 
traktowana jak totalitarna organizacja, 
a jej wyznawcy jak barany i owieczki po-
słusznie spełniające aktualne dyrektywy 
ideologów nastawionych na zysk i posze-
rzanie sfery wpływów swojej korporacji. 
Albo religia stanie się metodą przemiany 
wewnętrznej, albo będzie martwa. ■
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Luźno związany 
felieton dyletantki
Anna Tanalska - dulęba

Parę tygodni temu Redaktor Naczelny przesłał mi ma-
ilem dwa artykuły z pytaniem, czy znalazłabym „czas i ochotę 
na napisanie krótkiego tekstu, który mógłby być komenta-
rzem do w/w artykułów lub bardziej ogólną refleksją na temat 
"Czy chrześcijaństwo wywołuje schizofrenię?".

Ochotę, owszem, miałam, z  czasem było gorzej, jednak 
dałam sobie i Redaktorowi Naczelnemu szansę i zabrałam się 
za lekturę –  a to w metrze akapit lub dwa, a to przy kolacji lub 
przed snem…

Dotychczas uważałam Redaktora Naczelnego za człowie-
ka poważnego. Im dalej jednak brnęłam w tekst, tym większe 
ogarniało mnie zdumienie. Albo Redaktor Naczelny – myśla-
łam sobie – nie jest tak poważny, jak sądziłam, albo mnie prze-
cenia dramatycznie, a w dodatku strachu w sercu nie ma.

No bo kto przytomny i  rozsądny planowałby w  naszym 
nobliwym i świętobliwym społeczeństwie publikację refleksji 
na temat tego, czy chrześcijaństwo wywołuje schizofrenię? 
Jak może przyzwoity Redaktor Naczelny wiązać termin jed-
noznacznie pozytywny z obelgą tak straszną (czy muszę wy-
jaśniać, który z terminów jest pozytywny, a który obelżywy?). 
Mnie w  każdym razie obawa ogarnęła na myśl, że miałabym 
publicznie snuć na ten temat refleksje.

Tyle o strachu.

Z tą powagą i przecenianiem zaś, chodziło o to, że oba ar-
tykuły nie dość, że napisane w języku mi nieojczystym i dość 
skomplikowanym, to niesłychanie są uczone. Oba głoszą po-
ważne, ciekawe tezy, wsparte, rzecz jasna, obfitą bibliografią 
oraz – zakładam – olbrzymim doświadczeniem i wiedzą auto-
rów. Słowem – tezy są ciekawe, odważne, kontrowersyjne, a ja 
kompletnie nie mam kompetencji, by ocenić ich zasadność, 
ani nie znam naukowego kontekstu, w jakim są osadzone. Nie 
mam pojęcia, co jeden z tych artykułów znaczy w świecie psy-
chiatrów transkulturowych, a  drugi – w  świecie neurobiolo-
gów. Jakżeż więc ja, dyletantka, mam się poważnie wypowia-
dać, a raczej wypisywać w tej sprawie i komentować?

Wszakże tezy, jako się rzekło ciekawe, odważne i kontro-
wersyjne, zainspirowały mój dyletancki umysł do rozmaitych 
refleksji, luźno powiązanych i  zdecydowanie amatorskich.  
Czy coś takiego nadaje się do publikacji w periodyku tak sza-
cownym jak Psychiatra?

Zwierzyłam się ze swoich rozterek Redaktorowi Na-
czelnemu, on zaś odpisał mi, że luźno powiązane refleksje dy-
letantki, owszem, interesują go, nawet bardzo.

Chyba więc nie jest tak poważny, jak sądziłam, albo mnie 
przecenia, albo się nie boi. Albo wszystko razem.

Zatem:
Najpierw przeczytałam artykuł o  obrazoburczym tytule 

„Czy chrześcijaństwo doprowadziło do schizofrenii? Psychoza, 
psychologia i  samoświadomość”. Wynikało z  niego, że jakkol-
wiek rozmaite formy szaleństwa występują w różnych społecz-
nościach i  społeczeństwach, to schizofrenia tylko w  świecie 
chrześcijańskim.

Potem przeczytałam pracę zatytułowaną „Superior pat-
tern processing is the essence of the evolved human brain” (tego 
nie umiem nawet porządnie przetłumaczyć na polski). Z tego 
tekstu wywnioskowałam, że myślenie mityczne, religijne jest 
nieuchronnym skutkiem narastającej komplikacji centralnego 
układu nerwowego, a  Bóg jest tylko wytworem – skądinąd 
społecznie korzystnym – aktywności skomplikowanych sieci 
neuronalnych (brzmi znajomo: starsi czytelnicy pamiętają nie 
tylko z piosenki Skaldów zapewne, że „życie jest formą istnie-
nia białka”).

Z tego zaś razem wynikła mi – sama nie wiem, czy prze-
rażająca, czy może raczej budująca właśnie – synteza: schizo-
frenia jest nieuchronnym skutkiem rozwoju skomplikowanych 
sieci neuronalnych, któremu to rozwojowi właśnie zawdzię-
czamy nasze człowieczeństwo. Należałoby się raczej dziwić, że 
tak mało wśród nas schizofreników.

No w to mi graj! Jestem zdecydowaną zwolenniczką kon-
strukcjonistycznego rozumienia choroby psychicznej, w  kół-
ko gdzie się da głoszę, że w dziedzinie zdrowia psychicznego 
choroby raczej są konstruowane i dekretowane, niż odkrywa-
ne, a  tu poważni ludzie dostarczają mi dowód na to, że sza-
leństwo, a schizofrenia w szczególności (od innych szaleństw 
według Autorów odróżniają ją, jak zrozumiałam, głównie ob-
jawy wytwórcze) wynika po prostu z natury człowieka (skom-
plikowany centralny układ nerwowy) oraz kultury, którą stwo-
rzył („Devreux proponuje, by schizofrenię uznać za psychozę 
etniczną, produkt opartej na przemocy akulturacji i  opresji”). 
Zamiast więc ją leczyć, należałoby ludzi nią dotkniętych (znów: 
cokolwiek by ten termin znaczył) potraktować jak oczywistą, 

Pracownia Terapii i Rozwoju, 
Warszawa
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niezbywalną mniejszość w  naszym społeczeństwie i  zamiast 
ich osadzać w zakładach mniej lub bardziej zamkniętych, przy-
znać im miejsce i prawa należne mniejszości.

Baaardzo zgrabnie mi wyszło.

Ciekawam, czy autorzy zaakceptowaliby tego rodzaju 
wnioski? Może nie przypadkiem na początku jednego z arty-
kułów widnieje cytat z  Dziejów Apostolskich: „Tracisz rozum, 
Pawle […] wielka nauka doprowadza cię do utraty rozsądku.” 
(Dz., 26,24).

Przyznaję, że w  ferworze amatorskich refleksji i  w  synte-
tycznym zapale pominęłam niektóre subtelności. By zatem 
zadość uczynić własnej rzetelności i wierności tytułowi, zakoń-
czę garścią luźno powiązanych pytań, wątpliwości i refleksji.

W  artykule transkulturowym schizofrenię powiązano 
z  pochodzącą z  chrześcijaństwa tendencją do autorefleksji. 
Czy jednak chrześcijaństwo rzeczywiście jest jedynym wielkim 
systemem religijnym, który do autorefleksji skłania?

W  wielu innych religiach człowiek jest w  boskości 
niejako zanurzony i bezpośrednio w niej uczestniczy w swoim 
życiu codziennym. W chrześcijaństwie musi szukać Boga, który 
zarazem jest wszędzie. Sprzeczność.

Może szczególny charakter szaleństwa w naszej kulturze 
wynika z tego – kładąc nacisk na indywiduację i suwerenność 
jednostki zarazem – że Bóg jest wszędzie i wszystko przenika? 
Czy o to chodzi Autorom? Zgoda, taki przekaz wygląda dość 
niespójnie i jako osnowa kultury mógłby prowadzić do pląta-
nia niektórych wątków. Ale żeby tak zaraz wiązać z nim kon-
kretne objawy? Zakładam, że autorzy przeprowadzili te kolo-
salne badania, które podobne wnioski mogą uprawomocniać.

Czy jednak ten zaprawiony w  wyższym przetwarzaniu 
wzorców skomplikowany układ nerwowy nie mógłby sobie 
lepiej radzić z  wymogiem pogodzenia sprzeczności? Czy też 
nasza chrześcijańska kultura jest po prostu z gruntu „schizofre-
niczna” – rozszczepiona i pełna sprzeczności?

I  może istotnie jest to kultura opresyjna (ale czy każda 
w jakiś sposób nie jest? I czy być nie musi?), skoro obawiam się 
(też jestem tej kultury obywatelką) w  jednym zdaniu pomie-
ścić schizofrenię z chrześcijaństwem?

Z  artykułu neurobiologicznego dowiaduję się, że „z  roz-
ważań neuroanatomicznych i neurochemicznych […] wynika, 
że wyższe zdolności intelektualne człowieka są wyłącznie bądź 
w  przeważającej mierze wynikiem większej liczby neuronów 
i synaps, które pośredniczą w lepszym kodowaniu i integracji 
schematów oraz w  ich przekazywaniu między jednostkami”. 
Zatem od naszych młodszych w ewolucji braci różnimy się ilo-
ściowo tylko i strukturalnie, nie zaś jakościowo. Ta wiadomość 
mnie nie bulwersuje, cieszy raczej. Jednakowoż ta większa licz-
ba i większa komplikacja prowadzą, jako się wyżej rzekło, nie-
uchronnie do szaleństwa. Do wzrostu liczby neuronów i  roz-
rostu sieci neuronalnych ewolucyjnie przyczyniło się bieganie 
(duże otwarte przestrzenie) oraz niedożywienie (konieczność 
poszukiwania żywności). Czy wobec tego, jeśli będę się mniej 
ruszać i  więcej jeść, to może nie zwariuję? To by była niezła 
wiadomość.

Myślenie mityczne, religijne jest koniecznym rezultatem 
komplikacji sieci neuronalnych. Jest też adaptacyjne na po-
ziomie społecznym (na przykład jako źródło kodeksów etycz-
nych). Idea Boga jest wytworem aktywności neurologicznej. 
Z tego wszakże nie można, jak to czyni Autor, wywieść onto-
logicznego wniosku o nieistnieniu Boga, podobnie jak nie jest 
przekonujący dowód na Jego istnienie z tego, że mamy Jego 
ideę.

Nawiasem mówiąc w okresie, gdy czytałam dostarczone 
mi przez Redaktora Naczelnego artykuły, czytałam też Hegla 
Wykłady z filozofii religii. Otóż Hegel również był zdania, że re-
ligia jest konieczna, choć pojmował tę konieczność jako efekt 
rozwoju ducha. A może można by się kusić o paralele między 
rozwojem heglowskiego ducha, a  jakąś wspólnotą ludzkich 
mózgów w ich ewolucyjnym rozwoju?

Niewątpliwie poglądy i  koncepcje Hegla były wytworem 
aktywności niesłychanie skomplikowanych sieci neuronal-
nych. Może szczęście miał Filozof, że mógł głosić swoje idee 
z katedr szacownych uniwersytetów. Niewykluczone bowiem, 
że inaczej znalazłby się w tej (koniecznej) mniejszości, która do 
dziś nie zyskała swoich mniejszościowych praw i dopiero za-
czyna zabiegać o godne miejsce wśród nas. ■
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relacje
Narrację winy i krzywdy 
zastąpić 
narracją współpracy
Małgorzata Kołowska i Izabela Ciuńczyk

II Koszalińskie Forum Psychiatrii Środowiskowej

Spotkanie
wszystkich stron 
trialogu i  możliwość 
oglądu tych samych 
problemów z  róż-
nych perspektyw 
okazała się bezcen-
na. Jedną z konkluzji 
jest stwierdzenie: 
„Chciałoby się dożyć 
czasu, kiedy osoby z kryzysami psychicz-
nymi nie będą postrzegane przez pry-
zmat choroby psychicznej; również przez 
personel medyczny i pracodawców”.

Wystąpienia zaproszonych pre-
legentów skupiały się wokół kilku 
głównych wątków. Jednym z  nich było 
powiązanie choroby psychicznej ze 
zwiększonym ryzykiem zapadania na 
inne choroby oraz zwiększoną śmiertel-
nością; mówiła o  tym dr Elżbieta Zinke, 
ordynator Oddziału Kardiologii koszaliń-
skiego Szpitala Wojewódzkiego, a  także 
profesorowie Jerzy Samochowiec i Jacek 
Wciórka. Drugim wątkiem była obecność 
- a właściwe nieobecność - osób po kry-
zysie psychicznym na rynku pracy. O kra-
kowskich doświadczeniach i  badaniach 
mówił prof. Andrzej Cechnicki. Doświad-
czenia koszalińskiego przedsiębiorcy 
Tomasza Kaliszczaka czy bohaterów 
pokazanego podczas Forum filmu o kra-

kowskim pensjona-
cie "U  Pana Cogito" 
i spółdzielni socjalnej 
"Nowa Przystań” są 
tyleż pozytywne, co 
pokazują, jak wiele 
w kwestii miejsc pra-
cy chronionej jest do 
zrobienia, a  przede 
wszystkim jak wiele 

trzeba dokonać w  dziele pokonywania 
stereotypów społecznych dotyczących 
chorób psychicznych.  

Doskonałym rozwinięciem tej my-
śli było wystąpienie prof. Bogdana de 
Barbaro, który przedstawił historię psy-
chiatrii jako kolejne zmiany zachodzące 
w relacjach lekarz - pacjent - rodzina. Jak 
dowodził w  swoim wystąpieniu, domi-
nującą niegdyś narrację winy zastąpiła 
narracja krzywdy, by wreszcie - co się 
dzieje współcześnie - mogła pojawić się 
szansa na podjęcie narracji współpra-
cy lekarza, pacjenta i  jego najbliższej 
rodziny. Spotkanie trzech perspektyw: 
pacjenta, rodzica i  terapeuty może za-
owocować planem efektywnej pomocy. 
W  tym trójprzymierzu nie ma miejsca 
ani dla ofiary (chorujące dziecko) ani wi-
nowajcy (rodzic), także lekarz rezygnuje 
z  władzy jedynego eksperta na rzecz 
partnerskiej relacji. 

W dniach 14-15 listopada 
2014 roku w Bałtyckim  
Teatrze Dramatycznym  

odbyło się, zorganizowane 
już po raz drugi przez 

 Fundację "Nowe Życie ", 
Stowarzyszenie  

"Młodzi Młodym”  
oraz Stowarzyszenie 

 „Przystań” spotkanie  
pacjentów, ich rodzin,  
znajomych, przyjaciół, 

psychiatrów i psychologów, 
będące próbą wspólnego 

znalezienia odpowiedzi  
na najbardziej palące  
pytania współczesnej  

psychiatrii. 

Chciałoby się dożyć 
czasu, kiedy osoby z kry-
zysami psychicznymi nie 
będą postrzegane przez 
pryzmat choroby psy-
chicznej; również przez 
personel medyczny 
i pracodawców
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O „Polskiej Wiośnie” w kontekście psychiatrii środo-
wiskowej i „Otwartego Dialogu” mówił dr Werner Schut-
ze, który już w  pierwszych słowach zaakcentował: "nie 
zawsze poziom bogactwa decyduje o jakości systemów 
zdrowotnych”. Otwarty Dialog, którego jest propagato-
rem i  nauczycielem, nazwał "wielogłosem werbalnym 
i pozawerbalnym, w którym nikt nie może o sobie po-
wiedzieć „ja wiem lepiej". 

Słuszność takiego podejścia potwierdziły przeka-
zane ze sceny z  całą szczerością doświadczenia jednej 
z  rodzin. Niezatarte wrażenie wywarło wystąpienie pa-
cjenta. 

- Opowiem wam, jak szaleństwo zmieniło moje ży-
cie - zaczęła się niezwykła opowieść dwudziestokilkulat-
ka o życiu naznaczonym brakiem bliskich relacji w rodzi-
nie i narzuconym przez rodziców imperatywem dążenia 
do sukcesu i perfekcji w każdej dziedzinie. Choroba stała 
się lekarstwem na dojmujące uczucie samotności. Dziś 
nazywa on swoją chorobę "fascynującą przygodą".

Koszalińscy licealiści przygotowali "przewód sądo-
wy", podczas którego ścierały się argumenty przemawia-
jące za izolacją osób chorych psychicznie i za ich integra-
cją z resztą społeczeństwa. W spektaklu przygotowanym 
przez aktorów - beneficjentów Koszalińskich Środowi-
skowych Domów Samopomocy - pokazany został wy-
cinek życia domowników tęskniących za wyjściem poza 
rutynę i poszukania magii życia... choćby w teatrze.

Koszalińskie Forum dobitnie pokazało kierunki, 
w  jakich powinna zmierzać nowoczesna psychiatria, 
a także to, że wszyscy znajdujemy się po jednej stronie. 
Kryzys psychiczny okazuje się nie tylko wrogiem, z któ-
rym należy walczyć, ale też doświadczeniem dającym 
szansę na uzyskanie pełni człowieczeństwa. Szkoda tyl-
ko, że na widowni brakowało przedstawicieli mediów, 
bez udziału których trudno będzie propagować nowe 
idee w społeczeństwie.

Koszalińskie Fora Psychiatrii Środowiskowej zostały 
stworzone przez pomysłodawców jako miejsce, w  któ-
rym osoby doświadczające kryzysów psychicznych 
z różnych perspektyw mogą podzielić się tymi doświad-
czeniami, ale przede wszystkim mogą zaistnieć w prze-
strzeni publicznej. O  trudnościach i  sukcesach w  prze-
chodzeniu z przestrzeniu prywatnej do publicznej osób 
z  kryzysami chcemy opowiedzieć podczas III Koszaliń-
skiego Forum, które odbędzie się 13-14 listopada 2015 
roku. ■
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miejscaSpojrzenie 
psychiatry praktyka 
na Otwarty Dialog
Izabela Ciuńczyk 

Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego
 „MEDiSON” w Koszalinie

Na wstępie kilka zdań o kontekście Otwartego Dialogu 
w Środkowopomorskim Centrum Zdrowia Psychicznego w Ko-
szalinie. Centrum Zdrowia w Koszalinie powstało pod nazwą 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiSON w Koszali-
nie w 2001 roku. Założycielem NZOZ była spółka z o.o., która 
zgodnie z  nową ustawą o  przedsiębiorstwach medycznych 
w 2012 roku przekształciła NZOZ w Środkowopomorskie Cen-
trum Zdrowia Psychicznego. Nasza firma ma kontrakt z  NFZ 
w zakresie psychiatrii i uzależnień. 

W ramach kontraktu z NFZ dysponujemy:
■ 75 miejscami w oddziale psychiatrycznym stacjonarnym
■ 12 miejscami w oddziale psychiatrycznym dziennym
■ Poradniami Zdrowia Psychicznego
■ Zespołem Leczenia Środowiskowego
■ Oddziałem Opiekuńczo-Leczniczym dla osób przewle-
kle chorych psychicznie – 10,5 miejsca
■ Oddziałem leczenia abstynencyjnych zespołów alkoho-
lowych i po innych substancjach psychoaktywnych
■ Poradniami Leczenia Uzależnień
■ Oddziałem Psychiatrii Sądowej o podstawowym zabez-
pieczeniu – 10 miejsc. 

Spółka MEDiSON, założyciel przedsiębiorstwa medyczne-
go, jest inwestorem nowego budynku, do którego we wrze-
śniu 2015 roku przeprowadzi się szpital psychiatryczny. 

Od 2001 roku pojawiają się stale pytania o  to, co jest 
sukcesem, a  co klęską w  procesie rozwoju takiego przedsię-
biorstwa. Czy sukcesem jest to, że powstają kolejne oddziały 
z  kontraktem z  NFZ, czy że powstaje nowoczesny budynek, 
czy to, że jest zgrany zespół ludzi, czy że jest kolejka oczeku-
jących na leczenie, czy że średni czas hospitalizacji to około 30 
dni, czy może to, że pacjenci wracają do szpitala w Koszalinie? 
A  może to klęska, że wracają, że mają nawroty. Powstają też 
pytania – jak to się dzieje, że jeden pacjent zdrowieje w kilka 
dni, a inny potrzebuje przy tej samej farmakoterapii wielu mie-
sięcy, a jeszcze inny nie zdrowieje?

Co to jest, to zdrowie, od czego zależy proces zdrowienia, 

bo farmakoterapia jest przecież tylko jednym z jego elemen-
tów? Czy to dobrze, że tworzone są miejsca pracy chronionej, 
czy może lepszy jest powrót na wolny rynek pracy?

Inne pytania, to o rozwój psychiatrii – dokąd podąża i jakie 
ma cele. Czy to będzie psychiatria genetyczna, czy psychiatria 
środowiskowa? Taka psychiatria, gdy wszyscy pacjenci w nocy 
śpią „po tabletkach”, czy taka, w której pielęgniarka zapyta, jak 
Pani/Pan do tej pory radził/a  sobie z  bezsennością i  zaparzy 
kubek herbaty lub mleka? Tych pytań na każdej odprawie jest 
bardzo dużo. Poszukiwaniu odpowiedzi i „burzom mózgów” 
sprzyja zrównoważenie zespołu lekarsko-psychologicznego 
– i  liczebne i  kompetencyjne. Psycholodzy pracujący w  Ko-
szalinie kształcą się w różnych szkołach terapeutycznych (psy-
chodynamicznej, behawioralno-poznawczej, Gestalt, syste-
mowej). Także lekarze są psychoterapeutami. Poszukiwaniom 
sprzyja współpraca ze Stowarzyszeniem Rodziców „Przystań” 
i Stowarzyszeniem „Młodzi Młodym” w zakresie psychiatrii śro-
dowiskowej. 

W  takim kontekście na scenę wkracza Otwarty Dialog. 
Wejście Otwartego Dialogu do Środkowopomorskiego Cen-
trum Zdrowia Psychicznego zapoczątkowała dyskusja prof. 
Jacka Wciórki i prof. Andrzeja Cechnickiego podczas I Kosza-
lińskiego Forum Psychiatrii Środowiskowej w 2013 roku o róż-
nicach pomiędzy terapią systemową a  Otwartym Dialogiem. 
Stopniowa ewolucja w  kierunku organizacji systemu Otwar-
tego Dialogu w  naszym przedsiębiorstwie medycznym trwa 
od wielu miesięcy. Pomimo braku zmiany w kontrakcie z NFZ, 
większość pacjentów, którzy zgłaszają się do poradni lub Izby 
Przyjęć z  pierwszym kryzysem psychotycznym otrzymuje 
propozycję spotkania swojej sieci społecznej. W  większości 
odpowiedź jest pozytywna i  pierwsze spotkanie odbywa się 
najszybciej jak to możliwe. Obecnie prowadzone są spotkania 
sieci 19 pacjentów. Żałujemy, że tylko19 rodzin. Oczekujemy 
na rozpoczęcie szkolenia w  2015 roku. Liczymy, że zdobycie 
kwalifikacji przez personel lekarski, psychologiczny i  pielę-
gniarski pozwoli na poszerzenie spotkania sieci społecznych 
o kolejnych pacjentów. 
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Na podstawie dotychczasowych, niewielkich doświad-
czeń, chcę opisać „moje odkrycia” w  pracy terapeutycznej 
w  Otwartym Dialogu. Są to spostrzeżenia lekarza psychiatry 
i psychoterapeuty w jednej osobie:

1. „Kryzysy są wszędzie i u wszystkich”. Kryzys psychiczny 
jest elementem życia każdego z nas. Kryzys powstaje w mo-
mentach, które są wspólne dla większości – narodziny dzieci, 
śluby, rozwody, awanse w pracy, utraty pracy lub charaktery-
styczne tylko dla jednostki. Każdy z nas ma swoje drogi wyjścia 
z kryzysu. Drogi wyjścia z KRYZYSU są indywidualne, dobre – 
złe, szybkie – wolne, skuteczne – nieskuteczne, akceptowane – 
nieakceptowane. Każdy z nas ma swoją drogę i czas. Zaburze-
nia psychotyczne są też wyjściem z takiego kryzysu. Dla mnie 
to znaczna zmiana w rozumieniu i postrzeganiu. Do tej pory 
wystąpienie choroby powodowało kryzys w systemie rodzin-
ny, a teraz choroba jest konsekwencją kryzysu. To powoduje, 
że bardziej uważnie zbieram wywiad, koncentrując się na „tym, 
co przed chorobą”. Efekt tego jest bardzo szybko zauważalny 
– rozmowy podczas spotkania sieci też bardzo szybko koncer-
tują się na kryzysie, a objawy psychozy schodzą na drugi plan.

2. Za każdym kryzysem i sposobem na jego rozwiązanie 
stoi historia rodzinna. Polifonia w narracji tej historii jest nie-
zmiernie ważna. Już kilkakrotnie doświadczyłam, jak podczas 

sesji członkowie rodziny dowiadywali się o  tabu rodziny, jak 
zauważali pewne prawidłowości funkcjonowania powtarzają-
ce się w kolejnych pokoleniach. Jak otwierało to oczy, wywo-
ływało pytania „dlaczego ja tak samo muszę?” i „dlaczego nie 
mogę tego zmienić?”. Jakie towarzyszyły temu emocje i  jak 
zmieniały one relacje. Jak ważne jest to dla procesu diagno-
zowania pokazuje komentarz lekarza psychiatry z dużym do-
świadczeniem zawodowym – „nigdy tak ciekawie i dogłębnie 
nie zbierałem wywiadu jak teraz”.

3. Sieć społeczna pacjenta – sieć to siła, sieć to pomysły, 
sieć to nie tylko rodzina, sieć to miejsce gdzie mogą wybrzmieć 
różne narracje, to miejsce wymiany różnych prawd. Nie ma 
jednej prawdy. Za różnicami w spojrzeniu na kryzys stoją hi-
storie. Słuchanie ich jest bardzo odkrywcze dla sieci i dla mnie. 

4. „Profesjonalista przestaje być ekspertem”. Tolerowanie 
niepewności jest dużym wyzwaniem dla mnie jako lekarza, 
który przez całe swoje szkolenie zawodowe jest uczony, że wie 
najlepiej, co ważne jest dla pacjenta i jak powinno przebiegać 
jego leczenie. To, że każdy ma swoją drogę i czas na kryzys po-
woduje, że to, co ja mogę, to stworzyć bezpieczne warunki dla 
pacjenta i  jego sieci społecznej do podjęcia dialogu. W którą 
stronę podąży dialog i  jakie będą jego efekty – dla mnie to 
niewiadoma. Z  dotychczasowych doświadczeń już wiem, że 

fot. Izabela Ciuńczyk
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sieć wybiera dla siebie w danym miejscu i czasie najlepsze roz-
wiązania. Dla mnie czasami zaskakujące. Te zaskoczenia i nie-
pewność spowodowały, że zespół wypalenia zawodowego 
po 21 latach pracy w szpitalu psychiatrycznym ustąpił. Nadal 
konfrontuję się z  odpowiedzialnością zawodową, a  z drugiej 
strony z utratą pozycji eksperta w  pracy metodą Otwartego 
Dialogu. Z  jednej strony to przynosi ulgę i  zdjęcie odpowie-
dzialności, a z drugiej niepokój i obawy. Ja też osobiście rozwi-
jam się i liczę, że za jakiś czas znajdę odpowiedź na to pytanie. 

5. Doświadczam, jak ważne jest słuchanie tego, co inni 
mówią do mnie, a nie tego, co mają na myśli. Uważne słucha-
nie spowodowało, że teraz jest mi dużo łatwiej dostosować się 
do potrzeb pacjenta.

6. Odkryłam też czarodziejskie pytanie – „O czym chcieli-
byście Państwo porozmawiać/ o czy możecie porozmawiać?”. 
Wielokrotnie doświadczyłam, że to, co jest ważne w procesie 
leczenia dla mnie, bo przecież ja jestem lekarzem i wiem – nie 
jest ważne dla sieci pacjenta. Uświadomiłam sobie, że schema-
ty, według których należy zbierać wywiad i  których uczyłam 
się na studiach, mogą być różne z potrzebami pacjenta. 

7. Zespół reflektujący – obecność innych osób z zespołu 
daje wsparcie i pomoc, których do tej pory nie doświadczałam 
podczas sesji. Dialogowanie w zespole reflektującym jest dla 

moderatora sesji jak otwarcie oczu na rzeczy, których do tej 
pory nie widział. 

Pojawiają się też pytania ważne dla lekarza:
■ Gdzie jest psychiatria biologiczna?
■ Jak umiejscowić geny i receptory?
■ Jak działają leki?
■ Jak się do tego mają procedury farmakoterapii? 

Nie znam odpowiedzi na te pytania, liczę, że koledzy mi 
pomogą. Sama zastanawiam się, jak to się dzieje, że dwaj mło-
dzi ludzie z  bardzo podobnymi historiami życiowymi, po za-
wodzie miłosnym reagują inaczej – jeden z  nich doświadcza 
kryzysu psychotycznego, a drugi nie. To pytania z ostatnich ty-
godni pracy terapeutycznej z tymi dwoma mężczyznami i ich 
sieciami. Może tu jest właśnie miejsce na geny, że jeden ma je 
zmutowane i kryzys rozwiązuje poprzez psychozę, a drugi, ten 
sam kryzys rozwiązuje poprzez zaburzenia adaptacyjne i pró-
bę autoagresji? Jestem bardzo ciekawa, jaka jest odpowiedź. 
Czekam na dalsze badania. ■

Projekt i wizualizacja: HS99 (www.hs99.pl)
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refleksje

Dialog otwartych 
umysłów i serc
Małgorzata kołowska

Ostatnim, jak na razie, etapem realizacji programu 
psychiatrii środowiskowej w  Koszalinie, jest wprowadzanie 
„Otwartego Dialogu”, jako tej formuły, która wedle wiedzy i do-
świadczeń dzisiejszej psychiatrii stwarza optymalne warunki 
zdrowienia pacjentów doświadczonych kryzysem psychicz-
nym. Jako matka osoby z  kryzysem psychicznym doświad-
czyłam, jak ważne jest wieloaspektowe patrzenia na pacjenta 
i  jego potrzeby, poczynając od zaplecza medycznego, przez 
rodzinne, po społeczne, w  tym także środowiska potencjal-
nych pracodawców.

Każdy z  nas jest obarczony historią generowaną przez 
dzieje własnej rodziny. Każdy z nas także, doświadcza w życiu 
kryzysów psychicznych, które mogą wynikać nie tylko z trau-
matycznych przeżyć, ale także tych pozytywnych, które jednak 
niosą nowe wyzwania, budzące różnego rodzaju niepokoje 
i lęki. To, jak sobie radzimy z kryzysem, zależy od wielu rzeczy, 
na przykład od historii naszej rodziny. Na te powiązania zwra-
cał już uwagę prof. Antoni Kępiński, pisząc o przekazywanym 
z  pokolenia na pokolenie „syndromie obozowym”. Bliscy pa-
cjenta są zatem trudnym do przecenienia źródłem wiedzy na 
temat historii rodziny. Jest to jeden z istotnych elementów, jaki 
warto uwzględnić w procesie diagnostycznym i wypracowując 
strategie terapeutyczne. 

Otwarty Dialog pozwala zmierzyć się z  przeszłością ro-
dziny, z traumami, jakich doświadczali jej członkowie, z karta-
mi heroicznymi, ale też ze wstydliwie ukrywanymi sekretami 
i  tematami tabu, blokującymi normalną komunikację. Kiedy 
przyjrzymy się tak zrekonstruowanej historii rodziny, możemy 
dowiedzieć się, ucieczką od jakich problemów może stać się 
choroba, jakiej doświadcza pacjent. Jakie są rzeczywiste przy-
czyny kryzysu, choroba bowiem często jest jedyną formą jego 
przezwyciężenia, na jaki zdobywa się pacjent. Farmakologia 
jest w  takim podejściu tylko jednym ze sposobów przezwy-
ciężania kryzysu psychicznego. Otwarty Dialog natomiast po-

zwala sięgnąć jego najgłębszych i często nieuświadamianych 
źródeł. 

Uczestniczenie rodziny i innych bliskich osób, to pierwszy 
krok w budowaniu sieci społecznego wsparcia. Im więcej znaj-
dzie się w niej osób, tym więcej pojawi się pomysłów na na-
zwanie po imieniu i, w dalszej kolejności, przezwyciężenie kry-
zysu, dla którego choroba jest niejako formą zastępczą. Prócz 
najbliższych należy włączać także osoby związane z WWsyste-
mem opieki społecznej czy innymi środowiskami, które mogą 
być pomocne i przez to wzmacniając tę sieć.

Tak rozumiana sieć staje się jednym z podstawowych za-
sobów społecznych pacjenta, a każdy z uczestników Otwarte-
go Dialogu staje się dla pozostałych - nie wyłączając lekarza 
i  terapeutów - partnerem; każdy bowiem dysponuje innego 
rodzaju wiedzą i  doświadczeniem; suma owej wiedzy i  do-
świadczenia składają się na pełen obraz pacjenta i  pełne ro-
zumienie jego rzeczywistych problemów. Każdy zaproszony 
staje się elementem sieci społecznego wsparcia. Doświadcze-
nie pokazuje, że Otwarty Dialog powinniśmy podejmować tak 
szybko, jak tylko jest to możliwe.

Idee Otwartego Dialogu dopiero torują sobie drogę 
w  polskiej praktyce psychiatrycznej. Jednym ze sposobów 
propagowania takiego podejścia są Koszalińskie Fora Psy-
chiatryczne. Goszczący podczas II Forum w  listopadzie 2014, 
dr Werner Schutze z Berlina mówił jednak o "polskiej wiośnie", 
dostrzegając także i  nasze w  tym względzie starania. Akcen-
tował on konieczność rezygnacji lekarza z pozycji autorytetu, 
mającego prawo podejmowania arbitralnych decyzji doty-
czących pacjenta. To wydaje się być zapowiedzią prawdziwej 
rewolucji. Otwarty Dialog zakłada bowiem partnerską współ-
pracę wszystkich osób tworzących sieć. Otwarty dialog to wer-
balny, ale i  niewerbalny wielogłos, w  którym jest miejsce na 
punkt widzenia wszystkich uczestników. „Nikt z nich nie powi-
nien myśleć o sobie: ja wiem lepiej” - mówił W.Schutze.
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Schutze mówił także o siedmiu podstawowych zasadach, 
jakie przesądzają o  efektywności działań podejmowanych 
w ramach podejścia Otwartego Dialogu:

1. Natychmiastowa pomoc.
2. Perspektywa sieci społecznej.
3. Elastyczność i mobilność.
4. Odpowiedzialność.
5. Ciągłość psychologiczna.
6. Tolerancja niepewności.
7. Dialogowość.

Moim zdaniem, najtrudniejszym wyzwaniem dla osób 
podejmujących działania oparte na koncepcjach Otwartego 
Dialogu jest przełamanie stereotypów myślenia obciążających 
większość członków społeczeństwa, nie tylko zresztą polskie-
go, dotyczącego postrzegania osób z  doświadczeniem kry-
zysu psychicznego, postrzegania samej choroby i  procesów 
wychodzenia z niej. Także umiejscowienia w nich szpitali psy-
chiatrycznych i zatrudnionych tam pracowników. Ważne jest, 
żeby zrozumieć, że metoda Otwartego Dialogu ma za zada-
nie pomóc całemu systemowi społecznemu, w którym jeden 
z jego członków doświadcza kryzysu psychicznego. ■
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Higiena,
rasa 
i wolność…
na marginesie wystawy„Postęp i higiena” w Zachęcie
Michał Pierzgalski

W  chwili, gdy czytacie Państwo te słowa, nie mogą 
być już one zachętą do działania, czyli do obejrzenia wystawy 
w warszawskiej Zachęcie, gdyż w połowie lutego jej ekspozy-
cja dobiegła końca. Nie może to już być komentarz, zapis wra-
żeń… cokolwiek prowokującego do samodzielnej eksploracji 
– byt był, byt zniknął, koniec. Czyżby?

Odpowiedź, oczywista w  przypadku wszelkich wystaw 
sztuk wizualnych, tym razem jest zaskakująca – nie, to nie ko-
niec, tak jak i początkiem istoty wystawy nie był jej wernisaż.

Wystawa „Postęp i  higiena” przygotowana przez Andę 
Rottenberg, to zilustrowany obiektami, w tym dziełami sztuki, 
traktat moralny, w którym splatają się wątki filozoficzne, socjo-
logiczne, polityczne osadzone w kontekście historycznym.

Ok, to w zasadzie o czym jest/była ta wystawa? Osobom 
o wyższych aspiracjach intelektualnych polecam lekturę bar-
dzo profesjonalnie przygotowanego katalogu z  sześcioma 
esejami osób reprezentujących wagę ciężką w swoich dziedzi-
nach (Zygmunt Bauman, Anda Rottenberg, ks. Adam Boniecki, 
by wymienić tylko te najbardziej publicznie rozpoznawalne 
nazwiska autorów). Niestety, jak to w  przypadku produktów 
kultury ery kapitalistycznej, ta lektura nie będzie należeć do 
tanich… cóż taki mamy klimat, cytując klasyka.

Słowa, słowa, a szanowny czytelnik nadal nie wie, co mógł, 
a – jak marzy autor – nawet może zobaczyć. Żeby być precyzyj-
nym: nie tyle zobaczyć bo, co nie tak często zdarza się w galerii 
sztuki, obraz nie istniał tu sam dla siebie, a pełnił jedynie rolę 
medium, skłaniającego odbiorcę do refleksji i  myślenia. Jeśli 
ktoś przyszedł do galerii obejrzeć serię artefaktów sztuki, to 
mógł to na własną odpowiedzialność uczynić, ale z pewnością 

nie uczestniczył wtedy w pełni w wydarzeniu, które z głębo-
kim namysłem przygotowała dla widzów Kurator.

I  to w  tej wystawie było fantastyczne – rozmieszczone 
w kolejnych salach, powiązane w tematyczne zespoły obiek-
ty, kazały bezwzględnie każdemu zastanowić się nad proble-
mami, od których także dziś nie jesteśmy w stanie uciec. Lista 
poniżej:

■ jednostka a ideologia,
■ nauka w służbie ideologii,
■ wiara w postęp jako źródło dobra,
■ eugeniczna norma wobec niedoskonałych żywych.
Chyba nie upraszczam, przepraszam i  oferuję poprawę 

powracając do zawsze mile widzianego stylu wycieczkowego: 
a na prawo widzicie Państwo… i w ogóle to jest piękne, i wy-
bitne… prędzej proszę!

Wchodząc po schodach, tych niebezpiecznych dla prezy-
dentów schodach, centralnie wbijamy się w  Szklanego czło-
wieka – arcydzieło niemieckich kartografów ludzkiego ciała. 
Uformowane przez preparatora plastikowe, przezroczyste 
ciało, pozwala nam zajrzeć do wnętrza, dostrzec nerwy, kości, 
arterie – odwzorowane dokładnie, precyzyjnie odseparowane, 
dumnie niezależne i  konkretne. Taki model człowieka to de-
klaracja: jestem uporządkowany, przejrzysty, skomplikowany 
a przecież celowo doskonały. W tym miejscu czas zaznaczyć, 
że lekarze, a tych pewnie po drugiej stronie kartki spotykam 
wielu, mogą doświadczać tej wystawy na innym, niedostęp-
nym laikom metapoziomie.

O ile „nie lekarz” odczuje dreszcz przekraczania tabu wdar-
cia się do wnętrza człowieka (i na ten dreszcz obliczone były 
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trwające od zarania czasów nowożytnych teatry anatomicz-
ne i  wunderkamery prezentujące anatomiczne osobliwości), 
o tyle więzień Hipokratesa wie i rozumie, że w tej prezentacji 
nie ma żadnej niezdrowej podniety, że jest to po prostu pomoc 
naukowa. I dostrzeżenie tego dualizmu oraz jego konsekwen-
cji jest dla mnie jedną z powystawowych inspiracji. Ideologia 
poprzez właściwą sobie manipulacyjną grę przebierania emo-
cji w maskę wiedzy i vice-versa, wpływa na człowieka/obywa-
tela, skłaniając go do działania w pożądanym dla niej kierunku, 
z reguły bez najmniejszej samowiedzy jednostki o działaniach, 
którym jest poddawana.

Pierwsza sala zatytułowana Higiena rasy i jej konsekwencje 
konfrontuje nas z pozornie anachronicznym problemem rasy. 
O tym, że jesteśmy w Polsce, która wciąż zmaga się – i tak być 
musi – z  piętnem holocaustu, który był ponurym ukorono-
waniem wszystkich wcześniejszych i  późniejszych rasowych 
teorii i praktyk, przypomina praca Mirosława Bałki 233906250 
cc – ta liczba to suma pojemności silników spalinowych mo-
bilnych komór gazowych wykorzystywanych w  hitlerowskim 
programie T4 na długo przed tym, jak innowacyjni inżyniero-
wie niemieccy wprowadzili higieniczny kąpielowy cyklon B. Ta 
pojemność jest nam udostępniona pod postacią banalnego 
ogromnego pudła ze sklejki, w którego wnętrze, jak do brzu-
cha pseudo-Lewiatana możemy przygnębieni wstąpić.

I  tutaj doświadczamy siły przygotowanego moralitetu – 
skonfrontowani ze zdaniem: „Wokół nas jest za dużo martyro-
logii, nie chcemy już o tym myśleć”, pewnie często zgodzimy 
się z  nim, nawet czując wstyd, że już nie chcemy współczuć. 
To, co proponuje artysta poprzez fizyczne przeskalowanie, pro-
ste zwizualizowanie pomyślanego bólu i pustki, porusza inne 

struny, wcześniej nienapięte a przez to potrafiące w nas zagrać 
szczerą muzyką empatii.

Ze ściany patrzy na nas Himmler, wprost z  obrazu Luca 
Tuymansa (szczęśliwi kuratorzy, którzy mogą ilustrować tezy 
wystawy obrazami najwybitniejszych żyjących malarzy Europy 
– na wystawie znajdziemy również Richtera i Sasnala), a raczej 
szare bezpostaciowe widmo, które choć nie jest już człowie-
kiem z krwi i kości, to siłą atrybutu przeklętego nazwiska po-
trafi nas przygnębić a nawet przestraszyć. Ten niedookreślony 
miraż osoby – symbolu, ewokuje przeczucie, że to, co odeszło 
na kartach podręczników w przeszłość, nie odeszło całe, czai 
się obok nas i może wrócić.

Zresztą nasze tu i  teraz jest szczególnym pendant dla 
wystawy. Bracia Słowianie ścierają się z machiną ideologii nie 
tysiące, a setki kilometrów od miasta bohatera – Warszawy. To 
zmusza nas do zweryfikowania przekonań o tym, co możliwe 
a co historyczne.

Kolejne sale poświęcone są problemowi higieny rasy i eu-
genice – ta część najsilniej wiąże się z medycyną. Liczne ekspo-
naty uświadamiają nam okrutną prawdę – wykształceni lumi-
narze w służbie Hipokratesa wytrwale cementowali naukowy 
fundament przekuwający rasowe przesądy w  fakt naukowy. 
A  wiadomo, że światły człowiek z  faktami nie dyskutuje. Za-
nurzamy się w  świecie pierwszej połowy XX-wieku i  chcemy 
wierzyć, że to historia, że to baśń o Żelaznym Wilku, którego 
przecież nie spotkamy za rogiem. Kusi to wygodne odgrodze-
nie parawanem dziejów, ale przecież ta historia dzieje się i dziś. 
Już za mojej pamięci: Bałkany, Rwanda, Strefa Gazy, by wymie-
nić pierwsze skojarzenia.

Nie sposób nie wspomnieć o kraniometrze (element tryp-

Mirosław Bałka, 233906250 cc, 2014, stal, sklejka, dzięki uprzejmości artysty,  
fot. Marek Krzyżanek 

Chiharu Shiota, Dialog z nieobecnością, 2010/2014 (fragment), instalacja,  
fot. Marek Krzyżanek 
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tyku Zuzy Ziółkowskiej Eugenika), którego wizerunek popula-
ryzował wystawę. Prosty pomiar pozwalający oddzielić ludzi 
dobrych od złych – o ileż lepsza metoda niż sowieckie przesłu-
chania czy nawet biała ława przysięgłych w Luizjanie.

Zresztą to, co uderza w  eugenicznym instrumentarium, 
to wręcz nachalna przejrzystość, tak jakby postulowaną hi-
gienę rasy mogły wprowadzić tylko higienicznie czyste na-
rzędzia. Dziś, w  epoce zaawansowanych badań obrazowych 
mózgu, muszą wzbudzać nasz uśmiech modele mózgu z jasno 
wskazanymi ośrodkami myśli, uczuć i odruchów, a przecież te 
proste neurologiczne mapy otworzyły drogę do nagrodzonej 
Noblem lobotomii, która miała przywracać odszczepione jed-
nostki zdrowemu społeczeństwu.

Akcja Lebensborn – seria zdjęć z  niemieckich archiwów 
pokazująca normalne życie prawdziwych aryjczyków pod fla-
gami Sztafet Ochronnych. Jeśli zdejmiemy z  planu brunatny 
sztafaż, zobaczymy normalnych ludzi cieszących się swoim 
życiem do obiektywu dokumentalisty. Ta zwyczajność powin-
na nas uczulić – co przyszłe pokolenia zobaczą w naszej nor-
malności. Postęp i higiena są obok nas, czekają na zaproszenie 
od ambitnych polityków, zawiedzionych rzeczywistością grup 
przegranych, sprytnych manipulantów masowej świadomości. 
Czy niemiecki lekarz, udzielając w 1940 roku wywiadu Amne-
sty International (gdyby wtedy istniało!), powiedziałby o akcji 
T4: zabijamy Niemców, nie podoba mi się to! Nieliczni pewnie 
tak… A kto z Państwa dziś wie, czym naprawdę była akcja T4? 
A kto przyzna, że dziś na świecie psychiatrzy uczestniczą w pro-
cederze „psychuszek”? Wolimy wierzyć, że tych problemów nie 
ma, że jednostki nie są poddawane różnym naciskom, które 
mogą powodować, że rasa, kolor skóry, przynależność etnicz-

na, religia stają się symptomem umożliwiającym postawienie 
pseudomedycznej diagnozy nieprzydatności.

Jest na tej wystawie wiele artefaktów z przeszłości – doku-
mentalnych zdjęć, kart książek i czasopism – z nich wszystkich 
krytycznego ducha ekspozycji najpełniej oddają strony książki 
„Kunst und Rasse” z  1928 roku. Zestawiono ze sobą portrety 
abstrakcyjne z fotografiami osób upośledzonych – w taki nie-
wydumany sposób autor, którego celowo pomijam, unaocznia 
czytelnikowi oczywistą oczywistość zdegenerowania i upośle-
dzenia sztuki abstrakcyjnej.

Ciekawym dla nas paradoksem jest fakt, że dziś dla nas 
abstrakcja pierwszej połowy XX wieku ma niewątpliwie silne 
konotacje postępowe – zamiennie mówimy tu o awangardzie, 
tymczasem dla postępowców rozideologizowanych lat mię-
dzywojnia ten postęp był niczym więcej niż degeneracją.

Jeśli zachęciłem Państwa do odbycia indywidualnej wę-
drówki po świecie „postępu i higieny” najprościej będzie użyć 
internetu – tam odnaleźć materiały dotyczące wystawy i dalej 
pójść tropem odnalezionych haseł i spróbować odpowiedzieć 
sobie na kilka pytań:

Czy problemy: rasy, eugeniki, higieny jako opresji wobec 
jednostki, to tylko historia czy może widzę to wokół siebie?

Czy jako jednostka jestem wolny od przesądów przyna-
leżnych teoriom eugenicznym i rasowym?

Czy aby nie jestem manipulowany/manipulowana?
Warto myśleć i pytać… będziemy bardziej wolni! ■

Redakcja Psychiatry dziękuje Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki 
za udostępnienie zdjęć do artykułu.

Santiago Sierra, 146 kobiet, 2005 (Vrindavan, Indie), 146 fotografii, instalacja, dzięki uprzejmości 
Studio Santiago Sierra, fot. Marek Krzyżanek 

Odlew głowy z mapą frenologiczną L. N. Fowlera, porcelana, kopia współczesna, 
fot. Marek Krzyżanek 
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Psychiatra w operze

Dlaczego opera?
Katarzyna Prot - Klinger

Pierwszym pytaniem, 
jakie można sobie zadać 
uczestnicząc w  projekcjach 
z Metropolitan Opera w war-
szawskim teatrze Studio, to 
dlaczego ta forma odpo-
czynku jest tak atrakcyjna 
dla psychiatrów? Na sali jest 
też obecna znacząca ilość 
psychoterapeutów, tak że mo-
gliby oni zagwarantować wyso-
kiej jakości, kompleksową opiekę 
wszystkim pozostałym widzom.

Winnicott pisze, że każdy z nas po-
dejmuje wysiłek odróżniania rzeczywistości 
wewnętrznej od zewnętrznej i odpoczynkiem od tego 
wysiłku jest sztuka. Wszyscy doświadczamy tego w życiu, ale 
dla części z nas staje się to stałym doświadczeniem zawodo-
wym. Nie tylko musimy odróżniać swój świat wewnętrzny 
od zewnętrznego, ale także pomagać w tym wysiłku naszym 
pacjentom. Jeżeli pracujemy z  pacjentami psychotycznymi, 
musimy odzyskiwać nasze światy zagarniane w mechanizmie 
identyfikacji projekcyjnej.

Zdaniem Winnicotta, nieobecność psychonerwicy jest 
tożsama ze zdrowiem, ale nie życiem. Pacjenci psychotyczni, 
pozostający w  zawieszeniu pomiędzy życiem, a  nie-życiem, 
konfrontują nas z problemami egzystencjalnymi. Te same zja-
wiska, które dla pacjentów są życiem i śmiercią, u osób „zdro-
wych” pojawiają się w doświadczeniach związanych z kulturą. 
Te doświadczenia zapewniają ciągłość, która wykracza poza 
ludzką egzystencję. Może psychiatrzy mający stale kontakt 
z pacjentami psychotycznymi nie zawsze świadomie introjek-
tują podstawowy dylemat egzystencjalny pacjentów i  leczą 
go w sobie poprzez kontakt z kulturą? 

Nancy Mc Williams opisuje trudność kontaktu z  pacjen-
tami psychotycznymi, jako obawę przed doświadczeniem 
ekstremalnych uczuć – nieistnienia, bycia pochłoniętym. Być 
może comiesięczna wizyta na projekcji MET-u dająca poczu-
cie ciągłości i wszechobecności kultury uspokaja te nasze lęki 
i pozwala na kontynuowanie pracy?

Tym można tłumaczyć potrzebę uczestniczenia w kultu-
rze, ale dlaczego właśnie opera?

Opera składa się z dwóch elementów – muzyki i  teatru. 

Bywa wyśmiewana ze względu na 
swoją sztuczność i  umowność – 

nie jest ani „prawdziwą” muzy-
ką, którą słucha się w Filharmo-
nii, nie jest też „prawdziwym” 
teatrem. Co w  takim razie jest 
takie pociągające w  operze? 

Może właśnie ta „sztuczność”, 
w  której problemy ludzkie 

przedstawione są bezpośrednio, 
jak w  bajce, a  muzyka sprawia, że 

przemawiają do nas prewerbalnym 
językiem. 
Zastanawiałam się, od jakiej opery 

zacząć moje „interpretacje operowe”. Problem 
w tym, że każda nadaje się równie dobrze. Postanowiłam 

więc zacząć od polskiego sukcesu. W  Walentynki 2015 
odbywa się projekcja z  MET-u  opery wyreżyserowanej 
przez Mariusza Trelińskiego. Jestem wielbicielką jego 
pomysłów reżyserskich znacznie różniących się, od 
często bardzo tradycyjnych, przedstawień MET-u. Re-
żyser połączył w  jedno przedstawienie dwie opery – 
„Jolantę” Piotra Czajkowskiego i  „Zamek Sinobrodego” 
Beli Bartoka. Na temat tego zestawienia napisano już 
wiele – że łączy je motyw obsesyjnej miłości kobiety do 
dominującego mężczyzny, sam Treliński mówi, że los 
Judyty z „Zamku” jest dalszym losem Jolanty. Napisano 
nawet, że Jolanta kończy się „dobrze”, a  Zamek „źle”. 
Obie historie są fascynujące w swojej niejednoznacz-
ności. Jolanta nie cieszy się z odzyskanego wzroku, 
martwi ją raczej utracony świat fantazji. Judyta do-
browolnie podąża za mężem, o  którym słyszała już 
straszne historie, a więc wie, do czego zmierza. 

Czy rzeczywiście są to historie chronologicznie 
opisujące los Jolanty/Judyty, czy raczej to ta sama hi-
storia opowiedziana na dwa różne sposoby? 

Historia Jolanty jest historią o  dojrzewaniu. Jolanta 
„jest niewidoma”, nie konfrontuje się z życiem, żyje w świe-
cie dziecięcych fantazji i poczuciu omnipotencji – nie wie, 
czego nie ma. Jedyną osobą, z którą jest w związku to silny i za-
zdrosny ojciec, który nie chce, żeby Jolanta „przejrzała na oczy”. 
W najprostszym wymiarze historia ta opowiada o uwolnieniu 
z edypalnej relacji z ojcem, wejściu w świat seksualności, dorosłej  
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relacji z  partnerem. Tuż przed odzyskaniem wzroku, Vaude-
mont prosi ją o czerwoną różę, ale Jolanta dwukrotnie daje bia-
łą – ukochany orientuje się, że Jolanta „nie widzi”, pokazuje mu, 
że jest niewinna, nie seksualna. Z chwilą kiedy ojciec zrzeka się 
władzy rodzicielskiej Jolanta odzyskuje wzrok. To, co jest inte-
resujące, to brak entuzjazmu Jolanty do świata, który zobaczy-
ła „Jak tu ciasno… Wszystko tłoczy się wokół mnie… Upada… 
Jakby za chwilę miało się zawalić...”. Nie jest jasne, czy wejście 
w dorosłość warte jest utracenia świata, w którym żyła do tej 
pory. Czajkowski napisał Jolantę jako swoją ostatnią operę po 

trzykrotnej próbie samobójczej w  związku z  oskarżeniami 
o homoseksualizm. Poczucie alienacji, niechęć do porzu-

cenia świata wewnętrznego na rzecz świata zewnętrz-
nego, było też jego udziałem. 

Także młoda kobieta z  tradycyjnej historii o Si-
nobrodym jest na progu „zobaczenia”. Bajka o Sino-
brodym jest bajką o ciekawości seksualnej dziecka. 
Pomimo, a  nawet w  związku z  zakazami męża – 
„ojca” (Sinobrody zawsze jest wyraźnie starszy od 

swojej partnerki) dziecko chce odkryć „prawdę”. 
W  różnych wersjach baśni ostatecznie dziew-
czyna zostaje wyratowana przez młodych męż-
czyzn. Judyta z  libretta Zamku Sinobrodego 
tym różni się od bajkowej żony Sinobrodego 
i niewinnej Jolanty, że od początku „wie”. To ona 

kieruje akcją i  zmusza męża do otwierania kolej-
nych drzwi. Nie jest jasne, czy poznaje jego, czy 
siebie. „Zamek Sinobrodego” przedstawiony jest 
w  konwencji snu, w  którym jeden element łączy 
się i  przechodzi w  drugi – może być snem Judy-
ty/Jolanty – lękiem przed dorosłością, związkiem. 

W  każdej komnacie widzi krew, która może być 
symbolem śmierci, ale także dojrzałości seksualnej. 

Ostatecznie jej wyborem jest pozostanie w zawieszonej 
pomiędzy życiem, a śmiercią strefie kobiet.

Opery najczęściej kończą się tragicznie – jest w nich miej-
sce na ekstremalne emocje, ale nie na związek. Jedna z moich 
pacjentek mówiła, że chciałaby przeżywać emocje Carmen, tyl-
ko co ma się wydarzyć „potem”. Opery pokazują, że „potem” jest 
niemożliwe, ale z reguły w sposób konkretny – bohaterki oper 
giną, umierają, popełniają samobójstwo, pozostają nieszczęśli-
we. Judyta/Jolanta nie godzi się na życie, ale też nie umiera. 
Jest być może doskonałą ilustracją wspomnianego pozostawa-
nia w zawieszeniu pomiędzy życiem, a nie-życiem. ■
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Psychiatra i sport
Czym różni się 
psychiatra 
od ironmana?
Filip Rybakowski

Poproszony przez kolegę redakto-
ra, zdecydowałem się opisać swoje nowe 
hobby, które pochłania mój wolny czas 
od około 2 lat. Wtajemniczeni pewnie 
już na podstawie tytułu domyślili się, że 
chodzi o  triathlon, dyscyplinę sporto-
wą składającą się z  trzech elementów 
- pływania, jazdy na rowerze i biegania. 
W najtrudniejszych zawodach tego typu 
należy przepłynąć 3.9km, przejechać 
na rowerze 180 km, a  następnie prze-
biec maraton (42.2km). Osoby, którym 
udaje się tego dokonać otrzymują tytuł 
"człowieka z  żelaza". Szczęśliwie zawo-
dy triathlonowe odbywają się także na 
krótszych dystansach, na przykład start 
o połowę krótszy określany jest jako 1/2 
ironman, a  jeszcze krótsze zawody, to 
tzw. dystans olimpijski lub sprint, choć 
nawet ten ostatni niewiele ma wspól-
nego ze sprintem właściwym, ponieważ 
trwa mniej więcej godzinę. 

Oczywiście można twierdzić, że każ-
dy psychiatra jest po części ironmanem – 
zmagającym się z ciężkimi okolicznościa-
mi opieki nad pacjentami, negocjacjami 
z  NFZ, czy relacjami ze współpracowni-
kami, ale o tym w artykule nie będzie. 

Spróbuję się raczej zastanowić, 
dlaczego triathlon może być atrakcyjny 
dla psychiatrów jako forma wypoczyn-
ku, choć oczywiście moje spostrzeżenia 

można odnieść do niemal każdej dzie-
dziny sportu amatorskiego. Ze względu 
na zainteresowania będę również nawią-
zywał do koncepcji neurobiologicznych, 
które mogą być ciekawe dla naszej spe-
cjalności w  kontekście terapii i  zaleceń 
dla pacjentów. 

Amatorskie uprawianie triathlonu, 
a właściwie zabawa w triathlon jest zaję-
ciem dosyć czasochłonnym. Aby treno-
wać każdą z trzech dyscyplin w najmniej-
szym sensownym wymiarze - czyli dwa 
razy w tygodniu potrzebujemy, jak łatwo 
obliczyć, minimum 6 godzin w okresie 7 
dni. W tym momencie widzę wielu znie-
cierpliwionych kolegów, którzy odkłada-
ją egzemplarz pisma dla praktyków lub 
znacząco stukają się w czoło. Wiadomo, 
że zwykle jesteśmy tak zajęci, że żeby 
znaleźć 6 godzin w tygodniu to „pewnie 
musielibyśmy zrezygnować z  co naj-
mniej jednego z etatów”. Z drugiej stro-
ny średni czas oglądania telewizji wynosi 
dla typowego Polaka około 30 godzin 
tygodniowo. Oczywiście nie wiemy, jak 
sprawy wyglądają w przypadku psychia-
trów, ale mam podejrzenia, że może być 
to liczba o niewiele mniejsza. 

Triathlon i  psychiatria są dla mnie 
całkowicie odmiennymi zajęciami. Gdy 
przyjmuję pacjentów w  gabinecie, je-
stem przez kilka godzin w niemal całko-

witym bezruchu – poza przekręcaniem 
się w fotelu i robieniem notatek nie wy-
konuję innych czynności. Jestem skupio-
ny na interakcji z  pacjentem, śledzeniu 
jego toku myślenia, próbie analizowania 
wypowiedzi. Pamiętając o  unikalności 
i  indywidualnych uwarunkowaniach 
trudności danej osoby, próbuję w  krót-
kim czasie zamknąć jego problemy 
w zwięzłej etykiecie diagnozy, a następ-
nie zaordynować właściwe leczenie. 

W  triathlonie jestem w  ciągłym ru-
chu, a  aktywność mojego mózgu mo-
głaby się sprowadzać do sporadycznych 
zmian wzorców poruszania się. Nie wy-
stępuje interakcja z  inną osobą – gdy 
chcę, mogę oczywiście prowadzić we-
wnętrzny dialog, ale częściej pozwalam 
swoim myślom płynąć swobodnie. Nie 
odczuwam presji czasu (szczególnie 
podczas długich biegów i trwających kil-
ka godzin jazd na rowerze), a mój proces 
myślowy nie musi doprowadzić do kon-
kretnego wyniku. A  zatem piękno tego 
sportu polega dla mnie na tym, że upra-
wiając go, zmuszony jestem do wykony-
wania rzeczy, których niemal w ogóle nie 
robię w pracy, a jednocześnie mogę od-
począć od zajęć, których w trakcie prak-
tykowania mi nie brakuje. 

Nie ukrywam, że moja pasja do 
sportów wytrzymałościowych – szcze-
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gólnie do ich połączenia – co ma miejsce 
w  triatlonie, posiada swoje źródła rów-
nież w  chęci subiektywnej obserwacji 
i  weryfikacji doniesień nt. różnych neu-
ro- i psychologicznych aspektów wysiłku 
fizycznego, o których coraz więcej mówi 
się w piśmiennictwie fachowym. 

Na początek coś dla osób zajmują-
cych się uzależnieniami. Nie, nie będę 
mówił po raz kolejny o  „endorfinach, 
które wydzielają się u  biegaczy”, ponie-
waż hipoteza ta jest dość stara (lata 70. 
XX wieku) i  prawdopodobnie niepraw-
dziwa, ponieważ endorfiny są zbyt duże 
żeby przejść przez barierę krew-mózg. 
Od około 10 lat wiadomo natomiast, że 
w  trakcie wysiłku fizycznego wydzielają 
się endogenne kanabinoidy (które prze-
nikają do mózgu z  łatwością), co praw-
dopodobnie związane jest z  poprawą 
samopoczucia i  zjawiskami zaburzonej 
percepcji w  przypadku długotrwałego 
wysiłku fizycznego. A  zatem, zamiast 
palić jointy, lepiej godzinę pobiegać. 
Jeszcze większe poczucie odrealnienia 
i  transu, związane prawdopodobnie ze 
zmianą środowiska na niezbyt natural-
ne dla człowieka, daje godzinna dawka 
pływania, szczególnie stylem dowolnym, 
w  którym naprzemienne ruchy ramion 
działają jak hipnotyzujący metronom. 

Zainteresowanym depresją i  hipo-
tezą neuroplastyczności chciałbym po-

wiedzieć, że obecnie badacze zajmujący 
się naukami podstawowymi, w tym zja-
wiskami takimi jak neurogeneza de novo 
w  dorosłym mózgu, nie mają najmniej-
szych wątpliwości, że najsilniejszym na-
turalnym bodźcem do produkcji nowych 
neuronów jest wysiłek fizyczny. Dzieje 
się tak prawdopodobnie ze względu na 
stymulację produkcji mózgopochodne-
go czynnika wzrostu neuronów – BDNF, 
jak również wielu innych substancji 
o  działaniu neurotrofowym i  neuropro-
tekcyjnym. 

Dla osób zajmujących się stresem, 
czyli właściwie dla nas wszystkich, inte-
resujące może być, że wysiłek fizyczny 
(sam będąc stresorem) działa jak szcze-
pionka na oś podwzgórze- przysadka- 
nadnercza. Zaobserwowano, że gdy po-
równano dwie stresowane grupy, jedną, 
która uprzednio wykonywała wysiłek 
fizyczny i drugą, która nie miała takiej in-
terwencji, to w tej drugiej markery pobu-
dzenia osi PPN i autonomicznego układu 
nerwowego były znacząco większe. 

Skupionym na funkcjach poznaw-
czych i  działaniu kory przedczołowej 
chciałbym przedstawić hipotezę przej-
ściowej hipofrontalności związanej z wy-
siłkiem fizycznym. Głosi ona, że w trakcie 
wysiłku fizycznego krew w  mózgu kie-
rowana jest do miejsc związanych z  re-

gulacją ruchów, czyli do zakrętu przed-
środkowego, zwojów podstawy oraz 
móżdżku, co powoduje, że nie zostaje jej 
zbyt wiele dla kory przedczołowej, a tym 
samym zachodzi jej tymczasowe „wyłą-
czenie”. Z tegoż powodu wysiłek fizyczny 
stanowi fizjologiczny „reset” dla naszego 
wewnętrznego komputera, pozwalając 
na przerwanie analizowania, planowa-
nia, rozważania, dywagowania i rumino-
wania, które zwykle, gdy trwają zbyt dłu-
go, nie prowadzą do niczego dobrego. 

Kluczowe znaczenie w procesie psy-
choterapii ma zmiana oceny siebie. Sa-
tysfakcja, jaką daje realizacja choćby jed-
nego treningu, może stanowić do tego 
dobrą podstawę. Zadowolenie z własnej 
osoby pogłębia się jeszcze bardziej, gdy 
udaje się realizować coraz większe partie 
programu treningowego i  zaczyna się 
dostrzegać efekty własnych działań. 

Podsumowując: ze względu na spe-
cyfikę naszej pracy, polecam triathlon 
nie tylko psychiatrom, ale wszystkim 
specjalistom zajmującym się zdrowiem 
psychicznym. Myślę, że kilka powyższych 
argumentów może również wskazywać 
na celowość zalecania aktywności fizycz-
nej naszym pacjentom, a  jak wiadomo 
najłatwiej przekonać kogoś własnym 
przykładem.  ■

W  triathlonie jestem w  ciągłym ruchu, 
a aktywność mojego mózgu mogłaby się spro-
wadzać do sporadycznych zmian wzorców po-
ruszania się. Nie występuje interakcja z  inną 
osobą – gdy chcę, mogę oczywiście prowadzić 
wewnętrzny dialog, ale częściej pozwalam 
swoim myślom płynąć swobodnie.
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Obraz
Pod koniec 2014r. oraz na począt-

ku 2015r. media obszernie informowały 
opinię publiczną o  zdarzeniach, jakie 
miały miejsce w  kilku polskich oddzia-
łach psychiatrii dziecięcej i  młodzie-
żowej. Wpierw – pod koniec listopada 
ub. r. – Rzecznik Praw Pacjenta ogłosił 
wyniki swoich badań. Wynikało z  nich, 
że „Nawet 80 proc. małych pacjentów 
szpitali psychiatrycznych nie powinno 
się tam znaleźć – alarmuje rzecznik praw 
pacjenta. Części z  nich pozbywają się 
ośrodki wychowawcze. Do tego docho-
dzą fatalne warunki i jedzenie, kary i za-
mykanie na kilka lat.” – o czym donosił na 
swoich łamach Dziennik Gazeta Prawna. 
Następnie, m.in. redakcja telewizyjnej 
„Panoramy” relacjonowała, iż na począt-
ku 2013r. zmarła 13-letnia Karina. Jak 
donosiła ww. redakcja: „13-latka, którą 
rodzice przywieźli do szpitala z  bólem 
głowy, trafiła na oddział psychiatryczny. 
Tam przywiązano ją pasami do łóżka. 
Karina nie leżała na nim jednak długo, 
bo wkrótce zmarła. Według rodziców, 
wszystko przez złą diagnozę lekarzy, 
którzy zamiast twierdzić, że dziewczyn-
ka jest pobudzona, powinni ustalić przy-
czynę bólu.” Jak się okazało dziewczynka 
została prawdopodobnie źle zdiagno-
zowana. Jej agresywne zachowania wy-
nikały nie z psychozy, lecz z drastycznie 
podwyższonego poziomu amoniaku 
w organizmie. 

Temat błędnych diagnoz, a  przede 
wszystkim niewłaściwego sposobu pro-
wadzenia terapii, pojawił się także w Ło-
dzi. Kilkoro rodziców dzieci leczonych na 
terenie Kliniki Psychiatrii Młodzieżowej 

oskarżyło placówkę o nienależytą opiekę 
nad pacjentami, co zaskutkowało przede 
wszystkim „falą” samookaleczeń.

Inny oddział
Opisane powyżej przykłady z  całą 

pewnością mogą zaskakiwać, dziwić, 
a  przede wszystkim szokować. Doty-
czą one bowiem szczególnego rodza-
ju sytuacji leczenia osób małoletnich 
w miejscu, które z mocy prawa posiada 
możliwość podjęcia wobec pacjenta 
działań przymusowych. To właśnie owe 
działania, wydaje się, nierzadko stano-
wią główny punkt społecznego zainte-
resowania. Stan ten niestety powoduje, 
że inne istotne elementy w  podobnych 
sytuacjach mogą zostać pominięte. Ana-
lizując bowiem przedstawione powyżej 
doniesienia medialne, warto zastanowić 
się: Czy problemy w nich opisane dotyczą 
w istocie psychiatrii dziecięcej?

Pierwszy z przykładów – komunikat 
Rzecznika Praw Pacjenta – z  niezrozu-
miałych względów odnosi się do liczby 
80% pacjentów oddziałów psychiatrycz-
nych, którzy rzekomo nie powinni być 
leczeni w  podobnych miejscach. Gdyby 
podobne twierdzenie było prawdziwe, 
wówczas należy uznać, iż ponad 3/4 
wszelkich hospitalizacji pedopsychia-
trycznych posiada nieuzasadniony cha-
rakter. Idąc tym tropem należy dodać, że 
większość podobnych placówek winna 
być zamknięta, gdyż nie ma podstaw 
epidemiologicznych do ich funkcjono-
wania. Pojawia się ponadto dodatko-
wa wątpliwość: Czemu, od kilku już lat, 

prawo
Psychiatria 
dziecięca – dorosłe 
problemy 
Błażej Kmieciak

Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 
Fundacja Wsparcia Psychospołecznego w Łodzi

Postęp medycyny 
jest zaskakujący.  
Zaskakujące jest  
jednak także,  
że leczenie dzieci  
z zaburzeniami  
psychicznymi 
pozostaje nadal 
skomplikowanym 
wyzwaniem, nie 
tylko dla lekarzy, 
ale również dla 
społeczeństwa.
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m.in. Rzecznik Praw Dziecka wskazuje na 
konieczność dokonania zmian systemo-
wych zmierzających do zwiększenia liczby 
psychiatrów dziecięcych pracujących na 
terenie Polski? Z całą pewnością dostrzec 
można poważny problem w liczbie dzie-
ci, jakie do omawianych placówek kie-
rowane są z  ośrodków opiekuńczych, 
wychowawczych lub resocjalizacyjnych. 
Psychiatra dziecięcy widząc w  izbie 
przyjęć, iż dziecko znajduje się w  sta-
nie wymagającym leczenia szpitalnego 
podejmuje (po konsultacji z  rodzicem/
opiekunem prawnym) decyzję o przyję-
ciu pacjenta do oddziału. W takiej sytu-
acji lekarz nie może postąpić inaczej.

To właśnie podobna sytuacja była 
przyczyną przyjęcia 13-letniej Kariny do 
szpitala. Pierwsze zdanie, jakie ukaza-
ne zostało w  powyższym kontekście na 
stronach TVP Info brzmi: 

„13-latka zmarła po gehennie na od-
dziale psychiatrycznym. A  przyjechała do 
szpitala z bólem głowy”. Wspomniany „ból 
głowy” oraz prawdopodobna przyczyna 
śmierci nie wynikały jednak z  działań 
lub zaniechań dziecięcych psychiatrów. 
Prawdą jest, że dziewczynka nagle tra-
fiła do oddziału. To prawda również, że 
była unieruchomiona. Rację mają jed-
nak przedstawiciele władz szpitala psy-
chiatrycznego wskazujący, iż to ustawa 
o ochronie zdrowia psychicznego naka-
zuje personelowi m.in. unieruchomienie 
pacjenta, który może zagrażać własne-
mu życiu lub życiu i zdrowiu innych pa-
cjentów. 

Szczególna troska 
Analizując ostatnią z  wyżej ukaza-

nych spraw (dotyczących sytuacji w  Ło-
dzi) dojść można do wniosku, iż łączy ona 
dwie wcześniej ukazane sytuacje. Z  jed-
nej strony odnosi się do silnych zaburzeń 
zachowania, jakie dostrzegane są u części 
młodych pacjentów. Z  drugiej perspek-
tywy wskazuje na specyfikę oddziału 
psychiatrii dziecięcej oraz młodzieżowej, 
specyfikę, która wyraźnie wskazuje, iż 
w  podobnych placówkach równie istot-
ne jak leczenie, jest również wychowanie, 
a niekiedy także resocjalizacja. 

W  łódzkiej sprawie główny zarzut, 
jaki postawili rodzice omawianej psy-
chiatrycznej placówce, dotyczy „nienale-
żytego sposobu opieki nad pacjentami”. 
Zdaniem opiekunów dzieci, to właśnie 
podobne zaniedbania doprowadziły do 
stanu, w którym to ich dzieci wręcz „zara-
ziły się” skłonnością do samookaleczeń. 
Ponadto pacjenci mogli rzekomo wnosić 
niebezpieczne przedmioty, narkotyki, 
papierosy itd. W tym miejscu pojawia się 
problem, bowiem personel chcąc kon-
trolować pacjentów, stale podejmuje 
działania na granicy zasad dotyczących 
ochrony praw pacjenta. Prawdą jest, iż 
pacjenci wnoszą na oddział np. żyletki. 
Czy jednak personel ma prawo przeszu-
kać osobiste rzeczy pacjenta, czy może 
zajrzeć do toalety, gdy pacjent się tam 
znajduje (podejrzewając, że pali np. pa-
pierosy)? Prawdą jest również, iż pacjen-
ci samookaleczają się w oddziale. Część 
z  nich uczy się podobnych działań od 

innych pacjen-
tów. Warto jed-

nak zwrócić uwa-
gę, że w  oddziałach 

psychiatrii dziecięcej i  młodzieżowej 
przebywają nie tylko pacjenci, u których 
podejrzewa się np. autyzm, wczesną 
psychozę lub zaburzenia afektywne. 
Do podobnych placówek trafiają rów-
nież osoby z  zaburzeniami zachowania, 
młodzi pacjenci uzależnieni, osoby z za-
burzeniami adaptacyjnymi itd. Wobec 
podobnej grupy pacjentów podejmo-
wane są codziennie nie tylko działania 
lecznicze, ale również resocjalizacyjne. 
Ponadto podobnych zaburzeń nie da się 
„anulować” poprzez podanie określonej 
substancji. Personel oddziałów psychia-
trii młodzieżowej codziennie stawiany 
jest tym samym w sytuacjach zbliżonych, 
bądź takich samych, jak te obserwowa-
ne w  pogotowiach opiekuńczych lub 
ośrodkach wychowawczych. 

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, 
że przedstawione przez media sytuacje 
młodych pacjentów wymagają szcze-
gólnej analizy. Analiza ta musi jednak 
uwzględniać kontekst. Musi brać pod 
uwagę specyfikę pacjentów poddawa-
nych terapii. Musi wskazywać ponadto 
konkretne możliwości rozwiązania pro-
blemu. Bez wzięcia pod uwagę podob-
nych elementów, każda relacja medialna 
dotycząca psychiatrii będzie wyłącznie 
sensacyjnym prezentowaniem rzeczy-
wistości całkowicie pomijającym dobro 
młodych pacjentów, którzy na co dzień 
podejmują walkę z „trudem istnienia”. ■

prawo
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Dlaczego benzodiazepiny 
są skuteczne 
w leczeniu zespołów 
katatonicznych?
Karolina Kołosowska

Przez wiele lat katatonię traktowano prawie wyłącz-
nie jako element obrazu klinicznego schizofrenii. Aktualnie 
szacuje się, że co najmniej tyle samo przypadków katatonii 
występuje w  przebiegu schizofrenii, co w  przebiegu choro-
by afektywnej dwubiegunowej [1]. Przede wszystkim jednak 
zespoły katatoniczne mogą towarzyszyć różnym chorobom 
związanym z  organicznymi zmianami w  mózgu, stanom za-
palnym ośrodkowego układu nerwowego, a także chorobom 
somatycznym oraz intoksykacjom niektórymi środkami farma-
kologicznymi i  substancjami psychoaktywnymi. Szczególną 
odmianą katatonii jest ostra śmiertelna katatonia, za postać 
katatonii indukowaną neuroleptykami uważa się złośliwy ze-
spół neuroleptyczny. 

Dominującym elementem obrazu klinicznego katatonii 
są spektakularne zaburzenia aktywności ruchowej manife-
stujące się w dwóch postaciach: hipokinetycznej i hiperkine-
tycznej. W osłupieniu katatonicznym obserwuje się katalepsję 
– zastyganie w dziwacznych pozycjach, sztywność woskową, 
a ponadto negatywizm, czyli stawianie czynnego oporu przed 
wykonywaniem poleceń lub wykonywanie czynności do nich 
przeciwnych, stereotypie i  manieryzmy ruchowe, objawy 
echowe. Zahamowanie ruchowe może przechodzić w  stan 
chaotycznego i bezcelowego pobudzenia ruchowego. W obu 
przypadkach świadomość jest zachowana. W katatonii śmier-
telnej dołączają objawy wegetatywne i hipertermia. 

Stany katatoniczne wymagają szybkiego podjęcia lecze-
nia celem uniknięcia groźnych dla życia powikłań, takich jak 
np. zachłystowe zapalenie płuc, odwodnienie i  zaburzenia 
gospodarki elektrolitowej czy choroba zakrzepowo-zatorowa. 
Podstawą leczenia są pochodne benzodiazepiny, w większo-
ści przypadków po podaniu odpowiednich dawek objawy 
ustępują lub ulegają redukcji. W przypadku ciężkiej katatonii 
przebiegającej z zagrożeniem życia z powodu nie przyjmowa-
nia pokarmów i płynów lub zachowań zagrażających, po nie-

powodzeniach w  kuracji farmakologicznej, zaleca się zabiegi 
elektrowstrząsowe.

Stosowanie neuroleptyków jest dyskusyjne, przede 
wszystkim z uwagi na ryzyko nasilenia objawów lub wywoła-
nia złośliwego zespołu neuroleptycznego. Jeśli konieczne jest 
uzupełnienie terapii o  neuroleptyki, to należy preferować te 
o niskim powinowactwie do receptorów dopaminergicznych 
D2 – np. kwetiapinę lub ich częściowych agonistów np. aripi-
prazol.

Benzodiazepiny w katatonii
Efekty kliniczne benzodiazepin wynikają z  łączenia się 

z  receptorem benzodiazepinowym w  obrębie kompleksu re-
ceptorowego GABA-A, co skutkuje uwrażliwieniem receptora 
na działanie neuroprzekaźnika. W efekcie powoduje to wydłu-
żenie czasu otwarcia kanału chlorowego i zwiększenie napły-
wu jonów chlorkowych do komórki nerwowej prowadzące do 
jej hiperpolaryzacji. Pochodne benzodiazepiny nasilają hamu-
jące działanie GABA w ośrodkowym układzie nerwowym, poza 
efektem uspokajającym i nasennym, wywierają działanie prze-
ciwdrgawkowe, miorelaksacyjne i amnestyczne. Są stosowane 
przede wszystkim w  krótkoterminowym leczeniu zaburzeń 
lękowych i  zaburzeń snu, w  niektórych postaciach padaczki, 
w  zaburzeniach psychicznych towarzyszących nadużywaniu 
alkoholu, a także w premedykacji przed zabiegami chirurgicz-
nymi. Liczne badania kliniczne wskazują również, że pochod-
ne benzodiazepiny cechuje wysoka skuteczność w  leczeniu 
katatonii [1,2,3,4,5,6,7].

Dostępne dane wskazują, że lorazepam, pochodna ben-
zodiazepiny o  średnim czasie działania, okazał się bardzo 
skuteczny w leczeniu zespołów katatonicznych – z odsetkiem 
pozytywnych odpowiedzi wynoszącym około 70-80% [2,3,4]. 
Ponieważ nie udało się wyróżnić markera biologicznego ka-
tatonii, lorazepam stał się podstawą testu diagnostycznego,  
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receptorów serotoninergicznych 5-HT1A [13]. Opisano przy-
padki dobrej odpowiedzi na leczenie antagonistami receptora 
NMDA: amantadyną i memantyną [14]. Jako, że poprawę kli-
niczną obserwowano po 1-7 dniach od włączenia leków, ba-
dacze sugerują, że nasilenie aktywności układu glutaminianer-
gicznego w katatonii może być wtórne wobec niedoczynności 
układu GABA-ergicznego. 
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Wnioski
Wysoka skuteczność kliniczna benzodia-

zepin wskazuje, że prawdopodobną przyczy-
ną objawów występujących w  przebiegu ze-
społów katatonicznych może być hipofunkcja 
układu GABA-ergicznego, a  pozostałe zabu-
rzenia neuroprzekaźnikowe mogą być wobec 
niej wtórne. Benzodiazepiny cechuje szybki 
początek działania, wysoka skuteczność oraz 
stosunkowo niska toksyczność. Lorazepam, we-
dług dostępnych danych klinicznych, może być 
lekiem pierwszego rzutu w  leczeniu zespołów 
katatonicznych.  ■

receptory

pozwalającego zweryfikować wstępną diagnozę („Lorazepam 
Challenge Test”) [5]. Poprawa w zakresie objawów po podaniu 
dawki 1-2 mg lorazepamu dożylnie, domięśniowo lub doust-
nie przemawia za potwierdzeniem diagnozy. 

Leczenie lorazepamem zaleca się rozpocząć od dawek 1-2 
mg, podawanych co 4-12 godzin. W leczeniu katatonii stosuje 
się nawet wysokie dawki od 8 do 24 mg na dobę, zwykle są 
one dobrze tolerowane i nie wywołują nadmiernej sedacji [8]. 

W 1997 roku autorzy z Francji opublikowali pracę, w której 
wykazali, że alternatywnie, w celach diagnostycznych, można 
zastosować zolpidem – agonistę podjednostki omega-1 re-
ceptora GABA-A, którego mechanizm działania jest podobny 
do benzodiazepin [9]. W leczeniu katatonii obok lorazepamu 
skuteczny okazał się również oksazepam oraz długo działające 
benzodiazepiny: diazepam i klonazepam [2,3,6,7].

Neurobiologia katatonii
 Mimo wieloletnich badań, nie powstała spójna kon-

cepcja opisująca neurobiologiczne podłoże zespołów katato-
nicznych. Spektakularnie pozytywna odpowiedź na pochodne 
benzodiazepiny – redukcja objawów u  około 80% leczonych 
– kieruje uwagę na znaczenie dysfunkcji układu GABA-er-
gicznego w powstawaniu objawów. Hipotezę GABA-ergiczną 
wspierają również badania potwierdzające skuteczność in-
nych leków działających modulująco na układ GABA-ergiczny 
(choćby wspomniany zolpidem czy barbiturany) [1]. Także fakt, 
że w katatonii podanie wysokich dawek benzodiazepin nie po-
woduje sedacji, paradoksalnie działa raczej pobudzająco, rów-
nież świadczy na korzyść tej hipotezy.

Wydaje się, że za objawy katatonii odpowiadają funkcjo-
nalne nieprawidłowości w  obrębie obwodów neuronalnych 
obejmujących korę czołowo-oczodołową, część grzbietowo-
-boczną kory przedczołowej, korę ciemieniową oraz jądra pod-
stawy [10]. Wsparciem dla GABA-ergicznej hipotezy katatonii 
okazały się czynnościowe badania obrazowe, uwidoczniające 
zaburzenia w  zakresie układu GABA-ergicznego w  określo-
nych obszarach mózgu. W pozytronowej tomografii emisyjnej 
(PET) obserwowano zmniejszone wiązanie się GABA z recep-
torami w  prawej bocznej okolicy czołowo-oczodołowej i  tyl-
nej okolicy ciemieniowej, co korelowało z nasileniem stuporu 
katatonicznego [11]. Podanie diazepamu skutkowało poprawą 
kliniczną oraz normalizacją aktywności GABA-ergicznej w wy-
mienionych obszarach. W innych badaniach, u pacjentów z hi-
pokinetyczną postacią zespołu katatonicznego, stwierdzono 
zmniejszenie ekspresji receptorów GABA-A w lewej korze sen-
somotorycznej oraz obniżenie perfuzji w obrębie prawej kory 
przedczołowej i kory ciemieniowej, które również korelowały 
z nasileniem objawów [12]. 

Rola innych neuroprzekaźników, w  tym kwasu glutami-
nowego, serotoniny i  dopaminy w  patofizjologii zespołów 
katatonicznych nie została wystarczająco udokumentowana. 
W  zespołach katatonicznych obserwowano zmniejszenie ak-
tywności układu dopaminergicznego w prążkowiu, zwiększe-
nie aktywności układu glutaminianergicznego w korze przed-
czołowej i  tylnym płacie ciemieniowym oraz nadaktywność 
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Kiedy prawie 30 lat temu usłysza-
łam po raz pierwszy o  chorobie Alzhe-
imera, rozpoznanie to stawiano spora-
dycznie. Choroba Alzheimera uważana 
była za rzadką, nieuleczalna chorobę, 
prowadzącą w  ciągu kilku lat do całko-
witej inwalidyzacji pacjenta. Była zresztą 
wyraźnie odróżniana od otępienia star-
czego. Pacjentom ordynowano zwykle 
(mimo braku dowodów skuteczności): 
piracetam („Nootropil”), łączony zwykle 
z lekami „naczyniowymi”, takimi jak win-
pocetyna czy nicergolina. W  kolejnych 
latach zalecano podawanie większych, 
coraz większych dawek piracetamu, co 
zmuszało pacjentów do połykania od 8 
do 12 dużych, różowych tabletek (jedy-
ną dostępną na rynku dawką było 400 
mg). 

Potem przyszły próby stosowania 
gliatyliny oraz pierwszego preparatu 
miłorzębu (Tanakanu). Ponownie, mimo 
braku dowodów na skuteczność w cho-
robie Alzheimera, weszły one do leko-
spisu lekarzy zajmujących się chorymi 
z  tym rozpoznaniem. Sama na począt-
ku mojej pracy te leki przepisywałam, 
czasem zastanawiając się, czy recepta 
nie była tylko elementem ułatwiającym 
przekazywanie „diagnozy-wyroku”. Chy-
ba nawet lekarzowi, jakaś, nawet irracjo-
nalna nadzieja była potrzebna.

praktyka
Praktyczne 
uwagi  
o dawkowaniu 
leków  
w chorobie  
Alzheimera
 Beata Haładyna
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Pamiętam, że kiedy na początku 
1998 roku rodzinie mojej pacjentki uda-
ło się sprowadzić z  Europy Zachodniej 
pierwsze opakowanie donepezilu (Ari-
cept), miałam poczucie, że to ważne 
i  przełomowe wydarzenie. Był to bo-
wiem wówczas pierwszy lek o udowod-
nionej skuteczności, a  jednocześnie, 
w  przeciwieństwie do swojego prekur-
sora, takryny, również o  dowiedzionym 
bezpieczeństwie w  chorobie Alzheime-
ra. Następne lata przyniosły rejestrację 
kolejnych leków – inhibitorów cholino-
esterazy: rywastygminy i galantaminy.

Mechanizm działania tej grupy le-
ków, poza działaniem objawowym, po-
przez zwiększenie stężenia acetylocho-
liny w szczelinie synaptycznej i poprawę 
transmisji neuronów cholinergicznych, 
pozwala najprawdopodobniej również 
na modulację przebiegu choroby. Wśród 
1/5 chorych udaje się zahamować po-
stęp otępienia na okres nawet około 2 
lat. Być może chodzi o  wpływ syntezy 
beta amyloidu i  tworzenie jego złogów, 
a  może także neuroprotekcyjny wpływ 
na krążenie mózgowe? Stwierdzono, że 
inhibitory cholinoesterazy spowalniają 
pogarszanie się funkcji poznawczych, 
poprawiają aktywność dnia codzienne-
go, redukują zaburzenia psychiczne to-
warzyszące otępieniu. Wszystko to wpły-
wa na poprawę komfortu i zmniejszenie 
uciążliwości opieki nad chorym.

Donepezil i riwastygmina
W Polsce dostępne są obecnie dwa 

leki: donepezil i rywastygmina. Rejestra-
cja dotyczy leczenia otępienia w  cho-
robie Alzheimera o  nasileniu lekkim 
i  umiarkowanym. Terapię należy roz-
począć jak najszybciej po rozpoznaniu 
otępienia, ale należy pamiętać, że nie 
stwierdzono korzystnego działania le-

ków w mogących poprzedzać otępienie 
łagodnych zaburzeniach poznawczych 
(MCI). Rywastygmina jest również zare-
jestrowana do leczenia otępienia w cho-
robie Parkinsona, chociaż niestety nie 
obowiązuje w  tym przypadku refunda-
cja. Lek jest także stosowany w leczeniu 
otępienia z ciałami Lewy’ego (LBD). 

Istnieją pewne różnice między dzia-
łaniem obu związków. Przebieg choro-
by, obecność dodatkowych objawów 
pozwala przewidzieć, który z  inhibito-
rów będzie bardziej korzystny dla kon-
kretnego pacjenta. Chorzy z  wczesnym 
początkiem, szybką progresją otępie-
nia, towarzyszącymi objawami pozapi-
ramidowymi, pobudzeniem objawami 
psychotycznymi (zwłaszcza omamami) 
i zaburzeniami snu, prawdopodobnie le-
piej zareagują na rywastygminę. Z kolei 
u  chorych z  towarzyszącą apatią, obja-
wami depresji, lęku, korzystniejszy po-
winien okazać się donepezil. Podobnie 
bywa on bardziej skuteczny u  chorych 
z komponentą naczyniową otępienia.

Dawkowanie inhibitorów
W  przypadku inhibitorów choli-

noesterazy, dowiedziony jest wzrost 
skuteczności leku wraz ze wzrostem po-
dawanej dawki. Stąd zalecane jest moż-
liwie szybkie jej podnoszenie. Ograni-
czeniem mogą być objawy uboczne. Są 
to najczęściej dolegliwości z  przewodu 
pokarmowego – brak łaknienia, nudno-
ści, rzadziej wymioty lub biegunka. Ob-
jawy najczęściej ustępują w  ciągu kilku 
dni przyjmowania wyższej dawki. Jeżeli 
przebiegają burzliwie lub utrzymują się, 
to konieczny jest powrót do poprzedniej, 
dobrze tolerowanej dawki leku. Inhibito-
ry cholinoesterazy nasilają wydzielanie 
soku żołądkowego, stąd szczególnej 
ostrożności wymaga leczenie pacjen-

tów z towarzyszącą chorobą wrzodową. 
Ostrożności w  leczeniu wymagają cho-
rzy z astmą oskrzelowa, POCHP.

Inhibitory mogą także wywoływać 
bradykardię lub spowalniać przewod-
nictwo przedsionkowo-komorowe. Spo-
tykając się niekiedy z tym powikłaniem, 
przyjęłam zasadę wykonywania EKG 
przed włączeniem leku oraz po istotnym 
podniesieniu dawki. 

W przypadku donepezilu początko-
wa dawka wynosi 5 mg. Po 4 tygodniach 
powinna być ona podniesiona do 10 mg 
na dobę. Lek stosuje się w 1 dawce, po-
dawanej zwykle wieczorem z  kolacją. 
Zmniejsza to ryzyko odczuwania nudno-
ści. U niektórych chorych obserwuje się 
pogorszenie snu. Można wówczas spró-
bować podawania leku rano. W  Polsce 
dawka 10 mg jest najwyższą zalecaną 
dawką. W  niektórych krajach dostępne 
są tabletki zawierające 23 mg donepe-
zilu. Jak wykazały badania, chorzy mogą 
odnosić dodatkowe korzyści z tej dawki 
leku. Jednak częstość objawów ubocz-
nych z  przewodu pokarmowego była 
w tych grupach nieco większa. Nie nale-
ży jednak próbować podnoszenia dawki 
poprzez łączenie tabletek 10 mg, czy 5 
mg. Ze względu na swoja budowę nie 
nadają się one do podawania w  więk-
szych dawkach.

Rywastygmina w  kapsułkach, ta-
bletkach lub płynie wymaga podawania 
w  dwóch dawkach dobowych. Podno-
szenie dawki jest tutaj bardziej złożo-
ne. Zalecane jest rozpoczęcie od dawki  
2 razy 1,5 mg. Najniższa dawka terapeu-
tyczna to 6 mg na dobę, jednak podob-
nie jak w przypadku donepezilu korzyści 
dla pacjenta rosną wraz z dawką. Powin-
niśmy więc, nie czekając na pogorszenie 
objawów otępienia, dążyć do osiągnię-
cia maksymalnej dobrze tolerowanej 

praktyka

w chorobie Alzheimera
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praktyka

dawki. Zgodnie z zaleceniami zawartymi 
w CHPL dawkę te należy podnosić co 2 
tygodnie o  kolejne 3 mg. Maksymalna 
zalecana dawka leku to 12 mg na dobę 
(2x6 mg). W  przypadku pojawienia się 
objawów ubocznych zatrzymujemy się 
na najwyższej tolerowanej przez chore-
go dawce. 

Obawiając się nudności i wymiotów, 
z którymi dość często spotykałam się na 
początku ery inhibitorów cholinoeste-
razy, często zalecam podawanie przez 
pierwsze 2-4 dni tylko jednej, wieczornej 
dawki 1,5 mg (z kolacją). Z tej samej przy-
czyny dawkę podnoszę nie o  3mg, ale 
o 1,5 mg na dobę co 2 tygodnie, podając 
większą dawkę wieczorem. 

W  ostatnich latach korzystać mo-
żemy z rywastygminy w formie systemu 
transdermalnego. To korzystna forma 
podania, która pozwala na osiąganie 
wyższego i  względnie stałego stężenia 
leku w ciągu całej doby. Objawy niepo-
żądane z przewodu pokarmowego poja-
wiają się tutaj znacznie rzadziej. Czasami 
obserwuje się za to zaczerwienienie skó-
ry w  miejscu po plastrze, rzadziej swę-
dzącą, miejscową wysypkę. Objawy te 
ustępują zwykle po smarowaniu prepa-
ratami antyhistaminowymi. Należy pa-
miętać, żeby poinstruować opiekunów, 
że plaster musi być zmieniany 1 raz na 
dobę. Zaczynamy od dawki 4,6 mg – to 
jest już najniższa dawka terapeutyczna. 
Po miesiącu należy zaordynować plastry 
z  dawką 9,5 mg. Od ponad roku mamy 
w Polsce także plastry z dawką 13,3 mg 
rywastygminy. Publikowano badania 
wykazujące większą skuteczność tej 
dawki leku na funkcje poznawcze, jak 
również aktywności dnia codziennego. 
Zaleca się, aby dawkę 13,3 mg włączyć 
po 6 miesiącach stosowania dawki 9,5 
mg.

Głównym ograniczeniem stosowa-
nia rywastygminy w plastrach jest obec-
nie ich wysoka cena, jednakże na szczę-
ście zaczynają pojawiać się już tańsze 
odpowiedniki generyczne.

Kiedy powiedzieć stop?
Zawsze wyzwaniem klinicznym jest 

moment, w  którym ze względu na po-
stęp choroby powinniśmy zakończyć 
stosowanie inhibitora cholinoesterazy. 
W  badaniach wykazywano znamienną 
statystycznie skuteczność inhibitorów 
także u chorych z głębokim otępieniem. 
Tutaj również większą korzyść osiągali 
chorzy przyjmujący większe dawki leku. 
W  Polsce leki te zarejestrowane są do 
leczenia otępienia lekkiego i  umiarko-
wanego w  chorobie Alzheimera. Zale-
cenia w  innych krajach bywają różne. 
Rezygnując z  podawanego leku należy 
bardzo indywidualnie ocenić sytuację 
chorego. 

Memantyna
Lek ten jest antagonistą receptora 

glutaminergicznego NMDA. Blokuje re-
ceptory NMDA w warunkach nadmiernej 
stymulacji glutaminergicznej, do której 
dochodzi w przebiegu procesu neurode-
generacyjnego. Dzięki temu prawdopo-
dobnie chroni neurony postsynaptyczne 
przed zwiększonym napływem jonów 
wapnia do ich wnętrza i, co za tym idzie, 
przed ich uszkodzeniem. Normalizuje za-
burzoną w chorobie Alzheimera funkcję 
tego receptora, zapobiegając jego nad-
miernemu pobudzeniu, nie blokuje jed-
nak jego fizjologicznej aktywności. 

Memantyna zarejestrowana jest do 
leczenia pacjentów z  umiarkowanym 
i  głębokim otępieniem w  chorobie Al-
zheimera. Nie udowodniono skutecz-
ności tego leku u chorych z otępieniem 
lekkim. Poza korzystnym wpływem na 

funkcje poznawcze i  aktywność dnia 
codziennego, stwierdzono, że lek ten 
zmniejsza nasilenie objawów psycho-
tycznych i  zaburzeń zachowania obser-
wowanych w chorobie Alzheimera. 

Moje doświadczenia z  leczeniem 
memantyną sięgają 2003 roku, kiedy 
została zarejestrowana w  Polsce. Wtedy 
właśnie pierwsi moi pacjenci otrzymali, 
sprowadzany na import docelowy, lek 
z  zagranicy. W  niektórych krajach, np. 
w Niemczech czy USA, leczenie choroby 
Alzheimera inhibitorem acetylocholi-
nesterazy i  memantyną było już wtedy 
standardem. Z  chwilą wejścia leku na 
polski rynek, problemem dla części cho-
rych była jego wysoka cena. Stosowano 
z  tego powodu niższą dawkę 10mg/
dz. Niekiedy można jeszcze się spotkać 
z taką praktyką, ale nie ma ona uzasad-
nienia klinicznego, jedynie ekonomicz-
ne. Stopniowo dostępność leku rosła, 
teraz jeżeli tylko lek jest dobrze tolero-
wany, optymalne działanie obserwuje 
się przy stosowaniu pełnej, wysokiej 
dawki 20mg/dz.

Leczenie skojarzone
Klasycznym, przyjętym postępo-

waniem jest dołączenie memantyny do 
podawanego już wcześniej inhibitora 
cholinoesterazy. U  pacjentów mających 
przeciwwskazania lub nietolerujących 
inhibitorów AChE stosujemy memanty-
nę w monoterapii. W tych przypadkach, 
biorąc pod uwagę doniesienia o  możli-
wym wpływie modyfikującym przebieg 
choroby, decydujemy się niekiedy na 
włączenie memantyny jak najwcześniej.

W  swojej praktyce dołączam me-
mantynę pacjentom leczonym inhibi-
torem acetylocholinesterazy w  okresie, 
kiedy mimo maksymalnej dobrze tole-
rowanej jego dawki, funkcje poznawcze 
pogarszają się. Większość moich pacjen-

w chorobie Alzheimera
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tów z otępieniem umiarkowanym otrzy-
muje oba leki. Memantynę utrzymuję 
również lub włączam u  osób z  otępie-
niem głębokim. 

Łączne stosowanie memantyny i in-
hibitorów AChE ma swoje uzasadnienie 
także w  badaniach wykazujących, że 
IAChE nasilają fizjologiczną transmisję 
glutaminergiczną i w ten sposób nasilają 
„ filtrujący” efekt memantyny, która po-
zwala oddzielić słabe, chroniczne bodź-
ce od silnego pobudzenia fizjologiczne-
go. Rzeczywiście, większość obserwacji 
klinicznych dowodzi synergistycznego 
wpływu obu leków. W trwających nawet 
klika lat badaniach wykazano spowol-
nienie postępu choroby, dłuższe utrzy-
mywanie się chorych w  okresie otępie-
nia umiarkowanego. Korzyści odnosili 
także chorzy z otępieniem głębokim (ba-
danie z  użyciem rywastygminy system 
transdermalny i  memantyny). Leczenie 
takie zmniejszało obciążenie opiekuna, 
opóźniało konieczność instytucjonalnej 
opieki. 

Są również pacjenci, u  których sto-
suję ten lek w  monoterapii. Są to oso-
by z  chorobami serca przebiegającymi 
z  zaburzeniami przewodnictwa przed-
sionkowo-komorowego, bradykardią. 
Memantyna bardzo rzadko daje objawy 
uboczne z  przewodu pokarmowego, 
nudności, wymioty czy spadek łaknienia. 
Stąd sprawdza się u osób, które z powo-
du tych objawów nie mogą przyjmować 
IAChE. Dobre efekty obserwujemy też 
u chorych z otępieniem z dużą kompo-
nentą naczyniopochodną. Mimo braku 
rejestracji można również podjąć próbę 
stosowania leku u chorych z otępieniem 
z ciałami Lewy’ego.

Czasami nawet niewielka poprawa 
funkcji poznawczych, lepsze rozumienie 
sytuacji, skutkuje lepszym funkcjonowa-
niem chorego, zmniejszeniem nasilenia 

zaburzeń zachowania. Opiekunowie 
relacjonują niekiedy poprawę kontaktu 
z chorym, nawet jeżeli punktacja w pod-
stawowych testach pozostaje bez więk-
szej zmiany. Opisywanym, mogącym 
wynikać z  mechanizmu działanie leku, 
objawem ubocznym memantyny mogą 
być objawy psychotyczne (głównie 
omamy). W praktyce zaburzenie to spo-
tkałam może 2 lub 3 razy. Bardzo spora-
dycznie też zdarza się nadmierne pobu-
dzenie u leczonych, wymagające zwykle 
zmniejszenia dawki, a rzadziej odstawie-
nia leku.

Memantyna występuje w formie ta-
bletek (10 mg i niektóre preparaty po 20 
mg) i płynu. Leczenie rozpoczynamy od 
5 mg, dawkę podnosząc o 5 mg co 7 dni, 
do maksymalnej dawki 20 mg /dobę. 
Wcześniejsze zalecenia nakazywały po-
dawanie leku w dwóch dawkach. Obec-
ne pozwalają stosować memantynę wy-
godnie w jednej dawce. 

Wybierając optymalne dla danego 
chorego postępowanie, rozmawiajmy 
zawsze z  opiekunem. Musimy na przy-
kład wziąć pod uwagę, czy opiekun 
będzie w  stanie dopilnować podawa-
nia leku dwa razy dziennie. Koniecznie 
uprzedźmy na początku o cenach leków 
i  konieczności ich wieloletniego stoso-
wania. Jednocześnie należy ustalić reali-
styczne oczekiwania dotyczące efektów 
leczenia. Już kilkumiesięczne zahamo-
wanie postępu choroby lub zmniejsze-
nie nasilenie zaburzeń zachowania jest 
w  tym przypadku sukcesem terapeu-
tycznym.  ■

Alzheimera
praktyka
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Skojarzenia 
       amisulprydu
Paweł Skrzycki

Początek jest zawsze fascynujący. Wiąże się z  ekscytacją nieznanym oraz  
mieszanką nadziei i obaw, dającą niepowtarzalny smak przygody. Tak właśnie 
czułem się, rozpoczynając specjalizację z  psychiatrii – umysł, żądny wiedzy 
jak gąbka, domagał się co raz nowych danych – ich konfrontowania i wery-
fikacji we wszelkich możliwych źródłach. To właśnie spowodowało, że wra-
cając kiedyś z  kursu wprowadzającego do psychiatrii zapytałem koleżankę, 
która wcześniej rozpoczęła specjalizację, jaki neuroleptyk uważa za najlepszy.  
Pamiętam, że spojrzała na mnie i odpowiedziała: „Oczywiście, amisulpryd!” 
Po czym zaczęła wymieniać jego liczne zalety.

Mechanizm działania
Z  jej relacji wynikało, że amisulpryd jest pod pewnymi 

względami lekiem wyjątkowym. Jako pochodna benzamidu 
ma budowę zbliżoną do sulpirydu. Tym, co różni go od innych 
atypowych leków przeciwpsychotycznych, w  tym sulpirydu, 
jest wysokie, selektywne powinowactwo do receptorów D2/
D3, przy braku lub niewielkim powinowactwie do innych 
podtypów receptora dopaminowego oraz receptorów mu-
skarynowych, histaminowych czy adrenergicznych. Co ważne, 
selektywność nie odnosi się jedynie do receptorów, ale także 
miejsca działania – głównie wysycane są receptory w obrębie 
układu mezolimbicznego, ale nie w prążkowiu [1]. Skutkuje to 
mniejszą tendencją do wywoływania objawów pozapirami-
dowych. Nie ma jednak róży bez kolców – wysoka selektyw-
ność wiąże się z tendencją do zwiększania stężenia prolaktyny 
w surowicy i wszystkich tego konsekwencji. Innym aspektem 
wyróżniającym amisulpryd jest metabolizm, a właściwie jego 
brak – lek wydalany jest z organizmu w formie niezmienionej. 
Dzięki temu nie blokuje cytochromów wątrobowych, istotnie 
zmniejszając liczbę interakcji z innymi lekami. Co ciekawe ami-
sulpryd blokuje również receptory 5-HT7 o których ostatnio 
głośno. Jakie zatem możliwości daje leczenie amisulprydem?

Psychoza – monoterapia kiedyś nie dla niego
Wiadomo, że złotym standardem w leczeniu schizofrenii 

jest stosowanie jednego, atypowego neuroleptyku. Jednakże 
w Polsce amisulpryd nie był przez wiele lat postrzegany jako 
lek pierwszego rzutu na równi z olanzapiną czy risperidonem. 
O  dziwo, redukowanie objawów wytwórczych przez amisul-

pryd, w  ocenie polskich klinicystów, było postrzegane jako 
niewielkie, a główne miejsce leku postrzegano w zwalczaniu 
objawów negatywnych [2]. Kolejne badania dowodzące jego 
skuteczności i  doświadczenia kliniczne sprawiają, że amisul-
pryd toruje sobie stopniowo drogę jeżeli chodzi o wybór leku 
I rzutu do monoterapii psychoz, na pewno jest teraz częściej 
używany niż w czasach, gdy powstało cytowane badanie Ja-
remy i wsp. dotyczące leczenia pierwszego epizodu psychozy 
w Polsce. 

Augmentacja w lekoopornej schizofrenii
Inaczej chyba przedstawia się sytuacja jeśli chodzi o lecze-

nie skojarzone. Stosowanie dwóch leków przeciwpsychotycz-
nych jest powszechnie przyjętą praktyką u pacjentów, którzy 
w  niezadowalającym stopniu odpowiadają na monoterapię. 
Badania pokazują, że amisulpryd, ze względu na swoje unikal-
ne właściwości farmakologiczne, może być dobrym wyborem 
w  takim postępowaniu. W  każdym razie, nawet sceptycy le-
czenia skojarzonego uważają, że jeżeli już łączyć ze sobą dwa 
neuroleptyki, to pochodna benzamidu, ze względu na swój 
„czysty” profil działania receptorowego, jest w takim wypadku 
sensownym wyborem. 

W 2004 roku Munro i wsp. [3] donosili o skuteczności po-
tencjalizacji działania klozapiny amisulprydem u  pacjentów, 
którzy wykazali częściową odpowiedź na leczenie. Zauważyli 
oni istotną poprawę w  zakresie objawów pozytywnych i  ne-
gatywnych przy dawkach amisulprydu dochodzących do 800 
mg/dobę. Skuteczność takiej terapii przypisywali właśnie uzu-
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pełniającemu się profilowi receptorowemu obu leków. Ważny 
był przy tym brak nasilenia objawów niepożądanych innych 
niż znaczące zwiększenie stężenia prolaktyny w surowicy, co 
jednak nie przełożyło się na objawy kliniczne. W piśmiennic-
twie zaczęły pojawiać się także opisy przypadków pokazują-
cych pozytywny wpływ dołączania amisulprydu do klozapiny 
[4,5]. Inni badacze wskazywali na wysoką skuteczność au-
gmentacji amisulprydem (300-600mg/dz) także w przypadku 
leczenia skojarzonego z innymi neuroleptykami niż klozapina: 
z olanzapiną, kwetiapiną, a także risperidonem i ziprasidonem 
[6-8]. Opisywano redukcję objawów negatywnych, ale także 
zmniejszanie agresywności oraz pobudzenia psychorucho-
wego przy braku wzrostu wagi i  nasilenia objawów pozapi-
ramidowych. Jedynym połączeniem, przy którym masa ciała 
pacjentów zwiększała się średnio z 77 do 82 kg (BMI z 24,9 do 
29 kg/m2) było to z kwetiapiną [8]. Obserwowano także bez-
objawową hiperprolaktynemę.

Mówiąc o  bezpieczeństwie leczenia skojarzonego ami-
suprydem należy jednak pamiętać, że w  wysokich dawkach 
amisulpryd może wydłużać odstęp QTc w EKG. Zatem należy 
zachować ostrożność w  przypadku połączenia z  klozapiną, 
monitorwać EKG, zaś wzmiankowanego łączenia z ziprasido-
nem czy sertindolem najlepiej w ogóle unikać.

Bonus w skojarzeniu z klozapiną
Jedym z  przykrych efektów niepożądanych, które doku-

czają pacjentom leczonym klozapiną jest ślinotok (31-54%). 
Kreinin i  in. [9] w  badaniu pacjentów cierpiących z  tego po-
wodu wykazali skuteczność amisulprydu w  dawce 400 mg 
(miareczkowanego przez tydzień od dawki 100 mg/dz) w re-
dukowaniu ślinotoku w  porównaniu do placebo. Opisywano 
również skuteczność niższych dawek amisluprydu – 100 - 200 
mg/dz. Co ciekawe, mechanizm, w  jakim amisulpryd zmniej-
sza nasilenie ślinotoku po klozapinie pozostaje na razie, pomi-
mo badań, nieodkryty.

 

Lek normotymiczny?
W prowadzonych przez zespół profesora Viety z Barcelo-

ny badaniach, wykazywano działanie amisulprydu w leczeniu 
manii, depresji i zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej 
dwubiegunowej [10-12]. Doniesienia te świadczą o  skutecz-
ności leku w  zapobieganiu i  leczeniu manii porównywalnej 
z  innymi atypowymi neuroleptykami, które są formalnie za-
rejestrowane w  tym wskazaniu. W  grupie chorych z  CHAD – 
wrażliwych przecież na objawy pozapiramidowe, ich częstość 
w  przypadku stosowania amisulprydu była relatywnie niska. 
Ponadto, co wydaje się być szczególnie istotne, bez przyro-
stu masy ciała. Objawami niepożądanymi były sporadyczna 
sedacja oraz suchość w jamie ustnej. Leczenie rozpoczynano 
od 400 mg zaś średnia dawka dobowa u  pacjentów, którzy 
uzyskali remisję objawów maniakalnych wynosiła 786 mg [10]. 
Podobny efekt osiągnięto przy łączeniu amisulprydu z walpro-
inianem, co również dawało mniej objawów niepożądanych 
niż łączenie walproinianu z  haloperidolem. Około ¾ pacjen-
tów oceniało też swój stan po leczeniu takim zestawem leków 
jako lepszy lub dużo lepszy [11]. W leczeniu depresji dwubie-
gunowej skuteczne okazywały się z kolei niskie dawki amisul-
prydu [12].

Dodatek obsesyjno-kompulsywny
Objawy OCD bywają bardzo nasilone i  inwalidyzują-

ce w  stopniu porównywalnym z  przewlekłymi psychozami. 
W  opublikowanym niedawno systematycznym przeglądzie 
piśmiennictwa, Dawid Valea i  współpracownicy spróbowali 
odpowiedzieć na pytanie: Jaki lek przeciwpsychotyczny bę-
dzie skuteczny w badaniu kontrolowanym placebo wobec ob-
jawów OCD u  chorych, którzy nie odpowiedzieli na leczenie 
inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny? Autorzy stwier-
dzili, że olanzapina i kwetiapina nie były skuteczne w augmen-
tacji! Pozytywny efekt obserwowano jedynie dla małych da-
wek (0,5 mg/dz) risperidonu (NNT-4,65), a także w przypadku 
małych dawek aripiprazolu (10mg/dz lub mniej). Autorzy są 
zdania, że jeżeli po 4 tygodniach nie widać skuteczności takiej 
potencjalizacji, to nie należy jej kontynuować [13]. 

Wprawdzie w odniesieniu do amisulprydu nie mamy ba-
dania kontrolowanego placebo, ale najnowsze publikacje po-
kazują obiecujące wyniki uzyskane w stosowaniu leku w opor-
nej postaci OCD [14]. Dzięki swojemu unikatowemu profilowi 
receptorowemu (receptory D2 i 5HT7), amisulpryd wydaje się 
interesującym kandydatem do stosowania w augmentacji 
w  leczeniu OCD. Przytoczone badanie wskazuje, że dodatek 
200 mg amisulprydu do prowadzonego wcześniej leczenia 
przy użyciu SSRI powodował zmniejszenie nasilenia opornych 
na dotychczasowe leczenie objawów, przy braku lub niewiel-
kich działaniach niepożądanych.

 

Posumowanie
Przytoczone wyżej badania rysują bardzo 

pozytywny obraz zastosowania amisulprydu jako 
leku stosowanego w  leczeniu skojarzonym „add-
-on”. Entuzjazm ogranicza fakt, że większość z nich 
jest badaniami retrospektywnymi lub pojedyn-
czymi opisami przypadków i  przebadane grupy 
są generalnie niewielkie. Zatem wartość kliniczna 
nie jest wystarczająca do popadania w euforię czy 
wyznaczania standardów postępowania. Brakuje 
prospektywnych, randomizowanych i  kontrolo-
wanych klinicznie badań kohortowych, które po-
twierdziłyby te wstępne obiecujące doniesienia. 
Jednakże w rzeczywistości klinicznej leczenie sko-
jarzone jest powszechne niezależenie od tego, co 
mówią standardy. Jeżeli tak, to opierając się na do-
stępnej wiedzy warto starać się, aby wybór leków 
używanych w leczeniu skojarzonym był jak najbar-
dziej racjonalny. Doniesienia dotyczące stosowa-
nia amisulprydu są na tyle interesujące i  spójne, 
że wydaje się rozsądnym spojrzenie przychylnym 
okiem na ten, mam wrażenie, cały czas nie w pełni 
doceniany u nas lek. ■

praktyka

Piśmiennictwo na stronie www.psychiatraonline.com
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receptoryFluwoksamina
i receptory 
sigma-1
 tomasz szafrański

Białka opiekuńcze
Uważa się, że receptor sigma-1 re-

prezentuje unikalne białka opiekuńcze 
(chapreonowe). Białka te odpowiadają 
za prawidłową strukturę innych białek. 
W  ośrodkowym układzie nerwowym 
w  warunkach stresu oksydacyjnego, za-
palenia, zaburzeń homeostazy wapnia, 
czyli tak zwanego stresu ER (endopla-
smic reticulum) dochodzi do akumulacji 
nieprawidłowo zwiniętych białek i może 
to prowadzić w efekcie do rozwoju róż-
nych zaburzeń neuropsychiatrycznych. 
Wyniki badań nad receptorem sigma-1 
wskazują, że substancje działające jako 
agoniści tego receptora mogą poprzez 
prawidłowe zwijanie się białek wywierać 
efekty neuroprotekcyjne. 

Agoniści σ1
Wśród substancji wykazujących 

istotne powinowactwo do receptora 
sigma-1 znajduje się kilka inhibitorów 
wychwytu zwrotnego serotoniny oraz 
donepezil. Największe powinowactwo 
i  działanie agonistyczne wobec recep-
tora sigma-1 wykazuje fluwoksamina. 

Fluoksetyna, citalopram i  escitalopram 
także, choć w  mniejszym stopniu niż 
fluwoksamina, są agonistami receptora 
sigma-1. Inne leki przeciwdepresyjne, ta-
kie jak wenlafaksyna czy mirtazapina, są 
pozbawione powinowactwa do tego re-

ceptora. Silne powinowactwo do recep-
tora sigma-1 wykazuje też sertralina, ale 
jej działanie, w  odróżnieniu od wymie-
nionych wyżej substancji, ma charakter 
antagonistyczny. 
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Powinowactwo wybranych substancji do receptora sigma-1 
(wartości Ki w nM – im niższe wartości tym większe powinowactwo)

Receptory sigma zostały opisane jako podklasa receptorów opioidowych pod koniec  
lat 70. ubiegłego wieku. W  kolejnych latach opisano interakcje receptorów sigma-1  
i  sigma-2 z  endogennymi neurosteroidami i  ich związek z  układem nerwowym, endo-
krynnym i  immunologicznym. Dalsze badania nad strukturą i  funkcją receptora sigma-1 
pozwoliły również na zrozumienie jego roli w procesach związanych ze stresem oksyda-
cyjnym, neuroplastycznością, synaptogenezą, przeżyciem neuronów i generalnie możliwą 
rolą w patofizjologii różnych chorób neuropsychiatrycznych. 
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receptory

Znaczenie kliniczne 
Uczeni postulują kilka potencjal-

nych efektów klinicznych dla leków bę-
dących agonistami receptorów sigma-1. 

Po pierwsze, wydaje się, że aktywa-
cja receptora sigma-1 może wpływać na 
aktywność receptora NMDA. W mode-
lach zwierzęcych fluwoksamina popra-
wiała deficyty poznawcze wywoływane 
przez fencyklidynę (PCP), czyli antagoni-
stę receptora NMDA. Zaburzenia funkcji 
poznawczych, w których powstawaniu 
istotną rolę przypisuje się układowi glu-
taminianergicznegmu, są cechą wielu 
zaburzeń neuropsychiatrycznych – schi-
zofrenii, CHAD, depresji, OCD, zaburzeń 
lękowych, ADHD, autyzmu.

Czy mamy jakieś dowody kliniczne 
na poparcie korzystnego działania flu-
woksaminy w zaburzeniach neuropsy-
chiatrycznych? Istnieją opisy przypad-
ków poprawy funkcji poznawczych po 
zastosowaniu fluwoksaminy u chorych 
na schizofrenię. Wprawdzie w małym ba-
daniu kontrolowanym placebo efekt był 
niewielki, ale analiza pokazała korzystny 
wpływ fluwoksaminy na funkcje wyko-
nawcze.

Istnieją również opisy przypadków, 
w których zastosowanie fluwoksaminy 
było korzystne u chorych z zaburzeniami 
świadomości – zarówno delirium poope-
racyjnym jak i majaczeniem pojawiają-
cym się w przebiegu otępienia.

Fluwoksamina i depresja 
psychotyczna

Najbardziej znane psychiatrom po-
wiązanie pomiędzy wpływem na recep-
tory sigma-1 a stosowaniem fluwoksami-
ny zostało sformułowane na przełomie 
wieku. 

Punktem wyjścia była praca opisu-
jąca korzystne działanie fluwoksaminy w 
depresji psychotycznej, która ukazała się 
w 1996 roku i pochodziła z Istituto Scien-
tifico H. San Raffaele w Milanie. Autorzy 
opisali w niej wpływ fluwoksaminy na 
objawy depresji psychotycznej w grupie 
59 chorych, korzystna odpowiedź doty-
czyła ponad 80%. Ten sam zespół opubli-
kował potem jeszcze kolejne prace po-
twierdzające efektywność fluwoksaminy 
w depresji psychotycznej. Serie opisów 
przypadków opublikowali również auto-
rzy z Japonii, podkreślając, że lek był sku-
teczny wobec objawów psychotycznych 
stosowany jedynie w monoterapii. 

Kenjo Hashimoto, który jest jednym 
z największych autorytetów w bada-
niach nad receptorem sigma-1 zasuge-
rował, że interesującym, z klinicznego 
punktu widzenia, dla rozstrzygnięcia 
wpływu receptora sigma-1 na efekt prze-
ciwpsychotyczny u chorych na depresję, 
byłoby badanie porównujące ze sobą 
dwa inhibitory wychwytu zwrotnego 
serotoniny – fluwoksaminę i sertralinę 
(tak jak wspominano, sertralina działa 
na receptor sigma przeciwstawnie do 
fluwoksaminy, jest bowiem antagoni-
stą). Ukazał się zresztą interesujący opis 
przypadku 36-letniej Japonki, u której 
zmiana z fluwoksaminy na sertralinę 
spowodowała pogorszenie depresyjne z 
objawami psychotycznymi, zaś ponow-
ne włączenie fluwoksaminy w monote-
rapii, szybką poprawę. Przeciwstawny 
wpływ na receptory sigma-1 mógłby 
również tłumaczyć obserwowany wśród 
niektórych pacjentów niekorzystny 
wpływ sertraliny na funkcje poznawcze.

Perspektywy
Fluwoksamina jest jednym z kilku 

dostępnych inhibitorów wychwytu se-
rotoniny, jest lekiem cenionym za swoje 
działanie przeciwdepresyjne, przeciwlę-
kowe, korzystne efekty w OCD. Badanie 
z użyciem PET potwierdziło, że fluwoksa-
mina łączy się ze znakowanymi recepto-
rami sigma-1 w mózgu u ludzi. Ta cecha 
wyróżnia ją spośród innych leków prze-
ciwdepresyjnych. 

Wypada o tym pamiętać, bo groma-
dzona wiedza o roli receptorów sigma-1 
może sprawić, że będziemy mieli więcej 
argumentów, aby sięgać po ten dobrze 
znany nam lek. Na przykład wpływ na 
funkcje poznawcze może być niezwykle 
istotny w przypadku depresji poudaro-
wej. W przypadku chorych z depresją w 
przebiegu schorzeń kardiologicznych 
istotny może być fakt, że agoniści re-
ceptora sigma-1 wykazują w modelach 
zwierzęcych działanie kardioprotekcyj-
ne. Agoniści receptora sigma-1 powodu-
ją również istotne dla leczenia depresji 
zwiększenie poziomu BDNF. Być może 
działanie neurprotekcyjne może być 
wykorzystywane u chorych z objawami 
późnych dyskinez. Stawia się również hi-
potezę o możliwości prewencji rozwoju 
psychozy. Bez wątpienia przyszłość dla 
agonistów receptora sigma-1, w tym flu-
woksaminy, rysuje się zupełnie ciekawie.
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Komentarz
 eksperta 

prof. Tadeusz Parnowski:

W  leczeniu depresji psychotycz-
nej stosuje się obecnie coraz bardziej 
dziwne mieszanki, ale w gruncie rzeczy 
moim zdaniem niewiele się zmieniło 
jeśli chodzi o  skuteczność. Odnoszę 
nawet wrażenie, że starsze kuracje le-
kami TLPD i  neuroleptykami klasycz-
nymi były bardziej skuteczne. W  tej 
chwili zdaje się dominować podejście 
„amerykańskie” i  leczenie rozpoczyna 
się zwykle od leku przeciwpsychotycz-
nego II generacji a  potem dodaje lek 
przeciwdepresyjny. Rzadko stosuje się 
monoterapię lekiem przeciwdepresyj-
nym, ale to chyba wynik tego, że cały 
czas nie ma konsensusu, jak depresję 
psychotyczną traktować i  w  związku 
z tym jak ją leczyć. Co do wyboru leku 
przeciwdepresyjnego to kiedyś zale-
cano amitryptylinę oraz niedostępne 
w Polsce (sprowadzane na import do-
celowy) trimipraminę czy amoksapinę. 
Badania dotyczące fluwoksaminy, któ-
rą stosowano w  monoterapii pokazy-
wały również wysoki odsetek poprawy 
w  depresji psychotycznej, chyba naj-
większe jeśli chodzi o leki z grupy SSRI, 
więc warto o tym pamiętać. ■







witaminy
WITAMINA B6, 
DEPRESJA, 
CUKRZYCA 
I SEROTONINA
Dominika Narowska

Witaminy są heterogenną grupą 
związków organicznych, odkrytą przez 
polskiego biochemika Kazimierza Funka 
w 1913 r. Ich nazwa pochodzi od łaciń-
skiego słowa „vita” – życie i słowa  
„amina” określającego budowę  
chemiczną odkrytej jako pierwszej  
witaminy B1. Ostatnio coraz więcej 
uwagi poświęca się badaniom nad 
ich szczegółową rolą w zachowaniu 
prawidłowej homeostazy organizmu. 
Pełnią funkcję regulatorową, która scala 
pozornie niezależne ze sobą procesy 
fizjologiczne i być może stanowi klucz 
do otwarcia zagadki, jaką jest dogłębne 
poznanie patogenezy różnych zaburzeń, 
w tym także depresji.

HOMOCYSTEINOWA TEORIA DEPRESJI
Homocysteina jest siarkowym aminokwasem, powsta-

jącym u  człowieka w  wyniku demetylacji metioniny, pocho-
dzącej ze spożytego białka. W  badaniach dorosłej populacji 
w Polsce wykazano znaczną częstość występowania hiperho-
mocysteinemii (ok. 30%) [1]. Jedną z  nabytych przyczyn jest 
nieprawidłowa dieta. Prowadzi ona nie tylko do obecności 
wysokich stężeń homocysteiny w osoczu, ale i do niedoboru: 
witaminy B12, kwasu foliowego oraz witaminy B6. Witamina 
B6 występuje w osoczu w aktywnej postaci fosforanu pirydok-
salu (PLP), który jest kofaktorem w procesach dekarboksylacji 
w  metabolizmie tryptofanu, co skutkuje konwersją do mo-
noaminowego transmitera – serotoniny. Regulacja nastroju, 
a w szczególności obecność objawów depresyjnych, zależy od 
metabolizmu tryptofanu i produkcji serotoniny, ta z kolei jest 
zależna pośrednio od poziomu homocysteiny [2]. Przyczyny, 
które prowadzą do niedoborów wyżej wymienionych wita-
min, a w późniejszej konsekwencji do nadmiaru homocysteiny 
w  osoczu to: nadużywanie alkoholu, palenie tytoniu, nowo-
twory, niedoczynność tarczycy, środki chemiczne. Czynniki te 
przenikają się wzajemnie i stoją na wspólnym szlaku przyczy-
nowo-skutkowym chorób naczyniowych mózgu, niedoboru 
serotoniny oraz depresji. 

KINURENINOWA TEORIA DEPRESJI
Na szczególną uwagę, w  kontekście obecnego artykułu, 

zasługuje szlak przemian tryptofanu. Jedna ścieżka prowadzi 
do produkcji serotoniny, N-acetyloserotoniny i  melatoniny, 
natomiast druga (główna) do formowania się kinurenin i  jest 
katalizowana przez dwa enzymy: IDO - 2,3 dioksygenazę indo-
lową oraz TDO - 2,3 dioksygenazę tryptofanu. IDO jest aktywo-
wana poprzez prozapalne czynniki jak np. interferon-gamma 
(IFNG), czynnik martwicy guza, IL-1 i lippolisacharydy; podczas 
gdy TDO jest aktywowana głównie poprzez hormony stre-

53PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/marzec 2015



54 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/marzec 2015

witaminy

sowe – kortyzol i  prolaktynę. Kinureniny są metabolizowane 
między innymi do dinukleotydu nikotynamidoadeninowego 
NAD oraz do kwasu ksanturenowego. Fosforan pirydoksylu 
(PLP), czyli aktywna forma witaminy B6 jest kofaktorem reak-
cji metabolicznych biorących udział w  przemianie kinurenin. 
Jeden z  enzymów – kinurenaza jest szczególnie wrażliwy na 
niedobory witaminy B6 w diecie. W takim przypadku zmniej-
szenie aktywności enzymu, spowodowane przez niedobory 
PLP, przełącza metabolizm kinurenin ze ścieżki produkcji NAD 
na ścieżkę produkującą kwas ksanturenowy. Konsekwencją 
tego jest deficyt NAD, który powoduje hamowanie syntezy 
i  sekrecji insuliny oraz śmierć komórek trzustkowych beta. 
Dodatkowo kwas ksanturenowy może utrwalić niedobory PLP 
poprzez hamowanie enzymu, który katalizuje formowanie się 
PLP z witaminy B6. 

DEPRESJA I CUKRZYCA
Opisany wyżej mechanizm może mieć konsekwencje dla 

wyjaśnienia związków pomiędzy stresem, depresją i cukrzycą. 
Zwiększona ilość kwasu ksanturenowego była obserwowana 
w próbkach moczu chorych na cukrzycę typu 2. W badaniach 
eksperymentalnych kwas ksanturenowy indukował cukrzy-
cę u szczurów. Powyższe sugerują, że w cukrzycy, przemiana 
tryptofanu w większości prowadzi poprzez szlak przemian ki-
nurenin. 

W depresji natomiast – jak zasugerowano już w 1969 roku, 
indukowana czynnikami stresowymi TDO „przerzuca” meta-
bolizm tryptofanu ze szlaku syntezy serotoniny na produkcję 
kinurenin. Odkrycie indukowanej czynnikami stresowymi IDO 
dodało kolejny mechanizm powodujący zwiększoną produk-

cję kinurenin. Wzmożona aktywność tych enzymów prowadzi 
do niedoboru serotoniny i  jej metabolitów – melatoniny i N-
-acetylocysteiny, co w konsekwencji prowadzi do bezsenności, 
zaburzenia regulacji rytmów okołodobowych i obserwowanej 
w depresji nieprawidłowej neurogenezy. 

DIETA UBOGA W WITAMINĘ B6 A OBNIŻENIE 
NASTROJU

W 2008 r. w The Journal of the American College of Nu-
trition został opublikowany artykuł przedstawiający wyniki 
badania zależności pomiędzy witaminą B6 przyjmowaną 
w diecie, obecnością objawów depresyjnych, a stężeniem fos-
foranu pirydoksalu (PLP) w osoczu. Badana grupa obejmowała 
618 starszych Karaibskich Latynosów, a  grupa porównawcza 
251 starszych nie-Latynosów rasy białej, zamieszkujących 
Massachusetts (60% kobiet i 40% mężczyzn). Badanie trwało 
w latach 1993 r. – 1997 r. Objawy depresyjne były oceniane za 
pomocą Center for Epidemiologic Studies Depression Scale 
(CES-D). Stwierdzono, że 41% Latynosów i 23 % nie-Latynosów 
(NL) miało wyniki wskazujące na obecność depresji (>16 pkt.). 
Ilość witaminy B6 spożywanej wraz z dietą została oszacowana 
za pomocą półilościowego kwestionariusza. 

Okazało się, że niskie (<30 nmol/L) stężenie PLP było 
częste zarówno u  Latynosów (30%) jak NL (28%). Szacowa-
na średnia ilość witaminy B6 przyjmowanej wraz z dietą była 
taka sama. Jednakże szczegółowa analiza pokazała, że NL byli 
bardziej skłonni do przyjmowania witaminy B6 w postaci su-
plementów, w związku z czym całkowita ilość przyjmowanej 
witaminy B6 była wyższa niż u  Latynosów (4.71 +-1,26 mg). 
W  tej próbie znacząco więcej Latynosów (39%) niż NL (32%) 

Rys1: Rola witaminy B6 w metabolizmie tryptofanu
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nie spożywało zalecanej dziennej dawki witaminy B6. Badanie 
wykazało znaczącą zależność pomiędzy stężeniem PLP w oso-
czu a  objawami depresyjnymi w  całkowitej próbie i  grupie 
badanych, którzy nie suplementowali witaminy B6. Deficyty 
osoczowego PLP (<20 nmol/L) zwiększały około dwukrotnie 
ryzyko występowania objawów depresyjnych [4].

SUPLEMENTACJA WIT B6 A  POPRAWA ODPOWIEDZI 
NA LECZENIE P-DEPRESYJNE

 Innym, ciekawym artykułem dotykającym tematu 
zależności pomiędzy witaminą B6 a  depresją jest, opubliko-
wany w  2014 w  British Journal of Psychiatry, tekst przedsta-
wiający wyniki randomizowanego badania B-VITAGE. Było to 
badanie z  podwójnie ślepą próbą, kontrolowanego placebo, 
w  którym sprawdzano zależność pomiędzy suplementacją 
kwasu foliowego (2mg/dz), witaminy B6 (25 mg/dz) i B12 (0,5 
mg/dz) a odpowiedzią na leczenie przeciwdepresyjne. Lekiem 
użytym w badaniu był citalopram w dawkach 20-40 mg/d. Gru-
pa badanych liczyła 153 osoby, wśród 76 stosowano placebo, 
77 otrzymywało suplementację witamin. Wszyscy chorzy speł-
niali kryteria „dużej depresji” wg DSM IV. Nasilenie objawów 
było mierzone za pomocą skali MADRS (Montgomery-Åsberg 
Depression Rating Scale). Objawy oceniano po 12, 26 i 52 ty-
godniach. Stwierdzono, że witaminy z grupy B nie zwiększały 
wprawdzie efektywności leków depresyjnych w  pierwszych 
dwunastu tygodniach leczenia, ale wzmocniły i utrwaliły od-
powiedź na leczenie obserwowaną na przestrzeni roku. 

Ryzyko nawrotu depresji w grupie z suplementacją wita-
min było istotnie niższe niż w przypadku placebo (OR = 0.33, 
95% CI 0.12-0.94). 

Warto nadmienić, że w  innych badaniach wykazano, że 
u  pacjentów po udarze, suplementacja witaminami B12, B6 
oraz folianami miała znaczenie w  profilaktyce epizodów de-
presyjnych na przestrzeni siedmiu lat obserwacji. 

Wyniki sugerują zatem rolę witamin B6 i  B12 
w  utrwalaniu remisji i  zapobieganiu nawrotom depre-
sji [5]. Jeżeli dodamy do tego dane mówiące o tym, że 
zapewnienie odpowiedniej ilości witaminy B6 oraz ha-
mowanie przemiany tryptofanu do kinurenin może za-
pobiegać rozwojowi cukrzycy związanej z  depresją [3] 
stwierdzimy, że dysponujemy sporą dozą danych, które 
przemawiają za stosowaniem witamin z grupy B, jako ta-
niego leczenia wspomagającego w dużej depresji u do-
rosłych.  ■
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leki
Loksapina, 
stary lek w nowej odsłonie
Karolina Kołosowska

W leczeniu farmakologicznym stanów pobudzenia prefe-
ruje się stosowanie leków przeciwpsychotycznych oraz leków 
uspokajających z grupy pochodnych benzodiazepin. Gdy po-
budzenie jest łagodnie lub umiarkowanie nasilone i  kontakt 
z  pacjentem dobry, przede wszystkim podejmujemy próbę 
zmniejszenia napięcia, korzystając z różnych metod behawio-
ralnych i psychologicznych. Możemy również zaproponować 
doustne przyjęcie leku uspokajającego. Przy tym sposobie 

loksapina inhalator

aplikacji leku efekt terapeutyczny jest odroczony w czasie co 
najmniej kilkanaście, czasem kilkadziesiąt minut od chwili po-
dania. Postępowaniem z  wyboru w  silnym pobudzeniu, któ-
remu towarzyszy brak współpracy pacjenta, jest stosowanie 
leków w formie pozajelitowej, najczęściej w formie iniekcji do-
mięśniowych. Taki sposób podania leku wiąże się z szybszym, 
prawie natychmiastowym efektem działania, jednak jest to po-
stępowanie inwazyjne, niekiedy wymagające przytrzymania 
pacjenta, czyli jest również bardziej traumatyzujące.

Przyjazna technologia 
Aktualny, spektakularny rozwój technologii farmaceu-

tycznych pozwala na tworzenie nowych, lepiej tolerowalnych 
form podania istniejących już leków, które charakteryzowałby 
korzystniejszy profil farmakokinetyczny. W  lutym 2013 roku 
EMA wydała decyzję o  dopuszczeniu do obrotu loksapiny - 
leku zaliczanego do grupy klasycznych leków przeciwpsycho-
tycznych, stosowanego w  lecznictwie od kilkudziesięciu lat, 
ale o nowej drodze podania. Loksapina w postaci do inhalacji 
została zarejestrowana przez FDA do stosowania w opanowy-
waniu stanów łagodnego lub umiarkowanego pobudzenia 
u  dorosłych pacjentów w  przebiegu schizofrenii i  zaburzeń 
afektywnych dwubiegunowych.

Stany pobudzenia, to stany wzmożonej aktywności motorycz-
nej, którym może towarzyszyć zwiększone napięcie emocjonalne, 
niepokój, drażliwość i  nadreaktywność na bodźce zewnętrzne oraz 
wrogość wobec otoczenia. Pobudzenie może być elementem obrazu 
klinicznego zaburzeń psychicznych, a  także chorób somatycznych. 
Występuje najczęściej w  przebiegu psychoz i  schizofrenii, zaburzeń 
afektywnych oraz tych zespołów chorobowych, u  których podłoża 
leżą organiczne uszkodzenia mózgu. Stany pobudzenia wymagają 
szybkiej interwencji terapeutycznej ze względu na ryzyko utraty kon-
troli nad zachowaniem i  pojawienia się zachowań destrukcyjnych, 
agresywnych i  autoagresywnych, będących zagrożeniem nie tylko 
dla otoczenia, ale także dla samego pacjenta.  
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leki

Aplikacja
Loksapina jest dostępna w  postaci proszku w  przeno-

śnym, jednorazowym urządzeniu do inhalacji (Staccato®). Sys-
tem ten jest łatwy w obsłudze, a aplikacja odpowiedniej dawki 
nie wymaga głębokiego wdechu. Stosowanie loksapiny po-
winno rozpocząć się od pojedynczej dawki 10 mg odpowiada-
jącej dawki 9,1 mg zainhalowanego leku. Jeśli efekt leczniczy 
jest niewystarczający, po dwóch godzinach można podać dru-
gą dawkę. Loksapinę należy stosować wyłącznie w warunkach 
szpitalnych pod nadzorem personelu medycznego. Ze wzglę-
du na ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli należy obserwować 
pacjenta pod kątem duszności i  umożliwić dostęp do leków 
rozszerzających oskrzela.

 Loksapina podawana w  formie wziewnej zapewnia 
szybki efekt uspokajający - hamuje objawy pobudzenia bez 
nadmiernej sedacji. Sposób podania leku jest nieinwazyjny, 
wymaga jednak współpracy pacjenta i zgody na użycie inhala-
tora, efekt działania pojawia się szybko, porównywalnie do le-
ków podawanych w formie pozajelitowej. Lek jest bezpieczny 
i dobrze tolerowany. To ważna i przede wszystkim „przyjazna” 
w stosowaniu alternatywa dla chorych z objawami pobudze-
nia. ■

Farmakologia
Loksapina, mimo że zaliczana do grupy klasycznych leków 

przeciwpsychotycznych, pod względem budowy chemicznej 
jest podobna do klozapiny, dlatego uznaje się, że posiada 
również pewne cechy charakterystyczne dla atypowych neu-
roleptyków. Efekt działania leku związany jest z silnym bloko-
waniem receptorów dopaminowych D2, także D1, D3 i D4 oraz 
receptora dla serotoniny 5-HT2A. Loksapina wykazuje również 
powinowactwo do receptorów alfa-1 i alfa-2 adrenergicznych, 
muskarynowych M1 i histaminowych H1. 

 Loksapina podawana donosowo, natychmiastowo 
wchłania się z pęcherzyków płucnych, osiągając maksymalne 
stężenie we krwi w ciągu dwóch minut. W surowicy krwi 96,6% 
leku występuje w formie związanej z albuminami. W wątrobie 
przy udziale izoenzymów cytochromu P450 loksapina prze-
kształcana jest do 8-hydroksyloksapiny (izoenzymy 1A2 i 3A4) 
i 7-hydroksyloksapiny (izoenzym 2D6) - aktywnego metabolitu 
o silniejszym powinowactwie do receptorów dopaminowych 
D2 niż jego prekursor. Z  udziałem wątrobowych monooksy-
genaz, część dostarczonego do organizmu leku przekształ-
cana jest do amoksapiny, związku o właściwościach przeciw-
depresyjnych i sedatywnych. Loksapina metabolizowana jest 
poprzez różne układy enzymatyczne cytochromu P450, co 
zmniejsza ryzyko interakcji z innymi lekami na tym etapie. Czas 
półtrwania leku w organizmie wynosi od 6 do 8 godzin. Meta-
bolity loksapiny w postaci skoniugowanej wydalane są przez 
nerki, w postaci nieskoniugowanej z kałem.

Nie ma danych wskazujących na istotne klinicznie inte-
rakcje lekowe loksapiny w formie wziewnej. O potencjalnych 
interakcjach można wnioskować z danych farmakodynamicz-
nych i farmakokinetycznych dotyczących doustnego i pozaje-
litowego podania loksapiny. Podawana w  takich postaciach 
loksapina nasila działanie depresyjne na ośrodkowy układ ner-
wowy trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych, niektórych 
neuroleptyków, opioidowych leków przeciwbólowych, ben-
zodiazepin i  alkoholu, co może skutkować depresją ośrodka 
oddechowego oraz wywoływać nadmierną senność i sedację. 
Wydaje się, że należy zachować ostrożność również przy jed-
noczesnym stosowaniu leków obniżających próg drgawkowy 
oraz u pacjentów ze zdiagnozowaną padaczką. Ze względu na 
istotne działanie antymuskarynowe loksapiny, należy także 
zwrócić uwagę na takie schorzenia towarzyszące jak jaskra czy 
przerost gruczołu krokowego.

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa
Randomizowane, kontrolowane placebo badania klinicz-

ne wskazują na skuteczność loksapiny w opanowywaniu sta-
nów pobudzenia u  pacjentów ze schizofrenią, zaburzeniami 
schizoafektywnymi i  epizodem manii/epizodem mieszanym 
w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej [1,2,3]. Lok-
sapina w dawce 5 mg, jak i 10 mg redukowała nasilenie pobu-
dzenia psychoruchowego mierzonego za pomocą Positive and 
Negative Syndrome Scale – Excited Component (PANSS – EC), 
Behavioral Activity Rating Scale (BARS) oraz skali ogólnego 
wrażenia klinicznego (CGI-I). Efekt uspokajający obserwowano 
już po 10 minutach po podaniu leku i utrzymywał się on aż do 
czasu ukończenia obserwacji [2,3]. Zmniejszenie stanu pobu-
dzenia nie wiązało się z nadmierną sedacją charakterystyczną 
dla efektów klinicznych wielu leków przeciwpsychotycznych. 

 Dostępne badania kliniczne wskazują również, że 
loksapina podawana w formie wziewnej jest lekiem bezpiecz-

nym. Najczęściej obserwowane działania niepożądane tej 
formy leku to nieprzyjemny smak w ustach (14%), nadmierne 
uspokojenie i  senność (12%), podrażnienie gardła (3%) oraz 
objawy ze strony układu oddechowego, takie jak kaszel, sa-
panie czy stany bronchospastyczne (0,8%)[4]. Obserwowano 
również nieliczne przypadki objawów pozapiramidowych, 
tachykardii, hipotonii, hipotensji ortostatycznej i  zawrotów 
głowy. Loksapina została zakwalifikowana do kategorii C pod 
względem bezpieczeństwa stosowania w czasie ciąży. 

 Nieco inaczej kwestia bezpieczeństwa loksapiny 
przedstawia się u pacjentów z chorobami układu oddechowe-
go. Objawy takie jak skurcz oskrzeli, duszność lub kaszel, ob-
serwowano u 53,8% pacjentów z astmą (vs 11,5% otrzymują-
cych placebo) i 19,2% osób z POCHP (vs 11,1% przyjmujących 
placebo) [5]. Objawy te ustępowały samoistnie lub po podaniu 
beta2-mimetyków w formie wziewnej. 

Jednakże podstawowe przeciwwskazania do stosowania 
loksapiny w  formie wziewnej to objawy takie jak świszczący 
oddech i duszności oraz współistniejące choroby dróg odde-
chowych: astma lub POCHP. Badania kliniczne wykazały, że pa-
lenie papierosów nie ma wpływu na efekty działania loksapiny 
i nie zwiększa ryzyka wystąpienia objawów ze strony układu 
oddechowego po inhalacji leku [5,6]. 
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Chociaż dane dotyczącego 
tego, czy i w  jakim stopniu schizofrenia 
zwiększa ryzyko wystąpienia zachowań 
agresywnych są sporne, to nie ulega 
wątpliwości, że tego typu zachowania 
stanowią poważny problem kliniczny. 
Do czynników zwiększających ryzyko 
wystąpienia zachowań agresywnych 
należą: nadużywanie substancji psycho-
aktywnych – w tym nadmierne spożywa-
nie alkoholu, doświadczenie przemocy 
i  zaniedbania w  dzieciństwie, nasilone 
objawy pozytywne oraz brak wglądu [1]. 
Oczywiście skuteczne leczenie przeciw-
psychotyczne zmniejsza ryzyko wystą-
pienia takich objawów. 

Volavka i  współpracownicy prze-
prowadzili analizę dotyczącą wpływu 
leczenia na objawy wrogości, analizując 
dane z dwóch największych w ostatnich 
latach, prospektywnych i randomizowa-
nych badań neuroleptyków – badania 
EUFEST (European First Episode Schi-
zophrenia Trial) i  CATIE (Clinical Antip-
sychotic Trials of Intervention Effective-
ness). 

Analiza objęła podgrupę 614 cho-
rych na schizofrenię z badania CATIE oraz 
302 pacjentów biorących udział w bada-
niu EUFEST.

Przypomnijmy, że w obydwu bada-
niach oceny dokonywano co 3 miesiące 
(EUFEST trwał przez rok, CATIE przez 18 
miesięcy). Lekami ocenianymi w  bada-
niu EUFEST były: haloperidol (1-4mg, 

n=54), amisulpiryd (200-800mg, n=62), 
olanzapina(5-20mg, n=67), kwetiapi-
na (200-750mg n=67), ziprasidon (40-
160mg n52). Z  kolei w  badaniu CATIE: 
olanzapina (7,5-30mg n=136), perfena-
zyna (8-32mg n=113), risperidon (1,5-
6mg n=144), kwetiapina (200-800mg 
n=147), ziprasidon (40-160mg n=74). 

Za kryteria skuteczności uznano re-
dukcję objawów wrogości do nasilenia 
1 lub 2 w skali PANSS (czyli brak objawu 
lub jedynie podejrzenie jego obecności) 
oraz czas do przerwania leczenia z jakie-
gokolwiek powodu. 

Tak zdefiniowaną redukcję objawów 
wrogości uzyskiwano we wszystkich 
ocenianych grupach. Jednakże efekt ten 
nie był równoważny pomiędzy porów-
nywanymi lekami – zarówno badanie 
CATIE jak i EUFEST zgodnie wskazują, iż 
spośród badanych leków w  kontekście 
redukcji objawów wrogości najskutecz-
niejszym lekiem okazała się olanzapina.

Różnice pomiędzy poszczególnymi 
lekami były najbardziej istotne staty-
stycznie w  pierwszych miesiącach le-
czenia. Redukcja wrogości i  agresji była 
niezależna od poprawy w  zakresie po-
zostałych objawów ocenianych w  skali 
PANSS. 

Wśród chorych leczonych olanza-
piną odnotowano również najdłuższy 
czas do przerwania leczenia (z  jakiego-
kolwiek powodu) w  obydwu badaniach 

(CATIE i  EUFEST). W  badaniu EUFEST, 
w porównaniu z badaniem CATIE, znacz-
nie mniej osób przyjmujących olanza-
pinę zgłosiło działania niepożądane lub 
nietolerancję leku, co może by związane 
z  wiekiem pacjentów i  niższym dawko-
waniem, a także krótszym czasem trwa-
nia badania. Ponadto w badaniu EUFEST 
uzyskano podobne wyniki co w badaniu 
CATIE w zakresie redukcji wrogości i po-
prawy pozytywnych objawów schizofre-
nii (ocenianych za pomocą skali PANSS), 
jednakże przy niższych dawkach olanza-
piny, niż w badaniu CATIE [2, 3]. 

Reasumując można stwierdzić, 
że olanzapina, zarówno u  chorych 
z pierwszym epizodem, jak i nawro-
tami schizofrenii, wykazuje najlepsze 
działanie na objawy agresji i wrogo-
ści w  porównaniu z  innymi lekami 
przeciwpsychtycznymi ocenianymi 
w  pierwszej fazie badania CATIE 
i w badaniu EUFEST.

lekiWpływ leków  
przeciwpsychotycznych  
na objawy wrogości  
i agresji w schizofrenii 
Dane z EUFEST & CATIe
Agnieszka Jarząbek-Cudo
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Leczenie schizofrenii 
– zwiększać dawkę czy zamienić lek?

61PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/marzec 2015

W  trakcie leczenia chorych na schizofrenię najczęstszą strategią 
w przypadku braku satysfakcjonującej odpowiedzi na leczenie jest eskala-
cja dawki leku. Pytanie o  sensowność stosowania wysokich dawek leków 
(czasem przekraczających dawki zarejestrowane) wciąż budzi pewne kon-
trowersje. Generalnie wiadomo, że postępowanie takie u wielu chorych nie 
przynosi poprawy a pogarsza tolerancję. Może mieć również konsekwencje 
polegające na odmowie refundacji leczenia w dawce przekraczającej daw-
kowanie wskazane w CHPL. Z drugiej jednak strony jest grupa pacjentów, 
u których odpowiedź na leczenie obserwujemy dopiero przy zastosowaniu 
większych dawek leków. Z punktu widzenia klinicznego zadajemy sobie py-
tania, do jakiego momentu warto jest zwiększać dawkę leku, a kiedy zmienić 
lek?

Dr Ofer Agid z Toronto podjął próbę zebrania danych, które mogą po-
móc w udzieleniu odpowiedzi na powyższe pytania i przeprowadził bada-
nie, które obejmowało 244 chorych (74,2% mężczyzn, średnia wieku 22 lata), 
u  których rozpoznano pierwszy epizod schizofrenii (DSM-IV). U  chorych 
prowadzono leczenie olanzapiną lub risperidonem według zdefiniowanego 
algorytmu: 

Najpierw mała dawka leku (5-10mg olanazpiny lub 2-3 mg risperidonu) 
przez 4 tygodnie, następnie pełna dawka leku (12,5-20mg olanzapiny lub 
4-6 mg risperidonu) przez kolejne 4 tygodnie. Wreszcie, jeżeli nie było odpo-
wiedzi na leczenie (zdefiniowanej jako duża lub bardzo duża poprawa w ska-
li Clinical Global Inventory albo wynik poniżej 7 punktów w podskali BPRS 
obejmującej omamy, dezorganizację pojęciową, podejrzliwość i niezwykłe 
treści myślenia), kontynuowano je tym samym lekiem, zwiększając dawki do 
dawek wysokich (22,5-30mg olanzapiny lub 6,5-10mg risperidonu).

Kolejnym krokiem była zmiana leczenia – z risperidonu na olanzapinę 
albo z olanzapiny na risperidon.

Na I  etapie leczenia i  stosowania małych lub pełnych dawek leku, na 
leczenie odpowiedziało 70,9% chorych. U  pacjentów z  poprawą średnia 
dawka olanzapiny wynosiła 15,8 mg/dz zaś risperidonu 4,3 mg/dz. Wśród 
pacjentów, którzy nie odpowiedzieli i było ono kontynuowane w przedziale 
dawek wysokich, odpowiedź odnotowano jedynie u dalszych 4,5% chorych. 
Ogółem odpowiedź na leczenie odnotowano wśród 75,4% chorych, wię-
cej chorych z pierwszym epizodem odpowiedziało na leczenie olanzapiną 
(82.1%, 115/140) w porównaniu z risperidonem (66.3%, 69/104; p = .005). 

Wśród pacjentów bez satysfakcjonującej odpowiedzi klinicznej zastoso-
wano II fazę leczenia, w której dokonano zmiany leku z olanzapiny na rispe-
ridon lub odwrotnie, ponownie stosując coraz wyższe dawkowanie leków. 
Przed dokonaniem zmiany średnia dawka olanzapiny wynosiła 27,5mg/dz 
zaś risperidonu 6,8 mg/dz.

Ogółem odpowiedź na leczenie II fazy („switch”) wyniosła 16.6%. Nadal 
wyraźnie więcej chorych odpowiedziało na leczenie po zmianie z risperido-
nu na olanzapinę (25.7%, 9/35) niż po zmianie z olanzapiny na risperidon 
(4.0%, 1/25; P = .04). 

Wnioski dla praktyka

■ Badanie potwierdza, że u  chorych z  pierw-
szym epizodem schizofrenii obserwuje się re-
latywnie wysoką odpowiedź na leczenie prze-
ciwpsychotyczne bez względu na wybór leku. 

■ U  tych chorych, u  których nie stwierdza się 
szybkiej odpowiedzi przy pełnej dawce leku 
zastosowanie bardzo wysokich dawek daje 
bardzo umiarkowaną szansę na uzyskanie dal-
szej poprawy.

■ Zmiana leku przeciwpsychotycznego może 
wyraźnie zwiększyć szansę na dobrą odpo-
wiedź na leczenie, jednakże zależy ona od ko-
lejności stosowania leków. 

■ W omawianym badaniu, w przypadku braku 
odpowiedzi, zmiana z  risperidonu na olanza-
pinę przynosiła wyraźnie lepsze rezultaty niż 
zmiana z olanzapiny na risperidon, co pozosta-
je w zgodzie z wynikami takich badań jak EU-
FEST I CATIE, sugerujących wyższą efektywność 
kliniczną olanzapiny w  porównaniu do więk-
szości innych leków I i II generacji.
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Olanzapina Risperidon

 
Odpowiedź na leczenie olanzapiną w porównaniu 
z risperidonem u chorych z pierwszym epizodem schizofrenii

Piśmiennictwo: 
1. Agid O, Arenovich T, Sajeev G, Zipursky RB, Kapur S, Foussias G, Remington G.An algorithm-based approach to first-episode schizophrenia: response rates over  
3 prospective antipsychotic trials with a retrospective data analysis. J Clin Psychiatry. 2011; 72:1439-44.
2. Agid O, Schulze L, Arenovich T, Sajeev G, McDonald K, Foussias G, Fervaha G, Remington G. Antipsychotic response in first-episode schizophrenia: efficacy  
of high doses and switching. Eur Neuropsychopharmacol. 2013; 23: 1017-22.
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Wiadomo, że ryzyko depresji wzrasta we wszystkich 
poważnych i przewlekłych chorobach somatycznych; najwięk-
szą częstość obserwuje się w  zaburzeniach neurologicznych, 
endokrynologicznych, autoimunnologicznych i w chorobach, 
którym towarzyszy przewlekły ból. Ryzyko wystąpienia de-
presji wzrasta także wraz z ilością współwystępujących chorób 
somatycznych.

Wiemy, że pojawienie się objawów depresyjnych często 
pogarsza rokowanie w chorobie podstawowej. Jeden z czyn-
ników to gorsza współpraca w leczeniu, mniejsza motywacja, 
większe problemy z realizowaniem zaleceń. 

Ale objawy depresyjne mogą także wpływać w  innych 
mechanizmach, pośrednio lub bezpośrednio, na zaostrzenie 
choroby podstawowej. Na przykład bezsenność może wpły-
wać na pogorszenie kontroli napadów w padaczce. 

Wyzwaniem pozostaje cały czas rozpoznawanie zaburzeń 
depresyjnych u chorych somatycznie – część pozostaje nieroz-
poznana, część jest bagatelizowana. Objawy, których nasilenie 
u  osoby „zdrowej somatycznie” zostałyby jednoznacznie za-
kwalifikowane jako umiarkowany epizod depresyjny, są oce-
niane zaledwie jako „reakcja”. Skutkuje to często brakiem decy-
zji o wprowadzeniu leczenia farmakologicznego. 

Analogiczna sytuacja ma zresztą miejsce w  przypadku 
występowania objawów zaburzeń lękowych, które u chorych 
na choroby somatyczne występują bardzo często, także nie są 
rozpoznawane, ani nie są leczone.

Barierą w  przypadku leczenia farmakologicznego bywa 
czasami wątpliwość co do wyboru leku przeciwdepresyjne-
go. Jest kilka istotnych powodów, dla których jednym z leków 
pierwszego rzutu u chorych z depresją lub objawami lękowy-
mi w przebiegu chorób somatycznych może być citalopram.

Zalety stosowania citalopramu u chorych 
z obciążeniami somatycznymi:

1. Niskie ryzyko interakcji w porównaniu z innymi SSRI.
2. Niskie ryzyko hepatotoksyczności.
3. Brak konieczności istotnego modyfikowania dawko-

wania w umiarkowanej niewydolności nerek (wyda-
lany przez nerki w około 20%).

4. Niskie ryzyko u chorych z padaczką lub stanami ob-
niżenia progu drgawkowego (na przykład po urazie 
głowy, udarze, w otępieniu).

5. Bezpieczny u  chorych z  cukrzycą (niskie ryzyko  
zaburzeń w kontroli glikemii).

6. Generalnie dobrze tolerowany u  osób starszych 
(u  osób w  wieku podeszłym citalopram ma nieco 
dłuższy czas półtrwania, w  związku z  tym można 
stosować nieco niższe dawki, podobnie jak w przy-
padku innych SSRI należy zwracać uwagę na ryzyko 
hiponatremii).

Główne ograniczenie związane ze stosowaniem leku jest 
związane z faktem, że citalopram, zwłaszcza w wysokich daw-
kach, może powodować wydłużenie odcinka QTc w EKG. Za-
tem, ze względu na ryzyko zaburzeń rytmu komorowego, leku 
należy unikać u  pacjentów z: niewyrównaną niewydolnością 
serca, ostatnio przebytym zawałem, przerostem lewej komo-
ry i  poważnymi zaburzeniami rytmu w  wywiadzie. U  takich 

Citalopram 
u chorych 
somatycznie
Tomasz Szafrański, Szymon Niemcewicz
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Ilustracja kliniczna
70-letnia pacjentka z  cukrzycą typu II, doznała udaru. 

W  badaniach obrazowych uwidoczniono w  przedniej-środ-
kowej części lewej półkuli mózgu dosyć rozległe ognisko od-
powiadające przebytemu udarowi niedokrwiennemu. Chora 
objęta została rehabilitacją neurologiczną, która początkowo 
przynosiła dobre rezultaty – chora brała aktywny w niej udział. 
Jednakże stopniowo (po około 3-4 miesiącach od udaru) pa-
cjentka stawała się apatyczna, spowolniała psychoruchowo, 
płaczliwa. Straciła apetyt i mówiła, że nie ma siły uczestniczyć 
w terapii. Skarżyła się, że nic ją nie cieszy. Nasiliły się zaburze-
nia snu, nie mogła zasnąć, spała płytko i często się wybudzała 
nad ranem, nie mogąc już ponownie zasnąć. Lekarz prowadzą-
cy wiązał czasowo początek pogorszenia nastroju z pierwszym 
napadem drgawkowym, który wystąpił przed ponad miesią-
cem i powtórzył się jeszcze dwukrotnie – z tego powodu wpro-
wadzono karbamazepinę, którą chora przyjmowała w dawce 
600 mg/dz. 

Rozpowszechnienie depresji po udarze jest wysokie, 
co trzeci, a  nawet co drugi chory może mieć depresję. Czę-
sto w  obrazie klinicznym występują w  niej deficyty funkcji 
poznawczych oraz spowolnienie psychoruchowe. W  opisy-
wanym przypadku mamy do czynienia z  współwystępującą 
cukrzycą i padaczką. Obniżony próg drgawkowy czy napady 
drgawek lub rozpoznana padaczka, to nierzadko spotykane 
sytuacje kliniczne. Leczenie inhibitorem wychwytu zwrotnego 
serotoniny jest zwykle leczeniem pierwszego rzutu u  takich 
chorych. 

Konsultujący psychiatra rozpoznał u  pacjentki depresję 
i zalecił wprowadzenie citalopramu w dawce 20 mg/dz. Stop-
niowo uzyskano poprawę nastroju i napędu – po 4 tygodniach 
chora była w wyraźnie lepszym stanie psychicznym, powróciła 
do czynnej rehabilitacji. Chora nadal przyjmowała karbamaze-
pinę i nie obserwowano u niej ponownie napadów padaczko-
wych. 

W przypadku, gdyby nie było reakcji na leczenie citalopra-
mem, należałoby rozważyć zastosowanie wyższej dawki, gdyż 
indukcja przez karbamazepinę CYP 3A4 może zmniejszać po-
ziom cilatolopramu. Oczywiście łączne stosowanie karbama-
zepiny i citalopramu wymaga monitorowania poziomu sodu.■

Piśmiennictwo: 
1. Bazire S. Psychotropic Drug Directory, Lloyd-Reinhold Communications LLP, 2014.
2. Clinical manual of psychopharmacology in the medically ill. Red.: Ferrando SJ. 
Levenson JL, Owen JA. Washington, London. American Psychiatric Publishing, 2010.
3. Lespérance F, Frasure-Smith N, Koszycki D, Laliberté MA, van Zyl LT, Baker B, Swen-
son JR, Ghatavi K, Abramson BL, Dorian P, Guertin MC; CREATE Investigators. Effects 
of citalopram and interpersonal psychotherapy on depression in patients with coro-
nary artery disease: the Canadian Cardiac Randomized Evaluation of Antidepres-
sant and Psychotherapy Efficacy (CREATE) trial. JAMA. 2007; 297: 367-79.
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chorych należy skontrolować elektrolity i wykonać EKG przed 
włączeniem leku, po tygodniu leczenia i ewentualnie kolejne 
po zwiększeniu dawki. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że nie 
oznacza to, że citalopram nie może być stosowany u pacjen-
tów ze stabilną chorobą wieńcową. W  kanadyjskim badaniu 
CREATE, w  którym wzięło udział 281 pacjentów ze stabilną 
chorobą wieńcową, porównano citalopram i placebo oraz te-
rapię interpersonalną i rutynową opiekę kliniczną. Wykazano, 
że citalopram stosowany w  dawkach 20-40mg/dz (średnio 
33,1 mg/dz) był najbardziej skuteczny wobec objawów depre-
syjnych. Nie stwierdzono poważnych objawów ubocznych. 

Jeśli chodzi o  środki bezpieczeństwa, to należy jeszcze 
pamiętać, że citalopram, podobnie jak inne SSRI, hamuje ak-
tywację płytek i  wydłuża czas krwawienia. To zjawisko może 
być korzystne tam, gdzie istnieje zwiększone ryzyko zatoro-
wości. W przypadku łącznego stosowania aspiryny lub leków 
przeciwpłytkowych, może być związane z  częstszym wystę-
powaniem tendencji do drobnych krwawień (na przykład 
krwawienie z nosa). Nie stwierdzono jednak, aby stosowanie 
citalopramu prowadziło do poważnych powikłań u  chorych 
z  leczeniem przeciwkrzepliwym. Oczywiście należy pamiętać 
o szczególnej ostrożności u chorych z istotnym ryzykiem krwa-
wienia (na przykład żylaki przełyku)

 

Badania
Badania dotyczące skuteczności citalopramu dotyczyły 

grup pacjentów z różnymi schorzeniami. Poza chorymi kardio-
logicznie, o których pisaliśmy wyżej, stosunkowo dużo badań 
dotyczyło skuteczności leku u  chorych z  różnymi dolegliwo-
ściami bólowymi. Chociaż wyniki stosowania leków z  grupy 
SSRI w przypadku objawów bólowych nie są jednoznaczne, to 
w literaturze uważa się za udokumentowany korzystny wpływ 
citalopramu w neuropatii cukrzycowej, bólach głowy i zespo-
łach somatyzacyjnych z  towarzyszącym przewlekłym bólem. 
Lek był także korzystny wobec dolegliwości bólowych w  ze-
spole jelita drażliwego. W  badaniu kontrolowanym placebo 
stwierdzono, że korzystne działanie citalopramu na dolegli-
wości bólowe było niezależne od redukcji objawów depresji 
i lęku. Citalopram wyraźnie poprawiał w tym badaniu ogólne 
funkcjonowanie i satysfakcję chorych z zespołem jelita drażli-
wego. 

W  badaniu Browna i  wsp. z  2005 oceniono citalopram 
u 82 chorych z astmą i epizodem depresyjnym. Leczenie pro-
wadziło do zmniejszenia nasilenia objawów depresyjnych, lek 
był dobrze tolerowany i, co istotne, w grupie leczonych citalo-
pramem, w porównaniu z grupą placebo, nastąpiło znaczące 
zmniejszenie dawek stosowanych kortykosteroidów. 

Potwierdzono również, że citalopram był efektywnym le-
kiem u osób z depresją po przeszczepie, a także w grupie cho-
rych z depresją po urazie głowy.
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Agomelatyna 
czy wortioksetyna? 
Na początku maja 2014 pojawił się w  polskich aptekach 

nowy lek przeciwdepresyjny – wortioksetyna. Wortioksetyna 
jest lekiem łączącym mechanizmy receptorowe (antagonizm 
wobec 5-HT3, 5-HT7 i 5-HT1D,  częściowy agonizm wobec 5-HT1B 
i agonizm wobec 5-HT1A) z dobrze znanym nam hamowaniem 
wychwytu zwrotnego serotoniny. Praca opublikowana pod ko-
niec ubiegłego roku w Human Psychopharmacology stanowi 
próbę odpowiedzi na interesujące dla praktyków pytanie – jak 
wypada porównanie wortioksetyny z innym lekiem przeciwde-
presyjnym – agomelatyną, u chorych, którzy nie odpowiadają 
na leczenie lekiem z grupy SSRI lub SNRI. Czy w takiej sytuacji 
istnieją jakieś różnice pomiędzy dwoma najnowszymi zareje-
strowanymi lekami przeciwdepresyjnymi? Czy różnią się sku-
tecznością i tolerancją?

W  trwającym 12 tygodni randomizowanym, podwójnie 
zaślepionym badaniu nasilenie depresji oceniano skalą Mont-
gomery-Asberg (MADRS). W  grupie leczonej wortioksetyną 
w  dawce 10-20mg/dz. było 252 pacjentów, zaś agomelatynę 
(dawki 25-50mg/dz.) otrzymywało 241 pacjentów. Agomela-
tyna okazała się lekiem mniej skutecznym od wortioksetyny 
(Rycina 1). Mniejsza skuteczność dotyczyła zarówno wpływu 
na objawy depresyjne (MADRS), objawy lęku oceniane skalą 
Hamiltona, jak również funkcjonowanie (SDS – Sheehan Disa-
bility Scale). Z powodu objawów ubocznych z badania wycofa-
ło się 9,5% chorych leczonych agomelatyną i 5,9% leczonych 
wortioksetyną. Wśród najczęściej odnotowywanych objawów 
ubocznych były: nudności, bóle głowy, zawroty głowy i  sen-
ność. Sponsorem badania była firma Lundbeck. ■

Piśmiennictwo:
Montgomery SA, Nielsen RZ, Poulsen LH, Häggström L. A randomised, double-
blind study in adults with major depressive disorder with an inadequate response 
to a single course of selective serotonin reuptake inhibitor or serotonin-noradren-
aline reuptake inhibitor treatment switched to vortioxetine or agomelatine. Hum 
Psychopharmacol. 2014; 29(5): 470-82.
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Łut szczęścia  
w Rio de Janeiro

Wiele odkryć leków w psychiatrii zawdzięczamy temu, 
co w  języku angielskim określa się jako SERENDIPITY. 
Oczywiście szczęściu zwykle warto jakoś pomóc. Słynny 
psychofarmakolog David Nutt nawołuje w Nature do zor-
ganizowania takiej systemowej pomocy – tak jak zbieramy 
dane o  niespodziewanych działaniach niepożądanych le-
ków, tak samo, jego zdaniem, powinniśmy gromadzić dane 
na temat ich niespodziewanego działania terapeutyczne-
go, zwłaszcza w obszarze zdrowia psychicznego.

W  2012 roku na trop takiego odkrycia wpadli brazy-
lijscy hematolodzy, którzy opisali całkowite i  długoletnie 
ustąpienie objawów psychotycznych u  pięciu chorych, 
u  których z  powodu incydentów zatorowych włączono 
przewlekle terapię przeciwzakrzepową dobrze znanym an-
tagonistą witaminy K – WARFARYNĄ. 

Wyższe ryzyko zakrzepicy u  chorych psychicznie, 
w  tym chorych na schizofrenię, to nie tylko nagłaśniana 
ostatnio rola leków przeciwpsychotycznych. Autorzy z Bra-
zylii uważają, że te same białka, które mogą odgrywać rolę 
w patofizjologii mechanizmów antykoagulacji i fibrynolizy, 
mogą również mieć znaczenie w plastyczności neuronalnej 
i patofizjologii psychoz. 

Takim kandydatem może być tkankowy aktywator pla-
zminogenu (TPA). Bierze on, między innymi, udział w remo-
delowaniu hipokampa w  odpowiedzi na stres, uraz, udar 
lub napad drgawek. Patologiczne stany zahamowania TPA 
to, między innymi, zespół policystycznych jajników, zespół 
antyfosfolipidowy, przewlekłe stany zapalne. 

Istnieją dane przemawiające za tym, że aktywność TPA 
może być upośledzona w mózgu chorych na schizofrenię, 
co może upośledzać procesy fosforylacji, funkcję receptora 
NMDA, aktywację reliny. 

Wyniki sugerujące, że WARFARYNA może SPOWO-
DOWAĆ REMISJĘ SCHIZOFRENII, być może poprzez 
zwiększenie poziomu TPA w mózgu, wzbudziły duże zain-
teresowanie na zeszłorocznej konferencji APA. Czyżby na-
rodziny nowej strategii leczenia?

Bardzo na to czekamy. [TSZ]

Piśmiennictwo
1. Nutt D. Help luck along to find psychiatric medicines. Nature. 2014; 515(7526): 165. 
2. Hoirisch-Clapauch S, Nardi AE. Psychiatric remission with warfarin: Should psy-
chosis be addressed as plasminogen activator imbalance? Med Hypotheses. 2013; 
80: 137-41. 
3. Bałkowiec-Iskra E, Cessak G, Kryńska Ł, Łoza B, Wojnar M. Żylna choroba zakrz-
epowo-zatorowa jako działanie niepożądane leków przeciwpsychotycznych. Psy-
chiatr. Pol. 2014; 48(5): 997–1014.
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Wortioksetyna nowa nadzieja 
Joanna Królicka

Depresja jest jedną z najczęstszych przyczyn niepełnospraw-
ności na świecie oraz stale narastającym problemem zdro-
wotnym i społecznym. Pomimo dostępności różnych leków 
przeciwdepresyjnych, wielu pacjentów nie uzyskuje satys-
fakcjonujących wyników leczenia, część przerywa leczenie 
z powodu nasilonych działań niepożądanych. Stąd wciąż tak 
wielka potrzeba poszukiwania leków przeciwdepresyjnych 
o  innych mechanizmach działania, o  większej skuteczności 
i z lepszym profilem bezpieczeństwa. Czy takim lekiem oka-
że się wprowadzona na rynek w 2013 roku wortioksetyna?

PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/marzec 2015

Mechanizm działania
Wortioksetyna to lek przeciwde-

presyjny zarejestrowany do leczenia 
dużych epizodów depresji u  dorosłych. 
Mechanizm jej działania związany jest 
z  blokowaniem wychwytu zwrotnego 
serotoniny (5-HT) oraz modulowaniem 
aktywności receptorów serotoninowych. 
Wortioksetyna jest agonistą receptora 
5-HT1A, częściowym agonistą 5-HT1B 
oraz antagonistą 5-HT3, 5-HT7 i 5-HT1D. 
Niektóre dane wskazują, że pobudza-
nie receptora 5-HT1A oraz blokowanie 

5-HT3 może nasilać i  przyśpieszać efekt 
przeciwdepresyjny leku. Z  kolei bloko-
wanie receptorów 5-HT3 i  5-HT7 może 
poprawiać funkcje poznawcze. Bloka-
da receptora 5-HT3 może również mieć 
wpływ na redukcję objawów niepożąda-
nych, m.in. zaburzeń żołądkowo-jelito-
wych.

Amerykańska Agencja do spraw 
Żywności i Leków (FDA) wydając zgodę 
na wprowadzenie leku na rynek amery-
kański, podkreśliła jednak, że modulowa-
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Profil 
farmakokinetyczny 

wortioksetyny
Dobre wchłanianie z przewodu pokarmowego niezależnie 

od posiłku
Maksymalne stężenie w surowicy po 7-11 godzinach
Czas T ½ eliminacji –  66 godzin 
Stałe stężenie w surowicy – po 14 dniach
Wiązanie z białkami  98%
Metabolizm: głównie przez CYP2D6, oraz CYP 3A4, CYP 2C9 

a następnie sprzęganie z kwasem glukuronowym. Główny me-
tabolit jest nieaktywny farmakologicznie i jest w 2/3 wydalany 
z moczem, w 1/3 z kałem. 

Nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów 
z  nieznacznym lub umiarkowanym uszkodzeniem czynności 
wątroby oraz z uszkodzeniem nerek. Nie badano leku u pacjen-
tów z ciężką niewydolnością wątroby.

U osób starszych rekomenduje się 5mg/dobę jako dawkę 
początkową i ostrożność w stosowaniu dawek powyżej 10mg/
dobę.

Interakcje: wortioksetyna nie wywiera istotnego wpływu 
na izoenzymy CYP. Jest słabym substratem i inhibitorem P-gli-
koproteiny.

nie receptorów serotoninowych nie ma 
udokumentowanego wpływu na efekt 
terapeutyczny leku. W związku z sugero-
wanym jednak w  niektórych badaniach 
klinicznych wpływem blokowania recep-
tora 5HT3 i pobudzania receptora 5HT1A 
na efekt leczenia depresji zostały one za-
warte w mechanizmie działania leku. 

Farmakokinetyka
Biodostępność leku po podaniu do-

ustnym oceniana jest na 75%, stężenie 
maksymalne występuje pomiędzy 7 a 11 
godziną od spożycia leku. Lek dobrze 
wchłania się z przewodu pokarmowego 
niezależnie od posiłku. Czas T 1/2 eli-
minacji wynosi około 66 godzin. Stałe 
stężenie w  surowicy zostaje osiągnięte 
po około 2 tygodniach. Lek w  dużym 
stopniu wiąże się z białkami osocza (98-
99%). Metabolizowany jest w  wątrobie 
z  udziałem izoenzymów cytochromu 
P-450, w  tym głównie przez izoenzym 
CYP2D6. Następnie podlega sprzęganiu 
z  kwasem glukuronowym, w  wyniku 
czego powstają nieczynne metabolity 
w około 2/3 wydalane z moczem, w 1/3 
z kałem. U pacjentów z nieznacznym lub 
umiarkowanym uszkodzeniem czynno-
ści wątroby oraz z  uszkodzeniem nerek 
nie ma potrzeby modyfikacji dawki. Nie 
badano leku u pacjentów z ciężką niewy-
dolnością wątroby.

Interakcje
Stężenie wortioksetyny jest dwu-

krotnie wyższe u  tak zwanych powol-
nych metabolizerów CYP2D6 niż u osób 
z dużą aktywnością izoenzymu. W związ-
ku z  tym, w  przypadku równoczesnego 
podawania wortioksetyny z  lekiem bę-
dącym inhibitorem CYP2D6, dawka leku 
powinna być odpowiednio zredukowa-
na. Dawkę leku należy zwiększyć, kiedy 
podaje się go z lekiem indukującym izo-
enzym. 
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Średni stopień zajęcia transportera serotoniny w mózgu 

u ludzi przez wortioksetynę

Dane z badań z zastosowaniem PET i ligandów transportera 5-HT na podstawie 
Brintellix CHPL (BRI 05/2014/1)
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Stosowanie leku
Stosowanie leku raz dziennie pozwa-

la na osiągnięcie stabilnego stężenia we 
krwi.

Działanie wortioksetyny można 
zwykle zaobserwować po około 2 tygo-
dniach leczenia, pełne działanie przeciw-
depresyjne lek osiąga po 4 do 6 tygodni. 
Ze względu na długi okres połowicznego 
rozpadu teoretycznie nie ma konieczno-
ści stopniowego odstawiania leku. Jing 
Zhang i wsp. wykazali jednak, że u oko-
ło 5% pacjentów otrzymujących wyższe 
dawki leku (15-20mg/d), w trakcie odsta-
wiania występowały objawy takie jak ból 
i  zawroty głowy, zwiększone napięcie 
mięśni, wahania nastroju, napady złości 
i katar. Z  tego powodu, u  tych chorych, 
FDA zaleca stopniowe odstawianie leku.

Skuteczność
Skuteczność leku oceniano w  licz-

nych badaniach klinicznych u dorosłych 
pacjentów z  rozpoznaniem dużych epi-
zodów depresyjnych według kryteriów 
DSM-IV. Zaobserwowano statystycznie 
istotną poprawę w  zakresie objawów 
mierzonych skalą Montgomery-As-
berg Depression Rating Scale (MADRS) 
lub Hamilton Depression Rating Scale 
(HDRS). Skuteczność leku była znamien-
nie wyższa niż placebo i wzrastała wraz 
z  dawką. W  długoterminowym badaniu 
oceniającym czas od odstawienia leku 
do nawrotu depresji wortioksetyna oka-
zała się skuteczniejsza w  zapobieganiu 
nawrotom niż placebo. W  meta-analizie 
przeprowadzonej przez Pierre-Michel 
Llorca i wsp., porównującej wortioksety-
nę z  innymi lekami przeciwdepresyjny-
mi, jej skuteczność była porównywalna 
do leków z  grupy SNRI, a  w  grupie pa-
cjentów z  niedostateczną odpowiedzią 
na leczenie SSRI lub SNRI wyższa od 
agomelatyny. Nie wszystkie badania po-
twierdzają jednak te wyniki.

Tolerancja
Badania kliniczne pokazały, że wor-

tioksetyna jest lekiem dobrze tolerowa-
nym, na poziomie porównywalnym do 
obecnych na rynku inhibitorów zwrot-
nego wychwytu serotoniny. W  meta-
-analizie porównującej wortioksetynę 
z  innymi lekami przeciwdepresyjnymi, 
miała ona lepszy profil bezpieczeństwa 
i  jej stosowanie związane było z  rzad-

szym ryzykiem odstawienia leku ze 
względu na działania niepożądane 
w porównaniu z inhibitorami wychwytu 
zwrotnego serotoniny i  noradrenaliny 
(SNRI). Wortioksetyna okazała się także 
lekiem statystycznie lepiej tolerowanym 
od sertraliny.

Do najczęstszych działań niepożą-
danych związanych ze stosowaniem 
leku należą nudności i są one zależne od 
dawki. Najczęściej mają charakter łagod-
ny lub umiarkowany i  ustępują w  trak-
cie pierwszych dwóch tygodni leczenia. 
Częściej występują u kobiet. Ryzyko wy-
stąpienia innych działań niepożądanych 
jest niskie.

Wortioksetyna nie miała wpływu na 
masę ciała oraz nie wykazywała klinicz-
nie znaczącego wpływu na krzywą EKG. 
Nie zwiększała istotnie częstości wystę-
powania bezsenności ani senności. Nie 
miała istotnego wpływu na zdolność 
prowadzenia pojazdów.

Wpływ wortioksetyny na funkcje 
seksualne badano przy pomocy skali 
ASEX (Arizona Sexual Experience Sca-
le). Częstotliwość zaburzeń seksualnych 
była wyższa u pacjentów otrzymujących 
wortioksetynę niż w grupie placebo i za-
leżała od dawki. W dawkach w wysoko-
ści 5 do 15mg lek nieznacznie zwiększał 
częstotliwość zaburzeń seksualnych, 
jednak w  dawce 20mg/d ryzyko wy-
stąpienia tych zaburzeń było znacznie 
częstsze.[1,2]

U  osób powyżej 65 roku życia, na 
podstawie przeanalizowanych przez 
FDA badań, nie rekomenduje się mo-
dyfikacji dawek, ponieważ nie zaobser-
wowano wpływu wieku na skuteczność 
i  profil bezpieczeństwa wortioksetyny. 
Na terenie Unii Europejskiej w tej grupie 
pacjentów zaleca się jednak rozpoczęcie 
leczenia od dawki 5mg/d i  zachowanie 
ostrożności podając dawki wyższe niż 
10mg/d.

Specyficzne działanie 
na funkcje poznawcze?
Wyniki badań pokazują, że blokowanie 
receptorów 5-HT3 i 5HT7 może prowa-
dzić do poprawy funkcji poznawczych 
u pacjentów z depresją. W badaniu 
Katona i wsp. pacjenci powyżej 65 roku 
życia z dużym epizodem depresyjnym 
otrzymujący wortioksetynę, uzyskali 

wyższe wyniki w testach w zakresie tem-
pa przetwarzania informacji, uczenia się 
i zapamiętywania, niż pacjenci w grupie 
otrzymującej placebo. Niektóre publi-
kacje sugerują, że wpływ wortioksetyny 
na poprawę funkcji poznawczych jest 
niezależny od efektu przeciwdepresyj-
nego.

Z całą pewnością można powiedzieć, 
że wortioksetyna jest nowym i  skutecz-
nym lekiem w leczeniu dużych zespołów 
depresyjnych u osób dorosłych. Wydaje 
się, że jest lekiem dobrze tolerowanym, 
także u  pacjentów w  wieku podeszłym. 
W  niższych dawkach powodującym 
mniej dysfunkcji seksulanych niż inne 
leki działające na wychwyt zwrotny se-
rotoniny. Szczególnie ważnym aspektem 
klinicznym może być pozytywny wpływ 
na poprawę funkcji poznawczych u  pa-
cjentów z  depresją. Nadzieje związane 
z wortioksetyną dotyczą tego, że będzie 
ona stanowić dobre rozwiązanie u  pa-
cjentów z  wywiadem nietolerancji in-
nych leków przeciwdepresyjnych. Zesta-
wienie skuteczności z  dobrą tolerancją 
leczenia to istotny czynnik poprawiający 
współpracę pacjenta i w efekcie prowa-
dzący do skutecznego leczenia epizodu 
depresji. ■

Piśmiennictwo
1. Berhan A, Barker A. Vortioxetine in the treatment of 
adult patients with major depressive disorder: a meta-
analysis of randomized double-blind controlled trials. 
BMC Psychiatry. 2014 ; 14:276.
2. Llorca PM, Lançon C, Brignone M, Rive B, Salah S, 
Ereshefsky L, Francois C. Relative efficacy and toler-
ability of vortioxetine versus selected antidepressants 
by indirect comparisons of similar clinical studies. Curr 
Med Res Opin. 2014; 30(12): 2589-606. 
3. Mahableshwarkar AR, Zajecka J, Jacobson W, Chen 
Y, Keefe RS. A Randomized, Placebo-Controlled, Active-
Reference, Double-Blind, Flexible-Dose Study of the 
Efficacy of Vortioxetine on Cognitive Function in Ma-
jor Depressive Disorder. Neuropsychopharmacology. 
2015 Feb 17. doi: 10.1038/npp.2015.52. [Epub ahead 
of print]
4. Pae CU, Wang SM, Han C, Lee SJ, Patkar AA, Masand 
PS, Serretti A. Vortioxetine: a meta-analysis of 12 
short-term, randomized, placebo-controlled clinical 
trials for the treatment of major depressive disorder. J 
Psychiatry Neurosci. 2014; 39(6): 140120. doi: 10.1503/
jpn.140120. [Epub ahead of print]
5. Schatzberg AF, Blier P, Culpepper L, Jain R, Papako-
stas GI, Thase ME. An overview of vortioxetine. J Clin 
Psychiatry. 2014; 75(12): 1411-8. 
6. Zhang J, Mathis MV, Sellers JW, Kordzakhia G, Jack-
son AJ, Dow A, Yang P, Fossom L, Zhu H, Patel H, Unger 
EF, Temple RJ. The US Food and Drug Administration’s 
Perspective on the New Antidepressant Vortioxetine, J 
Clin Psychiatry 2015; 76(1): 8–14.





70 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/marzec 2015

lekiProstując zakola farmakologii 

Przypadek trazodonu
Cz.1 – Postać i dawka ma znaczenie

przemysław Bieńkowski

Znany psychiatrom od ponad trzech dekad, trazodon 
jest lekiem przeciwdepresyjnym działającym na kilka układów 
neuroprzekaźnikowych, w sposób wyraźnie zależny od dawki 
- tzn. lekiem multifunkcjonalnym (Ryc. 1 & 2).

Multifunkcjonalność (czasami zwana multimodalno-
ścią) staje się modna w  literaturze medycznej, ponieważ leki 
przeciwdepresyjne o  bardziej selektywnych mechanizmach 
działania np. ograniczonych tylko do blokowania transporte-
rów dla monoamin (SSRI, SNRI) nie są remedium na problemy 
wszystkich pacjentów. Niedawne rejestracje innych „multimo-
dalno-multifunkcjonalnych” leków przeciwdepresyjnych, jak 
wortioksetyna czy wilazodon, nie zwiastują kopernikańskiej 
rewolucji, ale stanowią – moim zdaniem – naturalny, ewolu-
cyjny postęp farmakoterapii depresji nakierowanej na poszu-
kiwanie jakościowych różnic w zakresie skuteczności i bezpie-
czeństwa.

Przypadek trazodonu jest ciekawy także ze względu na 
zróżnicowanie dostępnych w  Polsce i  na świecie postaci far-
maceutycznych (Ryc. 3). Kilka doustnych postaci leku (dwie za-
rejestrowane w Polsce – CR i XR) sprawia, że psychiatra może 
zetknąć się ze stosowaniem trazodonu w  bardzo różnych 
dawkach, z różną częstotliwością i w zasadniczo odmiennych 
wskazaniach. 

Celem tego odcinka jest przybliżenie czytelniczkom i czy-
telnikom Psychiatry trazodonu, jako leku przeciwdepresyjne-
go o  ciekawym, multimodalnym mechanizmie działania. Za-
kładam, że stosowanie trazodonu do terapii zaburzeń snu jest 
w polskich realiach relatywnie częste. Dlatego w tym i w kolej-
nych odcinkach mini-cyklu skupię się na stosowaniu tego leku, 
jako metody leczenia depresji.

Dla mniej zainteresowanych – farmakologia
bez receptorów

Trazodon jest lekiem przeciwdepresyjnym o  budowie 
chemicznej odmiennej od większości stosowanych obecnie 
leków przeciwdepresyjnych. Lek różni się od wielu kolegów 
z klasy również mechanizmem działania. Trazodon bywa nazy-
wany lekiem multifunkcjonalnym, co odnosi się do mechani-
zmu działania obejmującego kilka układów przekaźnikowych 
i  receptorowych. Warto zaznaczyć, że w odróżnieniu od tzw. 
„leku brudnego”, lek multifunkcjonalny powinien przez układy 
receptorowe, na które działa, przede wszystkim leczyć, a nie 
szkodzić (to oczywiście kwestia proporcji). Druga różnica pole-
ga na zależności efektów leczniczych od dawki. Dla leku mul-

tifunkcjonalnego spodziewamy się pewnego przynajmniej 
zróżnicowania – rozszczepienia – efektu klinicznego w zależ-
ności od dawki. Zwiększenie dawki sprawia, że molekuły leku 
„zalewają” kolejne mechanizmy działania, np. receptory czy 
transportery dla neuroprzekaźników, co przekłada się na zmia-
nę lub poszerzenie spektrum terapeutycznego (Ryc. 1). Trady-
cyjnie definiowany lek brudny najczęściej robi wszystko na raz.
 PATRZ->  RYC 1, ryc 2.

Trazodon w  niższych dawkach sprzyja indukcji snu. 
W  wyższych działa przeciwdepresyjnie. Warto zaznaczyć, że 
efekt uspokajający i nasenny nie znika ze wzrostem dawki. Sto-
sując odpowiednią doustną postać leku „na sen”, efekty uspo-
kajające i nasenne można zogniskować w czasie, ograniczając 
jednoczenie ekspozycję na lek i  rozwój tolerancji. Służą do 
tego postaci leku o natychmiastowym uwalnianiu (IR, zasad-
niczo niedostępne w  Polsce) oraz postaci o  "średnim" czasie 
uwalniania, w Polsce - trazodon CR (Ryc. 1 & 3). 

Wykorzystanie terapeutycznego potencjału dużych da-
wek leku przez całą dobę, np. do terapii depresji, wymaga sto-
sowania trazodonu o odpowiednio przedłużonym uwalnianiu. 
Preparat tego typu wprowadzono niedawno do praktyki psy-
chiatrycznej, jako trazodon XR.  Oczywiście można poradzić 
sobie stosując postać CR, w odpowiednio wysokich dawkach, 
dwa razy na dobę. Ryc. 3 przedstawia podstawowe aspekty 
farmakokinetyczne stosowania różnych postaci trazodonu. 
Dla porządku uwzględniono niedostępną w  Polsce postać 
o natychmiastowym uwalnianiu – IR. PATRZ-> RYC 3.

Zażycie trazodonu w  postaci XR najlepiej zlecić przed 
snem. Jest to podyktowane intencją uniknięcia nadmiernej 
senności po przebudzeniu, w ciągu dnia. Wieczorne działanie 
nasenne nie znika, ale jest niejako dodatkowym plusem sto-

Ryc. 1. Trazodon jako lek multifunkcjonalny

dominuje działanie 
uspokajające i nasenne

pojawia się działanie 
przeciwdepresyjne
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sowania trazodonu w postaci tabletek XR, które, co do zasady, 
są skonstruowane przede wszystkim pod kątem zapewnienia 
efektywnej 24-godzinnej ekspozycji na lek przeciwdepresyjny. 
Oczywiście dla pacjentów, dla których poranna senność jest 
problemem można rozważyć typowe strategie naprawcze – 
mniej lub bardziej przejściowe zmniejszenie dawki, wolniejsze 
wprowadzanie leku, etc.

Dla miłośników transporterów i receptorów
Małe dawki trazodonu (25-75 mg) wystarczą do zabloko-

wania receptorów serotoninowych 5HT2A oraz części recep-
torów alfa1-adrenergicznych i  receptorów histaminowych 
H1 (Ryc. 1). Co ciekawe, na zdrowy rozum, efekt ten będzie 
przypominał działanie stosowanych w  podobnym celu (tj. 
dla osiągnięcia działania uspokajającego i/lub nasennego) 
niewielkich dawek kwetiapiny czy olanzapiny... W  większych 
dawkach, lek zaczyna blokować transportery dla serotoniny 
i  pobudzać "przeciwdepresyjnie" receptory 5-HT1A. A  ściślej 
rzecz ujmując, zaczyna pobudzać owe receptory w  konse-
kwencji zablokowania transporterów, ograniczenia wychwytu 
zwrotnego neuroprzekaźnika i zwiększenia stężenia serotoni-
ny w synapsie. 

Trazodon zachowuje się jak lek o podwójnym serotonino-
wym mechanizmie działania, na który składa się i pobudzenie, 
i blokowanie (Ryc. 2). Fakt, że blokada receptorów serotoniner-
gicznych 5-HT2A jest trwałą, względnie niezależną od dawki, 
cechą leku, przekłada się na wyciśnięcie z układu serotoniner-
gicznego tego co trzeba:

i) wtórnego do zablokowania wychwytu serotoniny pobu-
dzenia receptorów "dobrych" (5-HT1A) oraz
ii) bezpośredniego zablokowania receptorów, których po-
budzać nie należy – 5-HT2A i 5-HT2C (te ostatnie blokowa-

ne są przez wyższe dawki). 
Efekt netto ma szanse różnić się od działania typowych 

SSRI i SNRI. I o to właśnie chodzi w dobrze zaplanowanej nie-
selektywności, czyli serotoninowej, w  tym przypadku, multi-
modalności...

Podsumowanie – dla wszystkich
Skoro podsumowanie, to tylko na poważnie. Racjonalne 
i zgodne z ChPL wykorzystanie dostępnych na naszym rynku 
postaci trazodonu powinno polegać na:

i) stosowaniu mniejszych dawek postaci o średnim czasie 
uwalniania (CR) do terapii zaburzeń snu,
ii) stosowaniu większych dawek postaci CR, dwa razy na 
dobę, do terapii depresji, 
iii) stosowaniu większych dawek postaci o przedłużonym 
uwalnianiu (XR), raz na dobę, do terapii depresji.

Warto powtórzyć: postać i  dawka trazodonu ma znaczenie. 
Więcej o  farmakokinetyce różnych postaci trazodonu – cza-
sie działania, metabolizmie, interakcjach oraz o  klinicznych  
konsekwencjach tych parametrów i zjawisk – w kolejnym od-
cinku. ■

Ryc. 2. Trazodon jako lek przeciwdepresyjny hamujący wychwyt zwrotny serotoniny oraz blokujący 
niektóre receptory serotoninowe (Serotonin receptor Antagonist and Reuptake Inhibitor, SARI)

© Autor
trazodon

trazodon 5-HT 
5-HT1A

efekt przeciw-
depresyjny

hamowanie wychwytu zwrotnego serotoniny (5-HT)     

blokowanie receptorów 5-HT2A i 5-HT2C, 
ograniczenie niektórych 
działań niepożądanych

5-HT2A / 5-HT2C

Ryc. 3. Porównanie czasu działania różnych postaci farmaceutycznych trazodonu (tabletki IR, CR i XR)
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XR – postać o przedłużonym uwalnianiu 
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PSYCHOTERAPIA  
– NAUKA    
    ZAMKNIĘTA?
Antoni Jakubczyk

W  czasie jednej z  superwizji pewnego oddziału psy-
chiatrycznego usłyszałem stwierdzenie młodego, entuzja-
stycznego psychologa, że oczekuje na czasy, kiedy w psychia-
trii nie będą potrzebne leki, ponieważ psychoterapia rozwinie 
się na tyle, że staną się one niepotrzebne. Wypowiedź ta zmu-
siła mnie do zastanowienia, co można odkryć w psychoterapii 
takiego, co spowodowałoby upadek firm farmaceutycznych. 
Na to pytanie odpowiedzi nie znalazłem. Następnym pyta-
niem było, co w  ogóle może jeszcze odkryć psychoterapia. 
Przy czym przez odkrycie rozumiem wynalezienie nowego 
związku chemicznego, nowego wzoru fizycznego czy zasto-
sowanie czegoś w innowacyjny sposób (np. związków krzemu 
oraz odkrycie jakiegoś związku między zjawiskami).

 Zakładam, że ojcem współczesnej psychoterapii był 
Zygmunt Freud. Zastanawiając się, co on właściwie odkrył, do-
chodzę do wniosku, że odkrył podstawowo dwie rzeczy – jed-
nym było istnienie podświadomości. Drugim jego odkryciem 
było istnienie związków między przeszłością człowieka a jego 
teraźniejszością. Pozostałe jego odkrycia nie są już chyba tak 
naprawdę odkryciami, a  jedynie konstruktami teoretycznymi 
z przypisanymi im odpowiednimi nazwami (id, ego, superego; 
libido, faza oralna, analna, edypalna). Jeżeli chodzi o zjawiska 
przeniesienia i przeciwprzeniesienia to może jeszcze są to jed-
nak odkrycia – w  innowacyjny sposób wykorzystują relacje 
interpersonalne (związki między relacjami przeszłymi a obec-
nymi).

Co się dalej stało z jego odkryciami ?
Niektóre są wiernie i sztywno kultywowane. Inne rozwija-

ne przez wprowadzanie nowych pojęć (kontenerowanie, hol-
ding, projekcyjna identyfikacja) lub próby rozszerzenia przez 
teorie dotyczące wcześniejszych okresów życia niż opisywał 
Freud (Melania Klein).

Istotą psychoterapii jest niewątpliwie szeroko rozumiana 
interakcja między pacjentem a  terapeutą (ich osobowościa-
mi). Osobowość niektórych nie pasowała do teorii ich mistrza 
(Freuda), w związku z czym wprowadzali modyfikacje tworząc 
nowe teorie (a tak naprawdę tylko nowe języki opisu zjawisk). 
Niektórzy nie odcinali się od głównego nurtu (Ferenczi, Balint, 
Reich). Inni zrywali z  tym nurtem, tworząc odmienne szkoły 
(terapia behawioralna, analiza niedyrektywna Rogersa, ana-
liza dyrektywna Rosena, analiza transakcyjna, primal scream 
Maslowa, gestalt i wiele innych). Poszczególne szkoły tworzyły 
odmienne techniki i odmienny język, który opisywał te same 
zjawiska – czym bowiem różni się zjawisko „wyuczonej reakcji” 
na autorytet, od „przeniesienia” na tenże autorytet?

Czy zatem można coś jeszcze „odkryć” w psychoterapii? – 
można wprowadzać nowe techniki lepiej „pasujące” do osobo-
wości ich twórców, ale czy są to odkrycia? Moim zdaniem są to 
bardziej nowe pojęcia opisu zjawisk niż odkrycia.

W  literaturze naukowej związanej z psychoterapią może-
my znaleźć wiele badań i doniesień na jej temat. Są to jednak 
badania o  psychoterapii, analogicznie jak takie nauki jak te-
atrologia czy muzykologia. W tej sytuacji widzę psychoterapię 
nie jako naukę, ale jako sztukę. Sztuka psychoterapii może być 
rozwijana (muzyka i teatr trwają od wieków), ale może też być 
w  przyszłości zapomniana w  miarę rozwoju innych dziedzin 
(neurofizjologia psychofarmakologia, biochemia czy nawet 
fizyka z jej teoriami dodatkowych wymiarów rzeczywistości – 
teoria strun). W odległej przyszłości psychoterapia może stać 
się sztuką zapomnianą, tak jak zapomniana została sztuka wy-
twarzania kamiennych narzędzi, wypartych przez inne, lepsze 
metody. ■
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W sprawie szczurów  
laboratoryjnych  
oraz badań nad pesymizmem,  
czyli dlaczego rosną w siłę obrońcy  
praw zwierząt?
Adam Płaźnik

Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Mam na myśli głośne ostatnio sprawy związane z ubo-
jem rytualnym oraz nowymi przepisami dotyczącymi ochrony 
zwierząt laboratoryjnych. Nie mam wątpliwości, że źródłem 
tych problemów jest demokracja oraz zmiany żywieniowe. 

Demokracja, ponieważ prawo do wyrażania opinii mają 
wszyscy, niezależnie od posiadanej wiedzy, czego wyrazem 
jest także związana z nią poprawność polityczna (nie wypada 
powiedzieć, że ktoś jest idiotą i fundamentalnie się myli). 

Od kiedy zaczęliśmy żywić się w barach McDonald’s i prze-
staliśmy odwiedzać jatki mięsne na bazarach, większość z nas 
straciła świadomość zwierzęcego pochodzenia pożywienia. 
Nóżki w galarecie lub hamburger z serem mają tylko dalekie 
i  symboliczne konotacje ze żwawo przebierającymi nóżkami 
cielaczkami na pastwiskach. Jest to zupełnie naturalna kon-
sekwencja sytuacji, w  której żywe zwierzęta dzieci oglądają 
po raz pierwszy w szkole na wycieczce do skansenu lub ZOO. 
Dodatkowo, dzieci są chronione przed drastycznymi widokami 
ciągu produkcyjnego parówek cielęcych. Nawiasem mówiąc 
ja sam wolałbym nie oglądać, co prawda z innych względów, 
składników używanych do syntezy moich ulubionych frankfur-
terek. Podobno w parówkach w ogóle nie ma już mięsa, a są 
tylko jakieś przerażające gałki oczne, rogi i kopytka oraz przy-
padkowo zmielony z soją Chińczyk. 

Większość z  nas nie ma świadomości, że coraz droższe, 
ale i  lepsze leki są pochodną badań nad zwierzętami labora-
toryjnymi. Od wielu lat karmi się nas (sic!) informacjami o po-
stępach biotechnologii, badaniach in vitro, zapładnianiu in 
vitro, metodach in silico, itp. Nic więc dziwnego, że społeczeń-
stwo wyrobiło sobie przekonanie, że właściwie wszystko już 
można w  nauce przeprowadzić przy pomocy czystych labo-
ratoryjnych metod, nie brudząc sobie rąk złym traktowaniem 
niewinnych zwierząt laboratoryjnych, które zresztą tak bardzo 
przypominają nasze pieski i kotki. Jesteśmy także ciągle bom-
bardowani opowieściami o  kolejnych okrutnikach pastwią-
cych się nad naszymi braćmi mniejszymi. W siłę rosną różno-
rakie stowarzyszenia broniące praw zwierząt, co uważam za 
hipokryzję w sytuacji, gdy na świecie umiera co któreś dziecko 
z głodu lub malarii. Hipokryzją, nazywam wygodnickie wyła-
dowanie tak zwanych uczuć wyższych na kotkach i pieskach, 
zamiast zaangażowania się w pomoc organizacjom opiekują-
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cymi się dziećmi w Afryce lub uciekającymi z Afryki. Nie chcę 
jednak rozwodzić się nad naturą ludzką, bo nie nadaję się na 
pierwszego, który rzuci kamieniem. 

Myślę, że nie warto przypominać argumentów doświad-
czalników i ludzi o trochę szerszych horyzontach umysłowych 
na temat znaczenia badań z użyciem zwierząt dla rozwoju me-
dycyny. Wypada jednak powtórzyć, że ograniczenie badań do 
kultur tkankowych lub analiz in silico niewątpliwie doprowa-
dziłoby do zmniejszenie liczby nowych leków lub metod tera-
peutycznych oraz zwiększałoby ryzyko występowania działań 
niepożądanych tych leków u ludzi. 

Pozostaje jednak kwestia estetyki, której prostym prze-
dłużeniem jest pytanie, czy subtelny koneser francuskiego ma-
larstwa, sera i wina może w pełni świadomy sposób rozkoszo-
wać się potrawką z królika? Można by odpowiedzieć, że natura 
rozwiązała ten problem przez taką a nie inną budowę naszych 
organizmów i ich zapotrzebowanie na różne składniki zawarte 
w mięsie, ale to przecież byłaby prosta ucieczka od odpowie-
dzi. Od zarania cywilizacji ludzie starają się wymigać na różne 
sposoby od swojej zwierzęcości, wymyślając, na przykład nor-
my moralne i żywieniowe (w Europie i okolicach nie wypada 
spożywać piesków i kotków, ale sarenki już jak najbardziej). 

Otóż, moja odpowiedź brzmi – wspomniany koneser nie 
powinien spożywać królików oraz, konsekwentnie, przeciwni-
cy badań z użyciem zwierząt nie powinni przyjmować leków 
wyprodukowanych metodami farmakologii eksperymental-
nej. Cóż, trudno, powinni okazać konsekwencję. To oznacza 
także zgłaszanie się w zastępstwie swoich podopiecznych na 
przedkliniczne badania toksyczności, teratogenności i  muta-
genności nowych leków. Czy obserwacja rosnącego na ręce 
guza lub testowanie nowej szczepionki na Ebolę, dałaby im 
coś do myślenia? Oczywiście, że to są marzenia ściętej głowy. 
Żaden obrońca zwierząt laboratoryjnych nigdy nie zdobędzie 
się na tak heroiczny akt obrony swoich przekonań. 

Czy to oznacza, że uważam, że należy naukowcom zosta-
wić całkowitą swobodę w  tym zakresie? Oczywiście, że nie, 
ponieważ całkowita dowolność oznacza anarchię, no i  sta-
tystycznie biorąc wśród naukowców znajdują się także sady-
ści. W mojej ocenie, sytuacja nie jest jednak tak zła, jak się ją 
przedstawia. Na przykład, wysuwany jako koronny argument 
fakt odrzucania tylko 2% wniosków przez Komisje Bioetyczne 
- co ma świadczyć o absolutnej przewadze doświadczalników 
w podejmowaniu decyzji, oznacza w większości przypadków 
cierniową drogę wniosku, który musi być wielokrotnie, często 
z byle jakiego powodu (błędy formalne w rodzaju złego doda-
nia liczebności zwierząt) poprawiony, aby po tygodniach lub 
miesiącach zadowolić członków Komisji. Tak naprawdę, każdy 
z nas zaangażowanych w badania z użyciem zwierząt przeży-
wa ciężkie chwile niepewności po oddaniu wniosku do Komisji 
Bioetycznej, szczególnie jeśli zgoda jest konieczna do realizacji 
cudem zdobytego grantu badawczego. Nie chciałbym jednak 
zbytnio koncentrować się na problemach mojego środowiska, 
cóż tak wybrałem. Zdaję sobie sprawę, że niezbędna jest kon-
trola zewnętrzna i w sumie cieszę się z noweli ustawy o ochro-
nie zwierząt laboratoryjnych. Chciałbym jednak, aby „strona 
społeczna” była reprezentowana przez osoby rozsądne a  nie 
zacietrzewione, z pewną jednak wiedzą na temat problemów, 
z jakimi komisje bioetyczne się spotykają. Na przykład mogli-
by by to być praktycy, rolnicy, hodowcy koni, królików, kur (ale 
nie hodowli przemysłowej), osoby, które nie tylko zajmują się 
głaskaniem swoich pupili. 

Głaskanie wykrzywia perspektywę i  powoduje antro-
pomorfizację zachowań zwierząt. Przykładem zupełnie nie-
trafionego zachowania obrońców zwierząt była niedawno 
przeprowadzona kampania medialna z użyciem nazwisk i wy-
mazanych krwią twarzy popularnych celebrytów, przebranych 
za zwierzątka. Takie akcje są niezwykle popularne i  znajdują 
szeroki oddźwięk, ponieważ dla wielu telewidzów słowo te-
lewizyjne zastępuje słowo biskupa na niedzielę. Ckliwe i tanie 
chwyty (bo nie wymagające wysiłku umysłowego w  postaci 
przeczytania odpowiedniej literatury), są niezwykle szkodliwe. 
Znamienne jest, że media nie zajmowały się głosami rozsądku 
płynącymi chociażby od przedstawicieli stowarzyszeń chorych 
na przewlekłe i ciężkie choroby. Bo jest to nieestetyczne i nie-
medialne. Trudno byłoby przedstawić ich argumenty w posta-
ci telewizyjnej „setki” w  przeciwieństwie do umazanej krwią 
twarzy serialowego celebryty. 

Na koniec trochę optymizmu i kilka słów o pożytku z ba-
dania modeli zwierzęcych, nawet tak ludzkich chorób jak cho-
roby psychiczne. Licznym niedowiarkom, co do możliwości 
modelowania tzw. czysto ludzkich zaburzeń psychicznych, 
chciałbym krótko przedstawić model zwierzęcy nastawienia 
pesymistycznego i  optymistycznego szczurów w  oczekiwa-
niu na nagrodę lub karę oraz zróżnicowany wpływ bodźców 
stresowych w tych grupach zwierząt. Ten model zachowania 
optymistycznego i  pesymistycznego, zaproponowany przez 
prof. Piotra Popika z  Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, 
święci tryumfy w  prestiżowych i  bardzo wysoko ocenianych 
czasopismach naukowych. 

Test polega na nauczeniu zwierząt rozróżniana to- 
nu/dźwięku niskiego, nagradzanego kroplą słodyczy po  
naciśnięciu odpowiedniej dźwigni w klatce Skinnera, od tonu 
wysokiego, karanego w  razie naciśnięcia nieodpowiedniej 
dźwigni lekkim szokiem (wywołującym reakcję wzdrygnięcia). 
Następnie, testowano wpływ sygnału dźwiękowego o pośred-
niej wysokości (nieuwarunkowanego, wobec którego zwierzę 
musiało samo zdecydować o  jego znaczeniu nagradzającym 
lub awersyjnym) oraz liczono liczbę naciśnięć, odpowiednio 
dźwigni nagradzanej lub pozwalającej na uniknięcie kary, 
w reakcji na ten sygnał. Po odpowiednim treningu okazało się, 
że badaną grupę zwierząt można podzielić na szczury opty-
mistyczne, to znaczy znacznie częściej naciskające dźwignię 
nagradzaną kroplą sacharozy podczas sygnalizacji dźwiękiem 
o  pośredniej intensywności oraz pesymistyczne, wybierają-
ce dźwignię, której naciśnięcie pozwalało na uniknięcie kary. 
Dalej, okazało się, że przewlekły stres słabiej działał w grupie 
szczurów optymistycznych, tzn. słabiej hamował preferencję 
słodkiego roztworu, ulubionego pokarmu również szczurów, 
to znaczy wywoływał słabszą anhedonię, w  porównaniu do 
szczurów pesymistycznych. Tak więc, profesorowi Popikowi 
udało się wymodelować na szczurach coś tak wydawałoby 
się ludzkiego jak optymizm i pesymizm! Ta praca ma nie tyl-
ko znaczenie poznawcze, ale również pewne, na razie odlegle, 
możliwości aplikacyjne, związane z badaniem neurobiologicz-
nych mechanizmów zaburzeń nastroju i  leków mogących na 
nie wpływać. 

Proszę więc łaskawiej patrzeć na eksperymentatorów, 
aplikujących do komisji bioetycznych o  zgodę na realizację 
potencjalnie ważnych badań nad funkcjonowaniem ludzkiego 
ciała i umysłu w zdrowiu i chorobie.  ■
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rezydencjaA jak być psychiatrą 
współczesnym?
Michał Jarkiewicz

Psychiatria jest dziedziną istnie-
jącą na tyle długo, że towarzyszy jej 
pewna chlubna tradycja. W  czasie wie-
loletniej historii wpływowi naukowcy 
i  klinicyści dodawali coraz to nowsze 
koncepcje do myśli psychiatrycznej. Za-
owocowało to różnorodnością dziedzin, 
podspecjalizacji i  wątków badawczych. 
Ale jeśli odwołuję się do korzeni psy-
chiatrii, to jakbym nie patrzył, zawsze mi 
wychodzi, że psychiatria bez psychopa-
tologii nie jest możliwa. 

Przecież nawet jeśli coraz więcej 
mówi się o wprowadzaniu odkryć neu-
ronaukowych do praktyki, to nihil novi, 
leczyć będziemy człowieka i  zgłaszane 
przez niego objawy. Czy będziemy je 
diagnozować neuroobrazowaniem, czy 
tradycyjnym badaniem, to nie zmieni 
się konieczność oceny wpływu obja-
wów na funkcjonowanie w  społeczeń-
stwie i  obowiązku przetłumaczenia na-
szych wniosków na język zrozumiały dla 
pacjenta. A  to sprawia, że kluczowym 
dla naszej pracy pozostanie kontakt 
z pacjentem, czyli też badanie psychia-
tryczne i  wynikające z  niego wnioski 
sformułowane językiem psychopatolo-
gii. Dlatego fundamenty pod psychiatrę 
współczesnego stawiałbym na „staro-
modnej” psychopatologii, tylko po ja-
kimś dyskretnym „liftingu”.

Ale o  ile obecnie łatwo uaktual-
nić informacje o  psychofarmakologii, 
neurobrazowaniu i psychoterapii, to na 
temat psychopatologii ukazuje się po-

dobno tylko jedno czasopismo. Czy to 
znaczy, że nie ma potrzeby aktualizo-
wania badania psychiatrycznego, że jest 
ono doskonałe, że to, co przeczytamy 
w podręczniku jest wystarczające?

I tak i nie. To prawda, że zaburzenia 
psychiczne będą jeszcze długo patofi-
zjologicznie zbliżone do tych obecnych, 
i  że pewnie nie ma potrzeby zmieniać 
definicji omamów. Pozostaje pytanie, 
jak zaburzenia będą się prezentowały 
fenomenologicznie, i przede wszystkim, 
jak odnajdzie się w  nowej psychofizjo-
logicznej i  psychopatologicznej rzeczy-
wistości psychiatra. Ludzie będą inaczej 
pracować, inaczej spędzać swój wolny 
czas i brać inne używki. Te zmiany będą 
zachodzić coraz szybciej, przynajmniej 
jeśli ekstrapoluje się trendy zmian ob-
serwowane w  czasie ostatnich lat. Ile 
będziemy w  stanie z  tego zrozumieć? 
Doświadczenia pacjentów, które inter-
pretuje psychiatra zmieniają się z  cza-
sem, np. teraz pacjenci szukają zakodo-

wanych wiadomości w  spamie i  biorą 
empatogeny. Prawie każdy siedzi teraz 
godzinami przy komputerze, pisze na 
klawiaturze i klika myszką. 

Dlatego, żeby być współczesnym 
psychiatrą, trzeba do zachodzących nie-
przerwanie w codziennym życiu poten-
cjalnych pacjentów zmian dostosowy-
wać sposób pracy.

I  tu ścieramy się z  psychiatryczną 
praktyką, w której pytanie z tradycyjne-
go badania nawiązujące jakoś do tech-
nologii, to pytanie o  odnoszącą inter-
pretację treści z  telewizora albo radia. 
A  facebook, instagram, bluetooth, wifi, 
gry sieciowe i co tam jeszcze. A przecież 
to ryzyko zagubienia psychiatrów we 
współczesności nie dotyczy tylko za-
mkniętych pytań o objawy psychotycz-
ne, ale o zrozumienie, co ta osoba w ży-
ciu robi, jak pracuje, po prostu jaka jest. 

Dlatego, żeby pozostać współcze-
snym psychiatrą za lat 30, warto byłoby 
aktualizować stosowaną ocenę stanu 
psychicznego. Myślę, że odpowiedzial-
ność za weryfikację badania psychia-
trycznego należy do lekarza, co bez 
dwóch zdań wymaga erudycji, ale też 
kontaktu ze światem kultury masowej. 
I dlatego zasłyszane kiedyś zdanie: „Psy-
chiatra powinien znać się na wszystkim” 
nabiera dla mnie specjalnego znacze-
nia.

Jak zawsze jest też druga strona 
medalu. No bo przecież psychiatra ży-
jący wśród technicznych nowinek też 
będzie musiał się porozumieć ze star-

Zasłyszane kiedyś 
zdanie:  
„Psychiatra powi-
nien znać się na 
wszystkim” nabiera 
dla mnie specjalne-
go znaczenia.
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Był ciężki. Był naprawdę ciężki. Znajomy internista pojechał do niego do 
domu… co ja mówię – był ciężki, nadal jest ciężki. Był i jest ciężki. No więc ten 
internista powiedział jego żonie, że nie po to kończył medycynę, żeby się szar-
pać z jej mężem. Strasznie musiało ją to zaboleć, bo opowiadała mi to wiele 
razy. Myślę sobie: chłopie gdybyś wiedział, ile razy ona to będzie powtarzać, 
to byś się ugryzł w język. Pedancik. W zasadzie bardzo miły i kulturalny facet, 
ale tak mu się wtedy palnęło. Jakoś mu ten nasz pacjent nie leżał. Właściwie 
to za bardzo mu leżał, bo wygonił z domu starą matkę, żonę i nieletnią córkę, 
wszystkich domowników, same kobiety, i leżał na wersalce przed telewizorem.

Potem w oddziale też leżał całe tygodnie na swoim łóżku i nie odzywał 
się. Inni pacjenci przybywali i odchodzili, na chwilę wpadali lekarze, a on le-
żał nieruchomo i patrzył przed siebie płonącym wzrokiem. Relax as the world 
goes by. Była taka reklama, nie pamiętam czego. Hasło w zasadzie słuszne, ale 
nie w  tym wykonaniu. Co za długo, to niezdrowo. Myśleliśmy już, że go nie 
wypiszemy. Że zostanie. Albo, że jak go wypiszemy niegotowego, to pozabija 
te kobiety. Przynajmniej ostatnim razem. Strasznie długo się podnosił. Ale się 
podniósł. 

Miał powiedziane, że ma przychodzić do PZP na zastrzyki. Powiedziane, 
to za mało powiedziane. Miał wiele razy mówione na różne sposoby, z przy-
kładami, z prośbami, a może trochę i  z groźbami, których w  razie czego już 
nie pamiętam. No, tłumaczyliśmy mu. A  on nic, tylko patrzył tym płonącym 
wzrokiem. Wyszedł. A ma bardzo blisko do domu i do PZP. 

I  przyszedł kiedy trzeba na zastrzyk, ale z  samego rana, jak nikogo nie 
było. Przyjął iniekcję i powiedział, że z  lekarzem nie będzie rozmawiał. I wy-
szedł. To znaczy pielęgniarka zapytała, czy porozmawia z lekarzem, a on odpo-
wiedział, że nie. I tak przychodzi do niej z samego rana i znika zanim przyjdą 
inni pacjenci. 

Ona już się go nie boi. Ale gdy trzeba było ponowić recepty, też nie pocze-
kał. Więc kazała mu przyjść następnego dnia rano. I były gotowe. I tak to idzie 
już nie wiadomo ile lat. Z punktu widzenia NFZ to straszna chałtura. Ale z in-
nego punktu widzenia – mistrzostwo. Córka dorosła, skończyła studia. Pacjent 
nie popadł w zależność od lekarza. Nie schroniczniał w instytucji. Nie blokuje 
łóżka. Rodzina się trzyma. A taki był ciężki. Co ja mówię, jest ciężki. Oby nie był 
lekki na wspomnienie. ■

pzp
Recepty 
in blanco  
dla pacjenta 
incognito
Ireneusz Cedeński

Przemyślenia Zestresowanego Psychiatry

szymi od siebie o 50 lat, którzy o smart-
fonach mają blade pojęcie. Podzielę się 
tutaj moją futurologiczną wizją, w której 
poszczególne pokolenia wiekowe coraz 
bardziej oddalają się od siebie, powstają 
coraz znaczniejsze różnice kulturowe. 
Psychiatrzy, żeby dać sobie radę z nową 
sytuacją społeczną i  napięciami we-
wnątrz własnej grupy zawodowej dzielą 
się na kilka podspecjalizacji, każda jest 
desygnowana dla innej grupy wiekowej.

Świat się zmienia i  to wszyscy od-
czuwają. Zmieniają się też ludzie i tego, 
jako jedni z  pierwszych, doświadczają 
psychiatrzy. Spędzając większość zawo-
dowego życia na granicy między szaleń-
stwem a nie-szaleństwem, jednym z na-
szych obowiązków jest odnotowywanie, 
kiedy ta granica się przemieszcza. Czy 
psychopatologia i badanie psychiatrycz-
ne to wszystko, czego współczesny psy-
chiatra potrzebuje, żeby odczytywać te 
zmiany i swoją rolę wypełniać? Na pew-
no nie, ale od czegoś trzeba zacząć… ■







80 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/marzec 2015

rozmowy

Pięć pytań  
do Luni Bonder  

o lekarski styl
Lunia Bonder – projektantka mody, historyk 
sztuki, trener stylu pracy i savoir-vivre'u.

Psychiatra: Czy uważa Pani, że ist-
nieje – czy może powinien istnieć – styl 
lekarski? Lekarze są postrzegani jako 
ludzie poważni, w  białym fartuchu, 
z  nieodzownym stetoskopem na szyi. 
Ale lekarz występuje potem publicz-
nie, w mediach, w towarzystwie… Czy 
powinien się czymś wyróżniać? A może 
wręcz odwrotnie?

Lunia Bonder: Trudno powiedzieć 
czy istnieje określony styl lekarski. Le-
karz w  białym kitlu ze słuchawkami 
przewieszonymi przez szyję odchodzi 
w zapomnienie – taki obraz jest już teraz 
raczej schematem wykorzystywanym 
najczęściej przez rysowników, filmow-
ców albo twórców reklam. Białe unifor-
my nie określają stylu lekarskiego – nie 
ma fartuchów „polowych” i  galowych, 
nie stanowią rodzaju umundurowania, 
jak w innych grupach zawodowych (gór-
nicy, kolejarze i wojskowi). Biały fartuch 
to strój ochronny, nie posiada dystynk-
cji, jest w  swoim charakterze bardzo 
demokratyczny. Nie jest też ubraniem 
reprezentującym zawód lekarski na ze-
wnątrz. Na zjazdach i  sympozjach leka-
rze są ubrani w swoje prywatne ubrania. 
Coraz mniej lekarzy pracuje i przyjmuje 
pacjentów w  uniformie. Zmienia się to 

za sprawą pewnych standardów świa-
towych – na świecie uniformy nie obo-
wiązują – nie dotyczy to oczywiście nie-
których specjalności – trudno wyobrazić 
sobie dentystę czy chirurga bez stroju 
ochronnego. Wpływ na taki stan ma też 
prywatyzacja służby zdrowia – tu stan-
dardy dyktuje właściciel. 

P: Są miejsca gdzie dress code jest 
ustalany bardzo skrupulatnie

LB: Tak, chociażby w niektórych po-
radniach i  szpitalach prywatnych. Spo-
sób ubierania objęty jest regulaminem, 
ściśle określony i przestrzegany. Szpitale 
„państwowe” nadal dysponują odzieżą 
ochronną dla swoich pracowników, co 
często kojarzy się z koszarami wojskowy-
mi, jeśli nie trafisz na swój rozmiar – to 
twój problem. Białe fartuchy dla wielu 
lekarzy są jednak dużą wygodą i  wyba-
wieniem – nie trzeba zastanawiać się, co 
założyć na siebie, żeby czuć się swobod-
nie i  odpowiednio do okoliczności oraz 
charakteru wykonywanej pracy. I  wła-
śnie tu – dla niektórych osób zaczyna się 
kłopot z wyglądem...

P: Czy Pani zdaniem styl konkret-
nego lekarza przekłada się na zaufanie 

jakie ona czy on wzbudza? Co go po-
prawia: czy lepsze ubranie, czy lepsze 
„zadbanie”, czy coś innego?

LB: Z całą pewnością lekarz pracuje 
na swoje „nazwisko”. To praca indywidu-
alna, nie anonimowa. To oczywiście kwe-
stia samoświadomości – jak jesteśmy 
odbierani przez innych. Idealny lekarz 
wzbudza zaufanie i  autorytet. Odpo-
wiedni styl bycia pomaga uzewnętrznić 
ten status. Najważniejszą sprawą jest 
umiejętność komunikowania się z  pa-
cjentem, uważność i troska. Ale zaraz za 
tym – wygląd, który jest dopełnieniem 
naszej kultury osobistej i  szacunku wo-
bec osób, z  którymi się kontaktujemy. 
Kilka prostych zabiegów może tu wiele 
pomóc. 

Dotyczy to przede wszystkim stroju. 
Nie musi być bardzo oficjalny – nikt nie 
oczekuje lekarza pod krawatem, a lekar-
ki w  super garsonce i  w  szpilkach. Strój 
powinien być przede wszystkim w miarę 
aktualny (czytaj: współczesny), świeży 
i  niewyzywający. Kobiety mają tu duże 
pole do popisu – damskie kolekcje są 
bardzo różnorodne i  jest w  czym wy-
bierać. Świetnym rozwiązaniem będzie 
sukienka z  rękawem, czy komplet ze 
spódnicą, albo spodniami. Mężczyznom 
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proponuję rozwiązania klasyczne: ciem-
ne materiałowe spodnie i koszulę z dłu-
gim rękawem. Sportowa marynarka lub 
dobrej jakości sweter jako dodatek – bar-
dzo mile widziany. Taki zestaw to chyba 
najbezpieczniejsza „baza” jaką można 
rozbudowywać według własnych gu-
stów. Obuwie ciemne i zakryte, zarówno 
dla kobiet i  mężczyzn. Biżuteria ograni-
czona do minimum. Fryzury zadbane 
i  ujarzmione przez fryzjera. Dłonie i  pa-
znokcie zadbane. Zarost wypielęgnowa-
ny. Akcesoria w dobrym gatunku. Można 
by nazwać ten styl niewymuszoną ele-
gancją. 

P: W tym zawodzie dość trudno od-
mierzać równowagę pomiędzy powagą 
a luzem – czy Pani zdaniem można tutaj 
„wychylać się” w którąś stronę?

LB: Chyba codziennie zdarzają się 
sytuacje, w  których należy balansować 
między powagą a luzem. Nieraz taki luz 
rozładowuje napięcie między lekarzem 
i pacjentem, taka elastyczność bywa po-
trzebna i bardzo pomocna. Jest to kwe-
stia wyczucia i pewnej delikatności.

Dotyczy to też wyglądu – niektóre 
osoby poszukują swojego stylu, wybie-
rają wyjątkowe stroje – niektórym się 

to udaje, innym nie zawsze. Tu granica 
jest też bardzo cienka. Ale życie staje się 
ciekawsze, kiedy nie wszyscy wyglądają 
podobnie. 

P: Czego przede wszystkim lekarz 
powinien się wystrzegać? Co psuje jego 
wizerunek?  

LB: Najczęściej wizerunek psują 
przede wszystkim duże odstępstwa od 
ogólnie pojętych norm. Dla kobiet będą 
to zbyt swobodne i  wyzywające stroje 
i  kroje ubrań, zbyt mocny makijaż, dra-
pieżny manicure, za duża ilość biżuterii. 
U  mężczyzn częściej są to niechlujnie 
wyglądające ubrania, nieodpowiednie 
obuwie – na przykład sandały (lub przy-
słowiowe już sandały i skarpetki) w lecie, 
niewypielęgnowany zarost, niezadbane 
paznokcie.

Żyjemy w  czasach, w  których inni 
oceniają nas przede wszystkim po wy-
glądzie – czy nam się to podoba, czy 
nie. Dlatego zachęcam – szukajmy po-
woli swojego stylu, próbujmy, nie idź-
my na łatwiznę. Jest to teraz prostsze, 
niż kiedykolwiek – ogromny wybór 
kolekcji, sztaby stylistów, pism koloro-
wych z  gotowymi rozwiązaniami, po-
radników, programów telewizyjnych, 
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kontakty międzynarodowe. Budowanie 
wizerunku powinno być przyjemnością 
– niektórzy mówią, że poczucie dobrego 
wyglądu daje im wielkie zadowolenie. 
Dobry wygląd poparty kompetencjami 
zawodowymi może zapewnić poczucie 
spełnienia i  osiągnięcia ideału – czego 
wszystkim lekarzom serdecznie życzę.

Z Lunią Bonder, w Warszawie, w lutym 
2015 roku rozmawiał Piotr Zwoliński ■

5 cech „stylowego lekarza” 

1. Kompetentny merytorycznie.

2. Wzbudzający zaufanie.

3. Uprzejmy i przyjazny.

4. Uważny i troskliwy.

5. Dobrze wyglądający.



Dwa najważniejsze wydarzenia lat 80. w  muzyce, to 
płyta kompaktowa i MTV. Płyta CD znacznie ułatwiła produk-
cję i dostępność oraz łatwość użytkowania płyt dla masowego 
odbiorcy, a MTV stała się nieocenionym źródłem marketingu 
wspierającego promocję i sprzedaż muzyki. Płyta brytyjskiego 
zespołu Dire Straits „Brothers In Arms” stanowi doskonały sym-
bol tych nowości, a jednocześnie jest jedną z najlepiej sprzeda-
jących się płyt w historii.

Założycielem i  głównym autorem repertuaru grupy był 
Mark Knopfler. Po sukcesie pierwszego nagrania „Sultans Of 
Swing” z 1978 roku, grający niemodną wtedy zupełnie muzykę 
folkowo-gitarowo-rockową, zespół stał się bardzo popularny. 
Do 1985 roku wydał jeszcze trzy dobrze przyjęte płyty studyj-
ne i płytę koncertową, a Mark napisał też muzykę do filmów 
Local Hero i Cal. W 1984 roku Mark zafascynował się ówczesny-
mi nowinkami – studiem cyfrowym i płytą CD. Wtedy posta-
nowił nową płytę Dire Straits nagrać tak, aby ten nowy format 
jak najlepiej pokazał swoje ogromne możliwości. Płyta jako 
jedna z pierwszych została nagrana cyfrowo, a Knopfler godzi-
nami poprawiał i uzupełniał brzmienie poprzez eksperymenty 
z  mikrofonami, instrumentami i  miksowaniem. Zatrudnił też 
doskonałych muzyków towarzyszących (m.in. Omar Hakim 
i bracia Brecker oraz Sting). Płyta w wydaniu CD jest dłuższa 
niż w wersji winylowej – rozbudowane utwory to charaktery-

wrażeniaPłyty, które warto znać
 Mirek Sukiennik

 „Brothers In Arms”
Maj 1985 r.
1. So Far Away

2. Money For Nothing 

3. Walk Of Life 

4. Your Latest Trick 

5. Why Worry 

6. Ride Across The River 

7. The Man’s Too Strong 

8. One World 

9. Brothers In Arms 
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styczna cecha płyt Dire Straits – zupełnie na przekór trendom 
w  muzyce popularnej. Mark Knopfer uważa, że jest słabym 
wokalistą (to prawda) i najlepiej może się wypowiedzieć przez 
tekst i gitarę. Jest jednym z najlepszych gitarzystów i wypra-
cował charakterystyczne brzmienie, a  jego teksty są jednymi 
z  najciekawszych. Przez kilka lat pracował w  młodości jako 
dziennikarz, co dało mu zmysł obserwacji i  pisania. Według 
niego, tekst piosenki powinien móc istnieć też bez muzyki, 
jako samodzielna forma wyrazu. 

Płyta szybko stała się bestsellerem – do dzisiaj ponad 30 
milionów sprzedanych egzemplarzy. Zdobyła wiele nagród, 
a promująca ją trasa koncertowa (ponad 200 koncertów w du-
żych halach i na stadionach) trwała przez rok. O sukcesie za-
decydowała też rosnąca w świecie klasa średnia – to właśnie 
był zespół dla 30-40-latków, dla których pop, new wave, punk 
i metal są już zbyt prostackie. W tym okresie Knopfler pomagał 
też Tinie Turner w powrocie na szczyt – podarował jej napisaną 
wcześniej balladę Private Dancer, która stała się utworem tytu-
łowym płyty i wielkim przebojem.

Płyty Brothers In Arms słucha się z  prawdziwą przyjem-
nością – jest różnorodna, świetnie brzmi, a  partie gitarowe 
Knopflera olśniewają świeżością i wirtuozerią. So Far Away to 
piękna ballada o  rozłące kochanków i  tęsknocie, swingujące 
Walk Of Life o ulicznym grajku, melancholijne Your Latest Trick 

DIRE STRAITS 
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i Why Worry, folkowe Ride Cross The River i One World - nie ma 
tu słabych fragmentów. Superhitem stało się Money For No-
thing – tekst to prawie w całości podsłuchana przez Knopflera 
w sklepie RTV wypowiedź jednego z pracowników na temat 
kilku utworów puszczanych w  MTV. Częściowo animowany 
teledysk zdobył wiele nagród i stał się symbolem MTV ( fraza 
Stinga „I Want My MTV” stała się wręcz hymnem pokolenia). 
Obecnie utwór ma trochę problemów prawnych ze względu 
na obraźliwe określenie jednej z mniejszości seksualnych.

Teksty dwóch utworów są poświęcone wojnie i  jej wpły-
wowi na ludzi. The Man’s Too Strong – to spowiedź zbrodniarza 
wojennego, która pokazuje rozczarowanie wojną i  jej okru-
cieństwem, a zbudowany na bazie starej pieśni szkockiej Bro-
thers In Arms to hołd braterstwu broni. Utwór jest bardzo ce-
niony przez żołnierzy i weteranów, a w Polsce od kilku lat jest 
na 1 miejscu wybieranej przez słuchaczy listy wszechczasów 
LP3 Marka Niedźwieckiego. Skąd jednak u Knopflera zaintere-
sowanie tą tematyką ?

Ojciec Knopflera był architektem pochodzenia żydowskie-
go, który prześladowany za socjalistyczne i antyfaszystowskie 
poglądy wyjechał z Węgier do Wielkiej Brytanii w 1939 roku. Po 
II wojnie, rozczarowany stalinizmem, zaczął działać w organi-
zacjach syjonistycznych i wyjechał jako ochotnik, aby walczyć 
dla tworzącego się państwa Izrael. Wrócił po kilku latach i nie 
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był już tym samym człowiekiem. Przestał udzielać się w jakich-
kolwiek ruchach i organizacjach. Rozczarował się do polityki, 
religii i  wszystkich ideologii. Obserwacja spustoszeń, jakie 
w  psychice ojca poczyniła wojna i  jej trauma wywarły duży 
wpływ na młodego Marka. Knopfler, który bardzo cenił i sza-
nował ojca, sam jest bardzo krytycznie nastawiony do wojny. 
Część dochodów z jednego z wydań utworu Brothers In Arms 
przekazał na rzecz organizacji weteranów wojny o Falklandy.

Od kilkudziesięciu lat Polska bierze aktywny udział w ope-
racjach wojskowych w wielu państwach na świecie z ramienia 
ONZ czy NATO. Czasami można więc spotkać pacjentów, u któ-
rych wojna poczyniła ogromne zmiany w psychice określane 
jako zespół stresu pourazowego. Są to bardzo skomplikowane 
przypadki i  najlepiej skierować je do wojskowych ośrodków 
specjalistycznych. Lista placówek tego typu w  Polsce jest na 
stronie www.stowarzyszenierannych.pl 

Należy jednak pamiętać o  wpływie wojny i  związanych 
z  nią stresach i  rozłąką na członków rodzin żołnierzy. Często 
szukają oni pomocy poza resortem, a  mogą występować 
u nich różne zaburzenia psychiczne wymagające leczenia. ■



historie

Lwów przewija się w  historii krakowskiej psychiatrii  
bardzo często. Trudno się temu dziwić, skoro w czasach, gdy 
psychiatria wyodrębniała się jako samodzielna dyscyplina me-
dycyny Kraków był prowincjonalną mieściną Galicji, a  Lwów 
jej prężną stolicą. Szpital w  Kulparkowie był długo jedynym 
szpitalem psychiatrycznym tego kraju, wchodzącego w skład 
Imperium Austrowęgierskiego. Docent Broszkiewiczowa uro-
dziła się i wychowywała we Lwowie. Jej ojciec był profesorem 
matematyki Politechniki Lwowskieji. W Krakowie, wraz z męże-
mii, znalazła się dopiero po wojnie. Była asystentką Eugeniu-
sza Brzezickiego w Katedrze Psychiatrii i Neurologii UJ, potem 
w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, i znów w Kra-
kowie, już w Katedrze Psychiatrii AM. Habilitowała się w Kra-
kowie i  zdecydowanie na tym etapie poprzestała. Mawiała 
z wdziękiem, że doświadczenie życiowe nauczyło ją, że docent 
jest jeszcze młody i atrakcyjny, a profesor zawsze stary i nie-
ciekawy.

W  początkach kariery zajmowała się także prezentowa-
niem mody. Była wysoka, zgrabna, piękna i  ruda. Profesor 
Brzezicki prosił jedynie, by nie prezentowała bielizny. „Poprze-
stałam na pończochach” – mówiła.

Warto pamiętać, że wykazała w  pracy doktorskiej 
szkodliwość rozwijającej się wówczas chirurgicznej me-
tody leczenia zaburzeń psychicznych (lobotomii przed-
czołowej). Badania nad traumą choroby niedokrwiennej 

Historia psychiatrii krakowskiej od Kuchni
Jacek Bomba

Pani Docent
Ewa Broszkiewiczowa

i słodycz
maślanego tortu

serca i  zawału serca były podstawą jej habilitacji. Jako 
pierwsza w  Polsce zastosowała też zwiotczenie i  narkozę  
w leczeniu elektrowstrząsami.

Jako adiunkt Kliniki Psychiatrycznej, kiedy kierował nią 
Profesor Karol Spett, zajmowała się wieloma kwestiami organi-
zacyjnymi. Zastępowała Profesora Antoniego Kępińskiego kie-
dy chorował, a po jego śmierci pełniła obowiązki kierownika 
Katedry i Kliniki do czasu, kiedy mógł te funkcje objąć Profesor 
Adam Szymusik. Była zdecydowana ich nie przyjmować. 

Była osobą towarzyską i dom Broszkiewiczów wpierw przy  
ul. Długiej, potem przy ul. Lea często był miejscem tłumnych 
zgromadzeń środowiskowych, chociaż zdarzyło się, że wraz 
z gośćmi zjawiali się ludzie przypadkowi, grzecznie witani jako 
przyjaciele czy znajomi jednego z gospodarzy, którzy przecież 
mieli odrębne kręgi towarzyskie.

Dom prowadziła Babcia, starsza Pani Broszkiewiczowa. 
Nie znaczy to jednak, że bujna osobowość Pani Docent nie 
znajdowała pola twórczości w  kuchni. Hołdowała tam trady-
cji lwowskiej i z niej właśnie wywodzi się tort maślany, bardzo 
charakterystyczny dla tego obszaru świata, z  takim smakiem 
łączącego tradycje kultury orientalnej i okcydentalnej. 

iAntoni Marian Łomnicki (1881-1941), współtwórca lwowskiej szkoły matematyki; 
Stefan Banach był początkowo jego asystentem
iiJerzy Broszkiewicz (1922-1993), pisarz, muzyk
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TORT MAŚLANY Z RÓŻĄ  
Z DOMOWYCH PRZEPISÓW  
EWY BROSZKIEWICZOWEJ 

 • ½ funta (25 dkg) Masło
• ½ funta Cukier

• ½ funta Migdały
• 7 sztuk Białko
• ½ funta Mąka
• 1 laska Wanilia

• 1 szt. Otarta skórka z cytryny
• 1 słoiczek Konfitury z płatków róży,  
a jeśli się jej nie ma, to róży ucieranej 

historie

Masło utrzeć z cukrem na śmietanę. Dodać migdały 
sparzone, obrane i ubite na masę („po prostu przepusz-
czam przez maszynkę do mięsa” – mówiła Pani Docent), 
sztywno ubitą pianę z białek i mąkę. Lekko razem zamie-
szać dodając wanilii i otartą skórkę z cytryny.

Formę wysmarować masłem, wysypać bułką tartą. 
Połowę masy dać do formy. Na to warstwę róży ocieknię-
tej z syropu, na to drugą połowę masy. Piec. 

Po wyjęciu z piekarnika tort obrócić do góry nogami, 
żeby róża wsiąkła w drugą połowę tortu. 

Gotowy tort polukrować kwaskowatym nieco lu-
krem. Udekorować różową różą marcepanową, jak kto 
umie zrobić. 

PS „Życie mnie nauczyło, że nie bardzo ocieknięta 
powinna być róża, żeby tort nie był suchy. Może być tak-
że róża ucierana.”

KONFITURA Z RÓŻY UCIERANA
• 1 litr Róża jadalna (Rosa rugosa)

• 25 dkg Cukier
• 1 szt. Cytryna 

Płatki róży opłukać w bieżącej wodzie. Rozłożyć na 
ściereczce lub papierowym ręczniku i osuszyć. Z każdego 
płatka trzeba małymi nożyczkami odciąć twardą i gorz-
kawą, białą część u nasady.

Wsypać płatki, cukier do makutry1. Ucierać drewnia-
nym, ceramicznym lub kamiennym tłuczkiem, dodając 
sok z  cytryny, do uzyskania gładkiej masy. Przełożyć ją 
do pasteryzowanego słoiczka i zakręcić. Dla bezpieczeń-
stwa dobrze jest przed zamknięciem położyć na wierz-
chu konfitury płatek papieru zwilżony spirytusem. 

Skoro jesteśmy przy smażeniu konfitur, nie sposób nie 
wspomnieć o marmalade. Robiono ją według przepisu siostry 
Pani Docent, Ireny, która przywiozła go do Krakowa z Kanady. 
A w Kanadzie znalazła się po wojnie. Wpierw Sowieci wywieźli 
ją do Kazachstanu, skąd wyszła z armią polską. Marmalade jest 
niezbędnym składnikiem angielskiego śniadania.

MARMALADE
• 1 kg Pomarańcze, najlepiej sewilskie

• 1/2 kg Cukier

Pomarańcze dokładnie umyć w ciepłej wodzie, szczo-
teczką. Namoczyć na noc. Odlać wodę, zalać świeżą  
i w całości gotować około godziny. Odcedzić i wystudzić.

Ostrym nożem pokroić ugotowane pomarańcze na 
półplasterki usuwając jedynie pestki. 

Jeśli ktoś lubi marmalade gorzkawą, niech pestki 
zostawi do smażenia.

Grubość półpasterków zależy od upodobania. Są 
zwolennicy thin cut (cienkie paseczki skórki) i wielbiciele 
thick cut (grubsze paseczki).

Cukier zwilżyć w rondlu wodą i  rozpuścić na płycie 
na syrop. Wrzucić pomarańcze i  powoli smażyć przez 
godzinę. Gorącą marmalade składać do pasteryzowa-
nych słoiczków. 

Zwolennicy gorzkawej marmalade powinni wrzu-
cić do smażenia pestki w gazowej szmatce i wyłowić ją 
przed składaniem do słoiczków. Mogą też smażyć swój 
skarb nieco dłużej i  na silniejszym ogniu, tak, żeby ca-
łość nieco się skarmelizowała. Pani Irena nie dodawała 
do marmalade whisky, ale, zwłaszcza w Szkocji, tak się 
postępuje!

1Makutra to rodzaj kamionkowego moździerza o żłobkowanej spiralnie ściance 
wewnętrznej
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KONFITURA Z RÓŻY SMAŻONA 
• 1 litr Róża jadalna (Rosa rugosa)

• 25 dkg Cukier
• 1 szt. Cytryna

Płatki róży opłukać w  bieżącej wodzie. Z  każdego 
płatka trzeba odciąć twardą i  gorzkawą, białą część 
u nasady. Dobrze posłużyć się małymi nożyczkami. 

Cukier zwilżyć w  rondlu łyżką wody i  rozpuścić na 
ogniu. Wsypać płatki do gorącego syropu i  odstawić 
z  ognia. Następnego dnia dodać sok z  cytryny, pod-
grzać, nie gotować. Gorące przełożyć do pasteryzowa-
nego słoiczka i zakręcić.

Nie od rzeczy będzie przypomnieć, jak przygotować kon-
fitury z róży. Te smażone i te ucierane.
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jak nas widząZ ZEWNĄTRZ  
O PSYNCHIATRACH
Kazimierz Staszewski

Gdy otrzymałem propozycję na-
pisania tego felietonu, podzieliłem się 
natychmiast tą informacją z  koleżan-
ką, która jest właśnie psychiatrą. Przy-
słuchujący się naszej rozmowie mąż 
koleżanki zapytał, czy miałaby to być 
ogólna impresja, czy opis poszczegól-
nych psychiatrów? Na końcu języka już 
miałem by zadeklarować ogólną impre-
sję, niemniej powstrzymałem się. Na ile 
ja – laik przecież w  tej kwestii – jestem 
kompetentny, by ośmielać się na ogólną 
impresję, podczas gdy moja wiedza jest 
w tej kwestii raczej szczątkowa? Już tedy 
lepiej pójść drogą opisu konkretnych 
przypadków (he, he) i  ewentualnie na 
koniec próbować wygenerować jakieś 
uogólnienie. Czy to jednak możliwe? 
Obawiam się, że może to być cokolwiek 
trudne, jak analogicznie trudna byłaby 
próba uogólnienia w opisie środowiska 
chociażby muzyków zajmujących się 
muzyką popularną.

Moje osobiste interakcje z psychia-
trami ograniczają się do sytuacji, kiedy 
chciałem by uznano mnie za niezdol-
nego do służby wojskowej. Jako, że byli 
to specjaliści wojskowi (ewentualnie 
pracujący na zlecenie wojska), postrze-
gałem ich jako wrogów, których trzeba 
i należy oszukać. Jako, że oszukać się nie 
dali, świadczyć to może o  ich wysokich 

kompetencjach albo też o raczej niskim 
poziomie moich zdolności aktorskich. 
Dopiero po wielu latach, kiedy już mi na 
tym kompletnie nie zależało (wcześniej 
otrzymałem odpowiednie papiery od 
neurologa), wojskowy psychiatra po 15 
minutowej rozmowie zdołał zdiagnozo-
wać u  mnie cerebrastenię pourazową. 
Mimo wieloletniego już istnienia inter-
netu, do dziś nie zadałem sobie trudu, 
by sprawdzić, co to jest. Co więcej, do 
dziś nie mam pojęcia, czy to nazwa pra-
widłowa.

Późniejsze kontakty z  psychiatrami 
wynikają już z bliskich obserwacji, z tym, 
że nie dotyczą mojej osoby. Po prostu 
miałem taką możliwość, że wielokrotnie 
byłem świadkiem spotkań, rozmów, le-
czenia pewnej osoby, z którą łączą mnie 
bliższe lub dalsze stosunki – nazwijmy 
to „interpersonalne”.

Tutaj mała dygresja, otóż jestem 
pełen uznania, by nie rzec podziwu dla 
ich pracy. Nie chcę używać słowa "służ-
ba”, bo go nie cierpię i  z  całym przeko-
naniem twierdzę, że wypacza wszystko, 
co się łączy z  jakimkolwiek leczeniem 
człowieka i  usprawiedliwia biurokra-
tyczny koszmar, w  którym owo lecze-
nie grzęźnie. W ciągu ostatnich kilku lat 
byłem kilkadziesiąt – o  ile nie kilkaset 
razy – w instytucie psychiatrii uznanym 

za jeden z najlepszych w kraju. Na Boga 
jedynego w  niebiesiech! To jak muszą 
wyglądać te gorsze?

Widziałem w  pracy kilkunastu 
psychiatrów. Te dziewczyny pracujące 
w urągających godności warunkach bu-
dzą najwyższy szacunek. Po wielokroć 
system tej, tak zwanej, służby zdrowia 
czyni wszystko, by na każdym kroku 
utrudnić im działanie – one mimo to 
robią swoje. Mam wrażenie, że w  psy-
chiatrii jest to o  tyle trudniejsze, że nie 
ma przypadków identycznych. O ile zła-
manie nogi można potraktować analo-
gicznie do innego złamania nogi, o tyle 
spustoszenia i  harmider dziejący się 
w  głowie jest sprawą indywidualną dla 
każdego przypadku z  osobna. Dlatego 
reakcje psychiatrów też muszą być indy-
widualne i  osobne. Dla jednego trzeba 
być srogim, dla drugiego łagodnym, dla 
jednego katem niemalże, dla wreszcie 
innego kimś na kształt rodzica. Również 
cały proces leczenia farmakologicznego 
to kwestia prób i błędów, i to bez gwa-
rancji końcowego sukcesu. Jak ktoś zła-
mie tę wspomnianą już nogę, to wkłada 
się ją w gips, jak ktoś złamie duszę – to 
już nie jest tak prosto. Nie zapominajmy 
też o tabu, jakim są choroby psychiczne. 
Lepiej się przyznać, że bratanek ma rze-
żączkę, niż że cierpi psychicznie. Rów-

Moje osobiste interakcje z psychiatrami ograni-
czają się do sytuacji, kiedy chciałem by uznano 
mnie za niezdolnego do służby wojskowej. (…) 
Jako, że oszukać się nie dali, świadczyć to może 
o ich wysokich kompetencjach albo też o raczej 
niskim poziomie moich zdolności aktorskich.
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nież jak ktoś złamie nogę, to raczej wie, że 
ją złamał, w psychiatrii nie jest to tak zupeł-
nie oczywiste.

To ciężka i  delikatna robota. Nie dzi-
wiłem się specjalnie, gdy widziałem psy-
chiatrę w  sytuacji technicznego nokautu, 
kiedy pacjent owinąwszy go sobie wokół 
palca, bez trudu kierował go do narożni-
ka, by po serii ciosów ten był niezdolny do 
walki. Ta bezradność też jest wpisana w fi-
lozofię zawodu. Byłem świadkiem, gdy 
psychiatra kończył sesją w  poczuciu to-
talnego triumfu i niczym gwiazdor rocka 
czy sportu opuszczał arenę, a już minutę 
później jego interlokutor całą swoją du-
szą i ciałem przekazywał światu, że swo-
je wie i te wszystkie pierdoły, które przed 
chwilą usłyszał, to tylko czcze gadanie 
psu na budę zdatne.

Na szczęście są i  tacy, którzy dają 
nadzieję. I  raczej nie o nadzieję dla pa-
cjenta tu chodzi, ale dla innych. Proces 
gojenia się ran jest długotrwały i bywa 
bolesny. Pamiętać także należy, że ra-
czej rzadko zdarza się, by nastąpił po-
wrót do stanu sprzed choroby. Czło-
wiek trafiony pociskiem, nie będzie 
tym sprzed trafienia. Trzeba to pojąć 
i uczyć się z tym żyć.

Dlatego jesteście konieczni. ■
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superwizje
Anna Netrebko i reszta świata
Bogusław Habrat

Wreszcie jest, jak miało być. Do-
tychczasowa krytyka felietonu była nud-
na jak wykłady o układach neuroprzekaź-
nikowych („mało o muzyce”, „jakieś plotki 
z  trudnymi do rozszyfrowania insynu-
acjami”). Ale się zmieniło! Wreszcie! Pan 
profesor P. był uprzejmy wyrazić swoją 
negatywną opinię o tytułowej bohaterce 
felietonów, przy czym skupił się nie na 
koloraturze, ale na „niewłaściwych” sym-
patiach politycznych! O! To już wiemy, że 
poglądy dzielą się na „cacy” i „be” (nasze 
są, oczywiście, „cacy”), choć świat wydaje 
się nieco bardziej skomplikowany.

Zacznijmy od pieca. Co to jest muzy-
ka? Pewnie jest wiele definicji, ale mnie 
najbardziej podobało się, gdy Leonard 
Bernstein rozpoczynając cykl prezentacji 
muzyki dla dzieci zagrał ze swoimi filhar-
monikami uwerturę do Wilhelma Tella 
i  spytał, co kto słyszał. Chór dzieciaków 
preferował słyszenie galopu kowbojów 
na mustangach (ach, ta Ameryka!), ale 
Bernstein wyjaśnił, że muzyka to „tylko” 
pięknie ułożone nuty, które można jesz-
cze piękniej zagrać („Music in the Air” Re-
inera Moritza, Arthaus Musik 101 640). 

Muzyka jest bytem dość zagadko-
wym i  odrębnym. Jest przy tym toleran-
cyjna i  pozwala, żeby ją interpretować 
jako ilustrację wydarzeń i emocji. Pozwala 
też wykorzystywać się do polityki, przypa-
trując się ze zgrozą, jak Ci wykorzystywa-
cze zawężają sobie zdolności jej percep-
cji. Skądinąd nieciekawy osobowościowo 
Wagner dostał po uszach „za niewinność”, 
bo akurat upodobał go sobie Adolf I Wą-
sik. Muzycy: kompozytorzy i  odtwórcy 
mają zazwyczaj specjalnie zorganizowa-
ną pracę mózgu. Skutkiem tego są częste 
trudności w kontaktach społecznych i, co 
jest przedmiotem tego felietonu, dziwne 
albo nietrafne wybory polityczne, opo-

wiadanie się po stronie różnych niecie-
kawych indywiduów i wątpliwych idei, za 
które to wybory muszą świecić oczami ich 
(muzyków) biografowie. Ileż to było skre-
śleń dedykacji, żeby przypomnieć tylko V 
koncert fortepianowy Beethovena.

Śpiewaków trochę się krzywdzi („głu-
pi jak tenor”), ale rzeczywiście ich wybory 
polityczne oraz jednoznaczność i  zapał 
opowiadania się po jednej stronie nieraz 
powoduje podniesienie brwi. Ale kocha-
my ich przecież nie za stawianie drogo-
wskazów politycznych i  światopoglądo-
wych, tylko za wzruszenia, jakich nam 
dostarczają. A  demonstracje polityczne 
przeciw artystom („Eugeniusz Oniegin” 
i „Jolanta” 28.01.2015) w MET spotkały się 
z oburzeniem, a co najmniej dezaprobatą, 
niezależnie od stopnia słuszności poglą-
dów protestujących. Świat jest bardziej 
skomplikowany niż przekazują to nasze 
rzekomo wolne media. Może warto zo-
baczyć też „You cannot start without me” 
Allana Millera (BelAir BAC053). Wszystko 
to propaganda?

Więc nie przejmując się, słuchałem 
sobie Ani w „Czterech ostatnich pieśniach” 
Straussa. Muszę przyznać, że kanały słu-
chowe zeszły na dalszy plan percepcji, 
bo kontemplowałem sukienczynę Ani na 
okładce i  żałowałem, że nasze koleżanki 
nie chodzą tak ubrane do pracy. Druga 
przyczyna odwrócenia od muzyki mojej 
uwagi to skonstatowanie oceanów mojej 
ignorancji. Słowa do trzeciej z  czterech 
pieśni Straussa napisał Hermann Hesse. 
Ten sam, który patronował naszemu dur-
nemu hippizmowi sprzed… iluż to lat? 
Fajnie porównać niemiecki oryginał z an-
gielskim przekładem…

 Co wydarzyło się w  między-
czasie? Dobrzy „Śpiewacy Norymberscy”, 
Renee Fleming kładąca do końca kosz-

mar „Wesołej Wdówki” śpiewanej po an-
gielsku i  stare, 6-letnie, ale niesamowite 
„Opowieści Hoffmana”, które zrażały tyl-
ko tym, że wszystkim się podobało.

Poza tym komentarze budziło moje 
towarzystwo na transmisjach MET. A kon-
kretnie szło o dwie kobiety: Reżyserkę D. 
i Psychiatryczkę B. Dr B. jest osobą „tylko” 
poważaną przez warszawskie środowi-
ska psychiatryczne, ale za to uwielbianą 
i  rozchwytywaną przez przedstawicieli 
firm farmaceutycznych, a  to ze względu 
na nieprzeciętną siłę dydaktyki w  dzie-
dzinie subiektywnego odbioru opery 
i  niekonwencjonalnych metod znęcania 
się nad (swoimi) dziećmi. Dzieci od pie-
luch przymuszane są do uczestniczenia 
w  przedstawieniach operowych, a  gdy 
tylko zaczną mówić, zmusza się je do 
wypowiadania mocno kontrowersyjnych 
opinii prosto do solistów, na których 
w  zimnie czatują pod garderobami. Ci 
przedstawiciele, którym udaje się na-
mówić Dr B. na wyjazd na konferencję, 
wracają z encyklopedią wiedzy operowej 
i zasobem dowcipów, które można opo-
wiadać tylko w męskim towarzystwie, i to 
mocno spremedykowanym.

 Swoją drogą Dr T., kolejna psy-
chiatryczka, która chodzi na retransmisje 
do Teatru Studio, chciała się zapisać do 
kółka snobistycznych plotkarzy. Wydaje 
mi się, że chyba nie zrozumiała, dlaczego 
przyczyną mojej zdecydowanej odmowy 
był fakt, że jest posiadaczką tylko biletów, 
a nie karnetu. Jak to nie wszyscy rozumie-
ją, co to snobizm…

 Prof. A. wreszcie przeczytała 
szkalujący ją artykuł o nieoddawaniu „Łu-
cji z Lammermoor”, ale tylko nieadekwat-
nie się śmiała. ■

Snobistyczny felieton plotkarski 
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Grypa  

Łukasz Święcicki

autobusowe super-wizje

Kiedyś szczególnie dobrze mi się 
pisało, kiedy miałem gorączkę. Nie jestem 
pewien, czy to, co napisałem podobało mi 
się także po obniżeniu temperatury (ale 
chyba jak najbardziej tak), ale sam proces 
pisania w  malignie był zawsze bardzo przy-
jemny. A teraz, czy to wiek nie ten, czy te gorączki 
już nie takie? A może to wszystko przez te proszkowate 
saszetki? Tak je niezręcznie nazywam, bo nie chciałbym za nic 
żadnego z tych świństw reklamować. Wręcz przeciwnie. Przez 
nachalną reklamę środków rzekomo przeciwgrypowych nie 
mogę nawet spokojnie zdychać przed telewizorem. Co kilka 
minut jakaś pracująca matka, stoczniowiec i  kierowca odrzu-
towca nasypują sobie jakiegoś proszku, coś im tak na twarzy 
pęka i lecą do roboty, aż im się kółeczka w główkach urywają. 
Ja rozumiem, że reklama to kłamstwo, ale chyba powinny być 
jakieś granice bezczelności! Według statystyk (też z tego tele-
wizora, co mnie tak denerwuje), dziś w Polsce około 300 tysięcy 
ludzi leży tak samo jak ja i kwiczy. Nasypali sobie już proszku, 
może i nie raz. No i co? Chyba nie ma sensu żebym odpowiadał, 
ale oczywiście odpowiedź się prosto rymuje. 

No więc oczywiście, moim zdaniem, wspomniane saszet-
ki z  podejrzanym proszeczkiem nie wpływają na grypę ani 
troszeczkę, ale nie można przecież wykluczyć, że ich uboczne 
działanie polega na tym, że nawet gorączka nie jest taka fajna 
jak kiedyś. Ot tak, żeby ludziom popsuć przyjemność – czy nie 
do tego zmierza ten świat?

Zadumałem się nad tym i pomyślałem, jak to było kiedyś. 
I pierwszą osobą, która przyszła mi do głowy, nic na to nie po-
radzę, był mój własny Tata. Wiejski pediatra z rozległą praktyką. 
Zimą jeździł do pacjentów na biegówkach, bo na ogół w zimie 
leżał kiedyś w Polsce śnieg. A latem jeździł na rowerze, bo latem 
zwykle kiedyś nie było śniegu. To się dziś wydaje dziwaczne, no 
ale kiedyś tak było i ludzie to zasadniczo akceptowali. Mój Tata 
umiał także na podstawie pryszczy na skórze poznać, w jakim 
leśnym bajorku kąpało się dziecko, a po rodzaju kupki – jakich 
grzybów się najadło. Był bowiem pediatrą leśnym w  Puszczy 
Kampinoskiej. A  Puszcza to kiedyś nie było pięć drzew przy 
drodze z Warszawy do Sochaczewa…

Ale nie o tym chciałem. Z moich gryp i gorączek i całego 
mocno chorowitego dzieciństwa, pamiętam przede wszystkim 
Taty ciepłe ręce, uważne opukiwanie obu płuc i długie dokład-
ne osłuchiwanie. A z leczenia, to jednak przede wszystkim mle-
ko z miodem i emskimi tabletkami. Tabletki emskie – pamię-
tajcie o nich! Nadal można je dostać i będę je reklamował co 
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sił. Tylko, że w całym tym leczeniu, nie to było 
najważniejsze. Oczywiście mleko jest smacz-
ne (wtedy było, bo taka pani z Klaudynu mia-

ła krówkę), miód też (wtedy zwykle robiły go 
zwykłe pszczoły, którymi opiekowała się jedna 

z sióstr franciszkanek – na skutek zacofania nie 
sprowadzano miodu z  Chin), a  tabletki emskie (!) 

nadal nie mają sobie równych, ale jednak najważniejsze 
było to, że Tata jakoś tak brał to wszystko, co się ze mną działo, 
na siebie. Wiedziałem, że nic się nie stanie, bo brał to po prostu 
na siebie. 

Pewnie ktoś powie, że to taka tandetna magia. Że zawsze 
tak można powiedzieć. Zamiast naprawdę pacjentowi pomóc. 
Ale przecież grypa, tak samo wtedy, jak i teraz, nie jest uleczal-
na. Praktycznie nic nie można z nią zrobić. Mam dość mocne 
przekonanie, że to właśnie grypa zakończy ostatecznie wę-
drówkę naszej dziwacznej cywilizacji, zanim jeszcze zdążymy 
zepsuć ostatnie co nam zostało – mam na myśli tabletki em-
skie. I wziąć to na siebie tak, żebym ja czuł, że ktoś to wziął, to 
jest bardzo dużo i to nie jest żadna tam kretyńska magia, tylko 
prawdziwa moc. 

Ten felieton, pisany w  niezłej gorączce, to nie jest broń 
Boże żaden nekrolog! Nie wiem czemu ja tu tak o Tacie, że był 
i robił. Mój Tata ma zaledwie 76 lat i nadal pracuje. Jak tylko za-
chorowałem, to oczywiście zadzwoniłem do Niego. No bo do 
kogo. I powiedziałem, że pamiętam jak mnie leczył i w ogóle. 
A Tata powiedział smutnym niestety głosem „No tak, byłem kie-
dyś dobrym lekarzem”. 

A pytanie moje jest takie – czy można przestać? Czy można 
przestać być dobrym lekarzem? Wydaje mi się, i  bardzo bym 
chciał się nie mylić, że zrozumiałem, o co chodzi z tym braniem 
na siebie. Myślę, że to jest jądro tego wszystkiego, na czym 
polega prawdziwa medycyna. A potem jest dopiero mnóstwo 
innych, bardzo ważnych rzeczy. Ale na początku jestem ja – le-
karz, nie opuszczę ciebie – pacjenta, nawet jeśli nic ci nie mogę 
pomóc. I  nie będę cię faszerował proszkiem z  saszetki. Tylko 
cię opukam i osłucham, a jak będzie trzeba, to i pożegnam. Ale 
niech to będzie też mój ból, mój strach, moje cierpienie. Wiem, 
że to nieznośnie patetyczne. Ale mam gorączkę, jestem na 
proszkach i mam to, w sumie, w nosie. 

Kocham Cię Tato, jesteś lekarzem. 
Żeby nie było – moja Mama też jest lekarzem, ale to nie był 

felieton o niej. Też jest dobrym lekarzem. Chociaż robi to jakoś 
inaczej.  ■
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