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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.



Drodzy Czytelnicy! 

Wiosenny numer Psychiatry dla Lekarza Rodzinnego zaczynamy od bardzo 
poważnego tematu, jakim jest problematyka samobójstw. Polska jest krajem 
o wysokim wskaźniku samobójstw na jednego mieszkańca, i co gorsza, w ostat-
niej dekadzie nie udało się odwrócić rosnącego trendu – na szczęście dane nie 
są aż tak dramatyczne, jak mylnie i w sensacyjnym tonie podawały to w ciągu 
ostatnich miesięcy niektóre media, opisując, że ostatnio nastąpił rzekomy ich 
wzrost o 50%. Na stronie 5 prezentujemy infografiki przedstawiające faktyczne 
statystyki. 

Nie zmienia to jednak faktu, że sprawa profilaktyki samobójstw jest nie-
zwykle istotna. Wielką rolę mogą odegrać tutaj lekarze rodzinni – chociażby 
rozpoznając i  lecząc depresję – co było prawdopodobnie jednym z  głównych 
czynników wpływających na zmniejszenie liczby samobójstw na Węgrzech. Ich 
wskaźnik na początku lat 90. wynosił tam blisko 40/100 tys. mieszkańców, zaś 
w 2011 spadł do 22/100 tys. 

W  artykule, który publikujemy, zwracamy uwagę, że samobójstwa nie są 
jedynie problemem ludzi młodych. Ludzie w  wieku podeszłym to grupa pod-
wyższonego ryzyka – przypada na nich przeszło 10% dokonanych samobójstw 
w  Polsce. To oczywiste, że osoby w  wieku podeszłym wymagają szczególnej 
uwagi, również w kwestii ich zdrowia psychicznego.

Kilka innych artykułów tego numeru również nawiązuje do różnych pro-
blemów leczenia osób w  wieku podeszłym. Leczenie choroby Alzheimera jest 
jednym z takich ważnych tematów i wyzwaniem, któremu będziemy mogli spro-
stać wyłączenie z  pomocą lekarzy rodzinnych. Z  myślą o  praktycznych aspek-
tach stosowania leków zaprosiliśmy do podzielenia się swoim ogromnym do-
świadczeniem dr Beatę Haładynę z Oddziału Psychogeriatrii Instytutu Psychiatrii 
i Neurologii.

Na koniec, chciałbym w imieniu Redakcji Psychiatry zaprosić wszystkich za-
interesowanych na bezpłatne szkolenie, które organizujemy we współpracy z ze-
społem Poradni Psyche Plus w Warszawie – szczegóły na kolejnych stronach. Jest 
ono odpowiedzią na docierające do nas sygnały o takich potrzebach i rosnącym 
zainteresowaniu ze strony lekarzy rodzinnych. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa 
zyska Wasze uznanie i podobnie jak nasze pismo będzie pomocna w codziennej, 
trudnej pracy lekarza rodzinnego. 

 Tomasz Szafrański
Redaktor Naczelny
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Nie prowadzimy prenumeraty. 

Opinie wyrażone w artykułach publikowanych w na-
szym piśmie są poglądami ich autorow formułowany-
mi 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 rownież, że reprezen-
tują opinię instytucji lub organizacji, z których autorzy 
pochodzą.

Wydawca Mediadore i Redakcja nie biorą żadnej od-
powiedzialności 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 niniejszym ma-
teriale. Z powodu gwałtownego postępu w naukach 
medycznych konieczne jest niezależne weryfikowanie 
diagnoz i dawek leków.

Wydawca i redakcja nie ponosi odpowiedzialności za 
treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca materia-
łów nie zamówionych. Zastrzegamy sobie prawo do 
skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. 
Publikacja ta jest przeznaczona dla osób uprawnionych 
do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót 
produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutycz-
ne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z późniejszymi zmianami  
i rozporządzeniami).

© Tomasz Szafrański i Witold Szuk

Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej
publikacji nie może być gdziekolwiek i w jakikolwiek
sposób wykorzystywana bez pisemnej zgody
Wydawcy.
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Stosunek mężczyzn do kobiet popełniających samobójstwo w 2009 roku osiągnął wartość 7:1 (jedną  
z najwyższych na świecie). Hofer i wsp. (BMC Public Health 2012) sugerują, że mamy do czynienia z istot-
nym niedoszacowaniem liczby samobójstw wśród kobiet w Polsce.
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Samobójstwa w Polsce 1995-2014 

Najczęstszą metodą samobójstwa jest powieszenie się (75% dokonanych  
samobójstw w 2012 roku). Kolejna metoda to rzucenie się z wysokości (5,9%).

* Od 2013 roku zmienił się sposób gromadzenia i generowania danych statystycznych dotyczących zama-
chów samobójczych przez KG Policji. Wcześniej dane do systemu wprowadzane były po przeprowadzeniu  
i zakończe niu postępowania: sprawdzającego (w trybie art. 308 kpk) lub przygotowawczego. Obecnie 
wprowadzane są bezpośrednio po wydarzeniu, jeżeli z okoliczności wynika, że doszło do zamachu samo-
bójczego. System pozwala na modyfikację danych jeżeli okaże się, że nie był to zamach samobójczy.

WYZWANIA
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Samobójstwa 
osób w starszym 
wieku
Anna Stępniewska, Katarzyna Broczek

W  ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat mamy do 
czynienia ze wzrostem liczby samobójstw, co sugeruje, 
że rozwój cywilizacyjny nie eliminuje, a  niekiedy zwięk-
sza powstawanie sytuacji, które powodują samobójstwa.  

Samobójstwa są poważnym problemem z  zakresu zdro-
wia publicznego. Zapobieganie im nie należy do łatwych za-
dań – wymaga całej serii działań, poczynając od zapewnienia 
jak najlepszych warunków wychowawczych dla dzieci i  mło-
dzieży, poprzez skuteczniejsze leczenie zaburzeń psychicz-
nych, a  skończywszy na kontroli czynników ryzyka w  społe-
czeństwie. Sukces programów zapobiegania samobójstwom 
uzależniony jest przede wszystkim od pogłębiania świadomo-
ści środowiska oraz odpowiedniej popularyzacji informacji na 
ten temat. 

Samobójstwa osób starszych
Osoby w  podeszłym wieku – stanowiące coraz większy 

odsetek w populacji ogólnej na całym świecie – narażone są 
nie tylko na wiele chorób somatycznych, ale przede wszyst-
kim borykają się z samotnością, izolacją społeczną, a niekiedy 
z  niechętną postawą ludzi młodych. Proces starzenia powo-
duje zmiany w interakcjach międzyludzkich oraz sprzyja pro-
blemom ekonomicznym i  kulturowym. W  wieku podeszłym 
ryzyko samobójstw częściej występuje wśród osób przewlekle 
chorych. Grupę ryzyka stanowią osoby osamotnione, w  tym 
wdowcy, bądź osoby rozwiedzione, niepotrafiące odnaleźć się 
w nowej sytuacji. Niekiedy śmierć bliskiej osoby jest przyspie-
szeniem własnej śmierci. Wśród osób osamotnionych najwięk-
sza liczba popełnianych samobójstw przypada w okresie 6-12 
miesięcy po stracie bliskiej osoby, dwukrotnie częściej dotyczy 
to mężczyzn. 

Innymi ważnymi czynnikami ryzyka suicydalnego są za-
burzenia psychiczne, choroby przewlekłe, a także pogorszenie 
sytuacji ekonomicznej związane z  przejściem na emeryturę, 
ponadto utrata pozycji w społeczeństwie, osłabienie więzi ro-

Samobójstwa na  
świecie pochłaniają 
rocznie więcej ofiar  
niż morderstwa i wojny 
razem wzięte.  
W Europie z powodu 
samobójstw ginie  
każdego roku więcej 
osób niż w wypadkach 
samochodowych.  
Światowa Organizacja 
Zdrowia podaje,  
że co trzy sekundy ktoś 
na świecie podejmuję 
próbę samobójczą,  
a co 40 sekund ktoś  
traci z tego powodu  
życie.

WYZWANIA
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dzinnych, poczucie izolacji, wyobcowania. Wszystko to wpły-
wa niekorzystnie na poczucie własnej wartości.

W  podeszłym wieku często występują zaburzenia de-
presyjne, które mogą przyczyniać się do podejmowania prób 
samobójczych. Osoby z  depresją wyrażają chęć odebrania 
sobie życia poprzez częste rozmowy o sprawach dotyczących 
pochówku, rozstawanie się z rzeczami, które mają dla nich bar-
dzo dużą wartość sentymentalną. Ludzie niechętnie mówią 
o swoich problemach natury psychicznej, istnieje przekonanie 
wśród osób starszych, że to jest wstyd. Trudno jest rozpoznać 
faktyczny stan psychiczny, ponieważ w  większości przypad-
ków choroba psychiczna przebiega pod maską choroby soma-
tycznej. Wczesnymi symptomami, jakie można zaobserwować 
w tym przedziale wiekowym są: brak koncentracji, zmęczenie, 
osłabienie, bezsenność, a  także nagłe izolowanie się, bądź 
przeciwnie, nagłe odwiedziny przyjaciół.

Osoby starsze, często niezauważane przez rodzinę, żyją 
na marginesie, postrzegają siebie jako osoby zależne, potrze-
bujące opieki, co potęguje w dużym stopniu myśli i próby sa-
mobójcze. Z publikacji wynika, że osoba z tej grupy wiekowej, 
decydując się na samobójstwo, wybiera skuteczny sposób 
osiągnięcia celu.

Sytuacja w Polsce…
W  Polsce odnotowuje się wysoki wskaźnik samobójstw, 

także osób w  podeszłym wieku. Liczba osób, które zginęły 
w  wyniku dokonanego samobójstwa jest większa niż liczba 
osób, które zginęły wskutek wypadków drogowych. Ponadto 
nie wszystkie samobójstwa zostają ujawnione, niektóre przy-
padki śmierci w wypadkach drogowych, zatrucia lekami bądź 
gazem, nie są traktowane jak dobrowolne odbebranie sobie ży-
cia i nie wlicza się ich do statystyk. Z tego powodu satystyki są 
zaniżone, a rzeczywista liczba samobójstw może być większa. 

U  osób starszych przewlekłe choroby somatyczne, cho-
roby związane z  narządem ruchu, depresja, marginalizacja, 
do której przyczynia się przejscie na emeryturę, są głównymi 

powodami odebrania sobie życia. Schorowane, zepchnięte na 
margines społeczny osoby, żyją w przekonaniu, że ich życie nie 
oferuje żadnych rozwiązań i  jedynym wyjściem z  tej sytuacji 
jest drastyczna decyzja zakończenia swojego życia postrzega-
nego jako uciążliwe. Próby samobójcze podejmowane przez 
osoby starsze wydają się bardziej radykalne niż u  młodych 
ludzi. Z wielu badań wynika również, że starsi ludzie rzadziej 
niż młodzi informują o swoich samobójczych zamiarach i dużo 
częściej podejmują próby samobójcze w  warunkach, w  któ-
rych interwencja jest w zasadzie niemożliwa. 

 Analizując dane statystyczne można stwierdzić, że 
wraz z wiekiem maleje liczba prób samobójczych, natomiast 
rośnie liczba samobójstw dokonanych. Osoby w  podeszłym 
wieku najczęściej dokonują samobójstwa przez powieszenie. 
Wybranie najdrastyczniejszych metod świadczy o bardzo du-
żej determinacji samobójców. Miejscem wybieranym przez 
starsze osoby jest ich mieszkanie.

Na świecie…
W  Stanach Zjednoczonych samobójstwa osób starszych 

są dokonywane najczęściej w wieku 80-84 lat. 
Zgodnie z danymi z Australian Bureau of Statistics u męż-

czyzn powyżej 85 roku życia wskaźnik samobójstw wyniósł 
w  2012 roku 37,6 na 100 tys., jest to trzykrotnie więcej niż 
w populacji generalnej. 

Zespół ze Stanford University w Kalifornii wykazał, że na 
śmierć przez samobójstwo częściej narażene są osoby cierpią-
ce z powodu różnych zaburzeń snu – jest to też silniejszy pre-
dykator ryzyka samobójstw niż objawy depresji. 

Z kolei wysokie ceny za wizyty u psychologa powodują, 
że większości osób na to nie stać i muszą borykać się ze swo-
imi problemami same. Trzy czwarte osób w podeszłym wieku, 
które odebrały sobie życie, miesiąc przed śmiercią były na wi-
zycie u lekarza pierwszego kontaktu. Sugeruje to tym samym, 
że podstawowa opieka zdrowotna jest kluczowym miejscem 
do przeciwdziałania samobójstwom.

7PSYCHIATRA/dla lekarza rodzinnego/WIOSNA 2015



*  Od 2013 zmienił się system gromadzenia i generowania danych statystycznych dotyczących zamachów 
samobójczych przez KG Policji.
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Dane przedstawiono jako % dokonanych samobójstw ogółem

WYZWANIA
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Programy prewencji
Prewencja zachowań suicydalnych powinna być skie-

rowana głównie na eliminowanie czynników, które są po-
wodami popełniania samobójstwa. Dlatego konieczne jest 
leczenie wspomnianych już wcześniej chorób somatycz-
nych, jak i  dolegliwości związanych ze sferą psychiczną. 
Ważne jest, aby osobom starszym stworzyć środowisko, 
w  którym będą czuły się bezpiecznie, będą szanowane 
i doceniane oraz będą miały poczucie, że są potrzebne.

W  wielu krajach powstały kampanie, które miały na 
celu zwrócenie uwagi reszty społeczeństwa na coraz bar-
dziej szerzący się problem, jakim niewątpliwie jest odbie-
ranie sobie życia przez starsze osoby.

W  Polsce opracowano wprawdzie Ramowy Program 
Zapobiegania Samobójstwom (Brodniak 2012), ale nie 
został on dotychczas wdrożony. Program adresowany jest 
głównie do takich osób jak: lekarze pierwszego kontaktu, 
pediatrzy, psycholodzy, nauczyciele, pedagodzy szkolni, 
duchowni czy pracownicy służb ratunkowych – czyli grup 
zawodowych, które mogą w swojej pracy zawodowej mieć 
do czynienia z  osobami z  grup ryzyka. Podstawowym 
działaniem zapobiegania zachowaniom suicydalnym jest 
rozpoznanie osób, które są zagrożone tymi zachowaniami 
i udzielenie im odpowiedniej pomocy w różnych formach. 

W skutecznym zapobieganiu samobójstwom istotne 
znaczenie mają również działania o charakterze prewencji 
wtórnej, która dotyczy osób, które podejmowały już próby 
samobójcze. Duże znaczenie, w  tym przypadku, ma sku-
teczne leczenie zaburzeń depresyjnych. 

10 września 
obchodzony jest Świato-
wy Dzień Zapobiegania  
Samobójstwom, który po-
wstał z inicjatywy  
Międzynarodowego  
Towarzystwa Zapobiega-
nia Samobójstwom  
(International Association 
for Suicide Prevention – 
IASP) oraz Światowej Or-
ganizacji Zdrowia (WHO).  
Światowy Dzień Zapo-
biegania Samobójstwom 
obchodzony jest od 2003 
roku. 

WYZWANIA

Artykuł jest fragmentem pracy magisterskiej Anny Stępniew-
skiej wykonanej pod kierunkiem dr n. med. Katarzyny Broczek 
w Klinice Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
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ABC stosowania memantyny 
w chorobie AlzheiMera

Zarejestrowane wskazanie  
do stosowania memantyny:

Leczenie pacjentów z chorobą Alzheimera o umiarkowanym  
lub ciężkim nasileniu.

Metaanaliza wyników leczenia pacjentów z  chorobą Alzheimera 
o  nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (całkowita punktacja w  skali 
Mini-Mental na początku badania < 20 punktów) wykazała statystycznie 
znamienny lepszy efekt terapeutyczny memantyny w takich obszarach 
jak poprawa funkcji poznawczych, ogólna ocena kliniczna oraz codzien-
ne funkcjonowanie. Wykazano również statystycznie istotny lepszy 
efekt terapeutyczny memantyny w zakresie zapobiegania pogorszeniu 
– u dwukrotnie większej liczby pacjentów przyjmujących placebo w po-
równaniu z  pacjentami przyjmującymi memantynę nastąpiło pogor-
szenie we wszystkich trzech ocenianych domenach (21% versus 11%, 
p<0,0001). Stosowanie memantyny może zatem odraczać potrzebę peł-
nej opieki nad chorym i tym samym przyczyniać się do redukcji kosztów.

PROFIL FARMAKOKINETYCZNY MEMANTYNY

■ Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, niezależnie  
od posiłku

■ Biodostępność: 100% t max występuje pomiędzy 3 a 8 godziną  
od zażycia leku

■ Czas T ½ eliminacji wynosi od 60 do 100 godzin
■ Stałe stężenie w surowicy zostaje osiągnięte po około  

2 tygodniach
■ Wiązanie z białkami osocza 45%
■ Metabolizm: 80% memantyny występuje w krążeniu w postaci  

niezmienionej; metabolity nie mają istotnego działania klinicz-
nego.

■ U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens  
kreatyniny 5 – 29 ml/min) dawka dobowa powinna wynosić 10 mg.

■ U pacjentów z nieznacznym lub umiarkowanym zaburzeniem 
czynności wątroby nie ma potrzeby modyfikacji dawki. Nie zaleca 
się podawania leku w ciężkiej niewydolności wątroby.

■ W badaniach in vitro nie stwierdzono udziału układu enzyma-
tycznego cytochromu P 450 w przemianach metabolicznych 
memantyny. Memantyna nie hamuje aktywności enzymów 
cytochromu P 450 (CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A)

Memantyna jest nie-
kompetytywnym an-
tagonistą receptora 
NMDA. W odróżnieniu 
od ketaminy czy PCP, 
działanie memantyny 
jest odwracalne.  
Memantyna jest rów-
nież antagonistą recep-
tora 5-HT3 (podobnie 
jak ondansetron), 
prawdopodobnie wy-
wiera działanie anta-
gonistyczne wobec 
receptora nikotynowe-
go i słaby wpływ jako 
agonista D2.

Memantyna może wywierać działa-
nie neuroprotekcyjne, modyfikując efek-
ty patologicznie zwiększonych stężeń 
glutaminianu. Uważa się, że takie dzia-
łanie wywiera korzystne efekty u  osób 
z  objawami otępienia. Działanie me-
mantyny wydaje się nie być ograniczone 
tylko do otępiania o typie alzheimerow-
skim, odnotowano również korzystne 
działanie memantyny w otępieniu z cia-
łami Levy’ego, w  otępieniu w  chorobie 
Parkinsona, i  co szczególnie istotne, 
w  otępieniu naczyniowym, w  którym 
efekty stosowania inhibitorów acetylo-
cholinoesterazy są słabe.
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Dawkowanie i sposób podawania

tygodnie leczenia
1   2   3   4   5   6   7   8  

10 
mg

10 
mg

10 
mg

10 
mg

20 
mg

Stałe stężenie leku
w surowicy 

po 2 tygodniach 
stosowania dawki 

20mg/dz

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, dawkę należy zwiększać 
stopniowo. Przyjmowanie memantyny przez pacjenta powinno być nadzorowane przez 
opiekunów. 

Zalecana dawka 
podtrzymująca 

memantyny 
wynosi 

20mg/dobę

Kiedy włączyć memantynę?

Zgodnie z  zarejestrowanym wska-
zaniem, memantynę zwykle stosujemy 
w przypadku umiarkowanego otępienia 
u chorych, którzy są już leczeni stabilną 
dawką inhibitora acetylocholino–este-
razy (IAChE). Lek może być jednak oczy-
wiście wprowadzony w  monoterapii, 
a  wówczas dołączenie inhibitora jest 
z kolei możliwe po ustabilizowaniu daw-
ki i  sprawdzeniu tolerancji memantyny. 
Taka strategia sprawdza się zwłaszcza 
u chorych wrażliwych na żołądkowo-jeli-
towe działania niepożądane IAChE

Kiedy przestać stosować 
memantynę?

Memantyna jest zarejestrowana do 
stosowania w  ciężkiej postaci choroby 
Alzheimera.

Wydaje się, że jej stosowanie na-
wet w zaawansowanej postaci otępienia 
pozwala na utrzymywanie funkcji psy-
chomotorycznych i  ma istotne znacze-
nia dla sprawowania opieki (karmienie, 
przełykanie posiłków, ubieranie, zabiegi 
higieniczne, funkcjonalna komunikacja). 
Może również przyczyniać się do mniej-
szej konieczności stosowania innych 
leków, na przykład leków przeciwpsy-
chotycznych. Memantyna w skojarzeniu 
z  IAChE wydaje się korzystnie wpływać 
na objawy pobudzenia, agresji, drażliwo-
ści i objawy psychotyczne.

Wydaje się, że stosowanie jakiego-
kolwiek leczenia farmakologicznego nie 
ma uzasadnienia dopiero w  terminal-
nym stadium choroby Alzheimera. 

Zgodnie z  CHPL, leczenie podtrzy-
mujące może być kontynuowane dopóki 
utrzymuje się korzystne działanie tera-
peutyczne i  pacjent dobrze toleruje le-
czenie memantyną. Przerwanie leczenie 
należy rozważyć, gdy brak oznak dzia-
łania terapeutycznego lub w przypadku 
złej tolerancji leczenia.

Jak oceniamy głębokość otępienia?

Głębokość otępienia oceniamy wielowymiarowo na podstawie 
spadku zdolności poznawczych, funkcjonowania pacjenta, jego za-
chowania i uzależnienia od pomocy innych osób. Stopniem odnie-
sienia jest poziom przedchorobowy. Ocena powinna uwzględniać 
wpływ objawów na opiekunów. Ocena głębokości nie musi i nie po-
winna opierać się wyłącznie na zmianie wyniku w jednym z testów 
przesiewowych (takim jak Mini-Mental), ale wynik testu może mieć 
znaczenie pomocnicze.

Pamiętaj! Zasady prowadzenia  
pacjentów z otępieniem

W  prowadzeniu pacjentów z  otępieniem alzheimerowskim nie 
należy nigdy zapominać o kontrolowaniu czynników ryzyka naczy-
niowego: 

■ prawidłowego ciśnienia krwi,
■ poziomu lipidów,
■ prawidłowej glikemii.

Jeżeli nie ma przeciwwskazań, należy stosować dojelitowo małą 
dawkę aspiryny.

Trzeba również pamiętać o  częstym występowaniu niedoboru 
witaminy B12 i zaburzeń funkcji tarczycy.
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Raz dziennie czy dwa razy dziennie?

Memantyna ma długi czas półtrwania, więc brak jest uza-
sadnienia dla stosowania leku dwa razy dziennie. Nie stwierdzono 
istotnych różnic w  tolerancji czy skuteczności. Stosowanie leku 
raz dziennie pozwala na osiągnięcie stabilnego stężenie w stanie 
stacjonarnym – brak istotnych różnic w zmianach poziomu leku 
w surowicy w porównaniu z dawkowaniem co 12 godzin.

Oczywiste są zalety przyjmowania leku raz dziennie, 
przede wszystkim łatwiej o współpracę i jest to proste rozwiąza-
nie dla opiekuna. 

Lek najlepiej zażywać o tej samej porze, można z posiłkiem 
lub bez.

Opracowanie przygotowała redakcja Psychiatry (Tomasz Szafrański) na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego chlorowodorku memantyny  
oraz piśmiennictwa:
1. Bazire S. Psychotropic Drug Directory, 2013.
2. Gomolin IH, Smith C, Jeitner TM. Once-daily memantine: pharmacokinetic and clinical considerations. J Am Geriatr Soc. 2010; 58: 1812-3.
3. Lyseng-Williamson KA, McKeage K. Once-daily memantine: a guide to its use in moderate to severe Alzheimer’s disease in the EU. Drugs Aging. 2013; 30: 51-8. 
4. Kurz A, Grimmer T. Efficacy of memantine hydrochloride once-daily in Alzheimer’s disease. Expert Opin Pharmacother. 2014; 15: 1955-60. 
5. Vidal JS, Lacombe JM, Dartigues JF, Pasquier F, Robert P, Tzourio C, Alpérovitch A. Evaluation of the impact of memantine treatment initiation on psychotropics use: 
a study from the French national health care database. Neuroepidemiology. 2008; 31: 193-200.

Interakcje 
z innymi lekami

■ Możliwe zwiększenie efektów dzia-
łania L-dopy, agonistów receptorów 
dopaminergicznych oraz środków anty-
cholinergicznych.

■ Możliwe osłabienie działania neuro-
leptyków.

■ Możliwe modyfikowanie działania le-
ków zmniejszających napięcie mięśni 
szkieletowych, dantrolenu i baklofenu.

■ Nie stosować równocześnie meman-
tyny i  amantadyny, ketaminy, dekstro-
metorfanu.

■ Możliwe zwiększenie stężenia cyme-
tydyny, ranitydyny, prokainamidu, chini-
dyny, chininy oraz nikotyny (w procesie 
wydalania bierze udział ten sam nerko-
wy układ transportu kationów).

■ Możliwe zmniejszenie stężenia hydro-
chlorotiazydu. 

■ Wskazane jest monitorowanie cza-
su protrombinowego lub wartości INR 
u  pacjentów leczonych równocześnie 
doustnymi lekami przeciwzakrzepowy-
mi.

■ Nie obserwowano istotnych interakcji 
pomiędzy memantyną a  inhibitorami 
acetylocholinoesterazy. Połączenie jest 
uważane za bezpieczne. ■

Tolernacja, otrzeżenia 
i środki ostrożności

-> Należy regularnie oceniać tolerowanie i dawkowanie me-
mantyny, szczególnie w ciągu pierwszych trzech miesięcy od roz-
poczęcia leczenia.

-> Memantyna jest uważana za lek dobrze tolerowany. Nasi-
lenie działań niepożądanych jest zwykle łagodne do umiarkowa-
nego. Najczęstsze reakcje niepożądane w porównaniu z placebo 
(wg. CHPL): zawroty głowy (6,3%), ból głowy (5,2%), zaparcia 
(4,6%), senność (3,4%) i nadciśnienie tętnicze (4,1%).

-> Ostrożnie stosować u pacjentów z padaczką, z drgawkami 
w wywiadzie lub u pacjentów z czynnikami predysponującymi do 
padaczki.

-> Unikać równoczesnego stosowania innych antagonistów 
NMDA takich jak amantadyna, ketamina czy dekstrometorfan – 
RYZYKO PSYCHOZY.

-> Drastyczna zmiana diety z mięsnej na wegetariańską lub 
przyjmowanie dużych ilości leków alkalizujących treść żołądkową 
może prowadzić do alkalizacji moczu i w jego następstwie do 7-9- 
krotnego zwolnienia wydalania memantyny.

-> Memantyna wywiera nieznaczny lub umiarkowany wpływ 
na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwa-
nia urządzeń mechanicznych, pacjentów leczonych w warunkach 
ambulatoryjnych należy poinformować o konieczności zachowa-
nia szczególnych środków ostrożności.
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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.

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-

Praktyczne 
uwagi  
o dawkowaniu 
leków  
w chorobie  
Alzheimera
 Beata Haładyna
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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.

Alzheimera
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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 
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-

w chorobie Alzheimera
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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-
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.  ■

Piśmiennictwo:
1.Tariot PN., Cumminos JL., Katz IR., Mintzer J. A ran-
domizet, duble-blimd, placebo controlied study  
of the efficacy and safety of donepezil in patients with 
Alzheimer s diseasein the nursing home setting. J Am 
Ger Soc. 2001
2. Sastre A, Sherriff F „Memantine for dementia”  
z The Cochrane Library, Issue 3, 2003
3. Jackson S, Ham RJ, Wilkinson D. Safety and tolera-
bility of donepezil in patients with Alzheimer's disease, 
Br. J.Clin. Pharmacol 2004
4. Winblad B. ,Cummings J., Andreasen N., Grosserg G. 
A six-month duble-blind, randomized, placebo-con-
trolled study of a transdermal patch in Alzheimer’s 
disease-rivastigmine pach versus capsule Int. J.Geriatr. 
Psychiatry 2007
5. Farlow M., Salloway S., Tariot P. Effectiveness and 
Tolerability of high-dose (23mg /d) versus standard-
-dose (10 mg/d) donepezil in moderate to severe 
Alzheimer s disease: a 24-week, randomized,  
double-blind study. Clin. Ther. 2010
6. Kim D., Brown R., Ding E., Dementia medication  
and risk of fell, syncope, and relatea adverse events 
meta-analysis of randomized controlled trials”,  
J.Am. Gefiatr Soc. 2011
7. Schneider L, Damqerman KS, Higgins JP, McShane 
R. Lack of evidence for efficacy memantine in mild 
Alzheimer disease”, Arch. Neurol. 2011
8. Grossberg GT, Olin JT, Somogyi M. Dose effects 
associated with rivastygmine transdermal patch  
in patients with mild-to-moderate Alzheimer's disease 
Int. J. Clin.Pract 2011
9. Choroby otępienne. Teoria i praktyka” pod redakcją 
Jerzego Leszka wyd. I, 2011
10. Articus K, Baier M, Tracik F, Kuhn F. A 24-week , 
multicentre , open evaluation of clinical effectiveness 
of the rivastigmine patch in patients with probable 
Alzheimer's disease J. Clin. Pract.
11. Molino I., Colucci L., Fasanaro A., Trafni E. Efficacy 
of memantyne, donepezil , or their association  
In moderate-severe Alzheimer s disease: review  
of clinical trias” Scientific World Journal 2013
12. Farlow M., Grossberg G., Sadowsky C. A 24 –week, 
randomized, controlled trial of rivastigmine patch 
13,3 mg/24 h versus 4,6 mg/24 h in severe Alzheimer's 
dementia, CNS Neurology Ther. 2013
13. Sobów T . Memantyna w łagodnych zaburzeniach 
poznawczych i otępieniu alzheimerowskim o nasileniu 
lekkim: przesłanki teoretyczne, badania kliniczne  
i rekomendacje stosowania. Aktualności neurologicz-
ne 2014

w chorobie Alzheimera
Praktyczne uwagi o dawkowaniu leków

praktyka  Leczenie choroby Alzheimera

17PSYCHIATRA/dla lekarza rodzinnego/WIOSNA 2015



Stres – niepokój – lęk 
Jak sobie z nimi radzić?
Marek Jarema
| III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

1.
Kiedy konieczne 
jest leczenie?

Powstaje zatem podstawowe pyta-
nie: kiedy objawy lękowe trzeba leczyć 
i jak?

Trzeba jasno powiedzieć, że poje-
dyncze objawy lękowe (np. jako reak-
cja na trudną sytuację życiową) rzadko 
– z  reguły – wymagają „leczenia”, o  ile 
przez „leczenie” rozumiemy oddziaływa-
nia czysto medyczne (np. podawanie le-
ków). Natomiast na pewno każde obja-
wy, które występują na tyle często lub są 
na tyle wyraźnie nasilone, że utrudniają 
funkcjonowanie danej osoby, winny być 
zdiagnozowane przez lekarza. Nie moż-
na bowiem zapominać, że objawy lęko-
we mogą towarzyszyć fizjologicznym 
reakcjom na stres, ale także mogą być 
składową zaburzeń lękowych, czyli gru-
py schorzeń wymagających precyzyjnej 
diagnostyki i leczenia specjalistycznego. 
Mogą też towarzyszyć innym schorze-
niom, które również wymagają diagno-
styki i leczenia, czyli postępowania ściśle 
medycznego. Dlatego, mimo iż objawy 
lękowe są dość powszechnie znane, lek-
ceważyć ich nie można i  w  przypadku 
ich wystąpienia wizyta u profesjonalisty 
wydaje się być niezbędna.

W pierwszej części artykułu, który ukazał się w poprzednim numerze Psychiatry  
dla Lekarza Rodzinnego (dostępny online na www.psychiatraonline.com) poznaliśmy  
odpowiedzi na pytania co to jest stres, czym jest lęk oraz  jakie są objawy, z którymi trudno  
sobie czasami poradzić. W prezentowanej drugiej części artykułu autor odpowiada na pyta-
nie, kiedy należy podjąć decyzję o leczeniu i omawia metody leczenia farmakologicznego.

Najczęściej zadawanym przez pacjentów z objawami lękowymi 
pytaniem jest: czy mogę sobie poradzić z tymi objawami, czy też mu-
szę zasięgnąć opinii profesjonalisty, a jeżeli tak – to jakiego?

Na pierwszą część pytanie stosunkowo łatwo jest odpo-
wiedzieć. Jeżeli objawy są:
<cuadrado>   rzadkie,
<cuadrado>   mają małe nasilenie,
<cuadrado>   „domowe” sposoby pozwalają je łagodzić, to wizyta 

u lekarza nie jest niezbędna (jakkolwiek jest zawsze 
zalecana). 

Wizyta u profesjonalisty (może to być lekarz pierwszego 
kontaktu, internista, neurolog czy psycholog) jest zalecana 
wówczas, gdy:
<cuadrado>   trudno ustalić jest związek przyczynowo-skutkowy 

między zadziałaniem stresora a wystąpieniem objawów 
lękowych,

<cuadrado>   objawy są wyraźnie nasilone, ich nasilenie nie zależy  
od działania stresora, natomiast znacznie utrudniają one 
funkcjonowanie pacjenta,

<cuadrado>   objawy takie występowały uprzednio i pacjent był  
z tego powodu leczony,

<cuadrado>   objawy takie występują u bliskich krewnych pacjenta 
albo u krewnych tych notuje się występowanie jakiegoś 
schorzenia neurologicznego lub zaburzeń psychicz-
nych, w tym uzależnień,

<cuadrado>   pacjent jest osobą używającą substancje psychoaktyw-
ne (w tym alkohol, środki narkotyczne, leki),

<cuadrado>   pacjent ma tendencję do samoleczenia, przy czym 
często traci kontrolę nad takimi działaniami albo stosuje 
niekonwencjonalne, potencjalnie szkodliwe techniki 
„lecznicze”.
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W  takich sytuacjach konieczna wy-
daje się opinia profesjonalisty i jest wiel-
ce prawdopodobne, iż konieczne okaże 
się także podjęcie leczenia.

Jednym z  bardziej istotnych dyle-
matów, na które musimy znaleźć odpo-
wiedź jest pytanie: czy w danym przypad-
ku u tego konkretnego pacjenta potrzebna 
jest farmakoterapia, czy też wystarczą od-
działywania pozafarmakologiczne? 

Przez te ostatnie należy przede 
wszystkim rozumieć psychoterapię, któ-
ra w  wielu przypadkach zaburzeń lęko-
wych jest niezbędna. Trzeba natomiast 
pamiętać, że psychoterapia jest dziedzi-
ną wiedzy medycznej opartą o umiejęt-
ność oceny problemów psychicznych, 
ale także umiejętność oddziaływania 
środkami psychologicznymi na dolegli-
wości czy zaburzenia funkcjonowania 
pacjenta. Musi więc być prowadzona 
przez odpowiednio wykształcone i  wy-
kwalifikowane osoby. Natomiast decy-
zja, czy psychoterapia jest temu kon-
kretnemu pacjentowi potrzebna, należy 
do lekarza leczącego lub do psychologa, 
który pomaga pacjentowi rozwiązać tra-
piące go problemy.

Upraszczając problem czy i  kiedy 
rozpoczynać leczenie farmakologiczne  
u  chorych z  objawami zaburzeń lęko-
wych można zasugerować, iż leczenie 
farmakologiczne jest wtedy wymagane, 
gdy inne formy oddziaływania terapeu-
tycznego okazują się nieskuteczne lub 
nieuzasadnione. Jednakże, przy takim 
postawieniu problemu, można narazić 
się na zarzut lekceważenia roli farma-
koterapii w  niektórych populacjach pa-
cjentów. Stąd powszechna akceptacja 
sugestii, że przy znacznym nasileniu ob-
jawów lękowych, w tym objawów soma-
tycznych oraz przy zagrożeniu myślami 
samobójczymi, przy tendencji do samo 
leczenia oraz przyjmowania leków ank-
sjolitycznych, farmakoterapia jest nie-
zbędna.

2.
Farmakologiczne sposoby 

leczenia lęku
Leki przeciwlękowe (anksjolityki) to grupa substancji chemicz-

nych, których działanie polega głównie na wzmacnianiu głównego 
układu hamującego w  ośrodkowym układzie nerwowym – układu 
gabaergicznego (GABA). Tak działają przede wszystkim najbardziej 
popularne leki anksjolityczne – pochodne benzodiazepiny (BDZ).  

Ich działanie kliniczne to:
<cuadrado>   uspokojenie (zmniejszenie niepokoju),
<cuadrado>   działanie nasenne (ułatwiające zasypianie),
<cuadrado>   działanie miorelaksacyjne (zmniejszanie napięcia 
     mieśniowego),
<cuadrado>   działanie przeciwdrgawkowe (podnoszenie 
     progu drgawkowego).

Jak wynika z powyższego zestawienia, leki z grupy BDZ są warto-
ściową opcją terapeutyczną o szerokich możliwościach zastosowania. 
Szczególnie działanie obniżające napięcie mięśniowe oraz działanie 
przeciwdrgawkowe są tymi cechami BDZ, które bywają dość szero-
ko wykorzystane w medycynie. Do zalet tej grupy leków należy też 
ich stosunkowo dobra tolerancja (nie wywołują przykrych objawów 
niepożądanych), możliwość stosowania ich w różnych dawkach (co 
świadczy o dużej rozpiętości terapeutycznej), możliwość stosowania 
leków o  różnym okresie działania (co wynika z  ich różnego okresu 
półtrwania). Leki te są chętnie przyjmowane przez pacjentów z uwa-
gi na szybkość ich działania (praktycznie efekt uspokajający pojawia 
się już po ok. 30 minutach), poczucie ulgi towarzyszące początkowi 
ich działania (niektórzy określają to jako działanie euforyzujące).

Niestety, leki z grupy BDZ mają także wady, a zaliczamy 
do nich:
<cuadrado>   tolerancję, co oznacza konieczność zwiększania dawki le-

ków dla uzyskania tego samego efektu przeciwlękowego,
<cuadrado>   działanie nadmiernie uspokajające (określane jako seda-

cja) przejawiające się sennością, zmniejszoną reaktyw-
nością na bodźce, zmniejszoną czujnością, uczuciem 
znużenia,

<cuadrado>   ryzyko uzależnienia – ze względu na szybki efekt uspoka-
jający, ale też krótkie działanie, pacjenci często zaczynają 
sami zwiększać częstość przyjmowania tych leków albo 
ich dawkę, co może prowadzić do uzależnienia,

<cuadrado>   objawy niepożądane – choć są rzadkie, to mogą być 
uciążliwe, np. uczucie zmęczenia, zaburzenie koordy-
nacji wzrokowo-ruchowej, zawroty głowy, zaburzenia 
orientacji itp.
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Ze względu na ryzyko uzależnienia 
oraz samodzielnego zwiększania dawek 
BDZ, zaleca się jedynie krótkotrwałe sto-
sowanie tych leków (do kilku tygodni). 
Zalecenie to nie dotyczy stosowania BDZ 
jako leków przeciwdrgawkowych lub ob-
niżających napięcie mięśniowe.

Inne leki uspokajające – alternatyw-
ne do BDZ – to pochodne piperazyny 
(np. hydroksyzyna), czy bupropion. Leki 
te jednak są rzadziej stosowane w  le-
czeniu zaburzeń lękowych z  uwagi na 
ich ograniczoną skuteczność. Natomiast 
lekami, które są najczęściej stosowane 
w  leczeniu zaburzeń lękowych, są leki 
przeciwdepresyjne. Wśród nich najczę-
ściej używane są leki hamujące zwrotny 
wychwyt jednego z podstawowych neu-
roprzekaźników w ośrodkowym układzie 
nerwowym – serotoniny.

W  uproszczeniu, działanie tych le-
ków polega na zwiększeniu stężenia se-
rotoniny w  pewnych regionach mózgu, 
z czym wiąże się określony efekt klinicz-
ny: obniżenie niepokoju, uczucia lęku, 
zmniejszenie nasilenia objawów ciele-
snych itp.

Trzeba pamiętać, że leczenie far-
makologiczne zaburzeń lękowych jest 
zadaniem trudnym, wymagającym spe-
cjalistycznej wiedzy i  obarczonym spo-
rym ryzykiem niepowodzenia. Dlatego 
zawsze leczenie takie musi prowadzić 
lekarz, pacjent powinien ściśle stosować 
się do zaleceń lekarskich, także w  kwe-
stii dawkowania leków, przyjmowania 
leków dodatkowych, jednoczesnego 
stosowania innych technik terapeutycz-
nych. Nie powinno się samemu doko-
nywać zmiany leczenia lub dawkowania 
leku – to naczelna zasada. Nie można 

też stosować innych technik „terapii” 
np. nieznanych preparatów czy używek. 
Większość przypadków niepowodzenia 
leczenia farmakologicznego zaburzeń 
lękowych wynika z  niestosowania się 
pacjentów do zaleceń lekarskich, w tym 
samodzielnego dokonywania zmian le-
ków lub ich dawek oraz stosowania spo-
sobów „domowych” – czyli niepotwier-
dzonych medycznie sposobów radzenia 
sobie z objawami lękowymi.

Ostatnia część artykułu, dotycząca 
innych metod terapeutycznych stoso-
wanych wobec objawów związanych ze 
stresem i  lęku, omawiająca między inny-
mi możliwości zastosowania preparatów 
ziołowych ukaże się w  kolejnym numerze 
naszego pisma.

Konsultacja  
u psychiatry 

jest wskazana 
gdy:

trudno ustalić jest związek przyczynowo-
-skutkowy między zadziałaniem stresora a 
wystąpieniem objawów lekowych

objawy są wyraźnie nasilone, ich nasilenie nie 
zależy od działania stresora natomiast znacznie 
utrudniają one funkcjonowanie pacjenta

objawy takie występowały uprzednio 
i pacjent był z tego powodu leczony

objawy takie występują u bliskich krewnych 
pacjenta, albo u krewnych tych notuje się wystę-
powanie jakiegoś schorzenia neurologicznego 
lub zaburzeń psychicznych, w tym uzależnień

pacjent używa substancje psychoaktywne  
(w tym alkohol, środki narkotyczne, leki)

pacjent ma tendencję do samoleczenia przy czym czę-
sto traci kontrolę nad takimi działaniami, albo stosuje niekon-
wencjonalne, potencjalnie szkodliwe techniki „lecznicze”
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Funkcjonowanie 
społeczne 
w schizofrenii
Ewelina Dziwota

Deficyty poznawcze
 – problemy z myśleniem i wyraże-

niem myśli. Cierpiący na tę chorobę mają 
trudności w  obszarach poznawczych 
takich jak: zdolność rozumowania, pa-
mięć i uwaga. Jak podają badania, inte-
ligencja większości pacjentów mieści się 
w  normalnym zakresie, a  niektórzy na-

wet osiągają bardzo wysoki jej poziom. 
W  czym tkwi istota zaburzeń myślenia 
charakterystycznych dla schizofrenii? 
Okazuje się, że myślenie ludzi na nią cier-
piących charakteryzuje się nadmierną 
inkluzywnością, związaną z  tendencją 
do tworzenia pojęć na podstawie in-
formacji istotnych i  nieistotnych. Jedną 
z funkcji poznawczych, która wydaje się 
najbardziej upośledzona w  schizofrenii 
jest pamięć, zarówno długo jak i krótko-
terminowa. Innym obszarem trudności 
jest rozumowanie abstrakcyjne. Najbar-
dziej uciążliwym dla pacjentów proble-
mem poznawczym jest deficyt uwagi, 
który wynika z  braku tzw. filtra uwagi, 
pozwalającego selekcjonować dociera-
jące bodźce. 

Warto przywołać w  tym miejscu 
Kraepelina, który nazwał schizofrenię 
otępieniem przedwczesnym (demen-
tia praecox), zwracając uwagę na to, co 
obecnie nazywa się zaburzeniami funkcji 
poznawczych w schizofrenii.

Deficyty percepcyjne
 – niektórzy cierpiący na schizo-

frenię wykazują niepełnosprawność na 
poziomie odbioru bodźców, na przykład 
uskarżają się na trudności ze zrozumie-
niem mowy innych ludzi, nadwrażliwość 
słuchową czy też wzrokowe zniekształ-
cenia przestrzenne.

| Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

Deficyty ruchowe
 – wśród chorych z  tym zaburze-

niem często mają miejsce nienaturalne 
postawy, układy głowy i rąk oraz mimo-
wolne ruchy twarz i kończyn. Jak dono-
szą badania, często osoby te wypadają 
poniżej średniej w  testach zręczności 
i koordynacji oraz mają wydłużony czas 
reakcji na bodźce.

Deficyty emocjonalne 
– upośledzona zdolność do poj-

mowania emocji i  odczytywania ich na 
podstawie wyrazów twarzy, w  wielu 
przypadkach uwarunkowana zaburzoną 
percepcją wzrokową. 

Marek Jarema w „Leksykonie schizo-
frenii” definiuje społeczne wycofanie się 
jako objaw psychopatologiczny należą-
cy do objawów negatywnych schizofre-
nii, przejawiający się unikaniem kontak-
tów społecznych Owe wycofanie może 
mieć różnorodne podłoże i być związane 
z takimi czynnikami jak:

<cuadrado> postawa życiowa i  pustelniczy 
tryb życia,
<cuadrado> traumatyzujące wydarzenie 
społeczne z przeszłości,
<cuadrado> trudna społecznie sytuacja 
uwarunkowana np. emigracją do 
kraju o  odmiennej obyczajowo-
ści przy nieznajomości języka.

choroba i społeczeństwo

Schizofrenia jest 
chorobą psychicz-
ną, która może 
w znaczny spo-
sób upośledzać 
funkcjonowanie 
osób na nią cier-
piących w sferze 
kontaktów między-
ludzkich, zawo-
dowych, dbałości 
o siebie. Objawy 
schizofrenii mogą 
zakłócać różne 
aspekty życia czło-
wieka, przyjrzyjmy 
się zatem, jakie 
deficyty funkcjo-
nowania niesie ta 
choroba:
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choroba i społeczeństwo

Wykluczenie tych potencjalnych 
przyczyn społecznego wycofania się 
sugeruje rozważenie izolacji społecznej 
jako objawu psychopatologicznego.

Samo stwierdzenie tego objawu 
nie przesądza oczywiście o rozpoznaniu 
schizofrenii, niezbędne jest potwierdze-
nie współwystępowania innych obja-
wów typowych dla tej jednostki choro-
bowej.

Społeczne wycofanie może przy-
bierać różnorodne formy – od ograni-
czenia kontaktów społecznych, przez 
zawężenie ich do określonego grona 
osób i pewnych sprzyjających w oczach 
chorego okoliczności, po całkowite za-
niechanie relacji międzyludzkich. Istotą 
społecznego wycofania jest bierność 
chorego, brak potrzeby kontaktów oraz 
brak inicjatywy lub lęk przed ludźmi, 
wynikający z  innych objawów psycho-
patologicznych, typowych dla schizofre-
nii. Wycofanie społeczne jest powodem 
tego, że chorzy na schizofrenię często 
postrzegani są jako dziwni, inni, izolujący 
się, nieprzystępni, samotnicy, co z  kolei 
przyczynia się do ich stygmatyzacji – na-
znaczania, etykietowania w  społeczeń-
stwie piętnem pejoratywnych skojarzeń 
i określeń.

Relacja chorego z  rodziną zależy 
od środowiska, z  którego się wywodzi, 
od wzorców zachowań oraz warunków 
społeczno-kulturowych, w jakich się wy-
chował, a także hierarchii wartości, które 
taka rodzina pielęgnuje. Bardzo ważna 
jest rola psychoedukacji, wzbogacanie 
wiedzy członków rodziny na temat cho-
roby.

POZNANIE SPOŁECZNE
W  ostatnich latach wiele badań 

dotyczyło analizy funkcjonowania spo-
łecznego z perspektywy teorii poznania 
społecznego. Poznanie społeczne – so-
cial cognition – to struktury i  procesy 
poznawcze, które wpływają na nasze 
rozumienie sytuacji społecznych oraz 
pośredniczą w  naszych zachowaniach, 
będących reakcją na te sytuacje. 

Marta Rynda i  Marta Białecka-Pikul 
analizując zaburzenia funkcjonowania 
w schizofrenii w kontekście społecznego 
poznania wyciągają trzy ważne wnioski:

Trudności w  komunikacji, dziwacz-
ność zachowań, mała liczba relacji spo-
łecznych i inne konsekwencje dysfunkcji 
w  tej jednostce chorobowej wynikają 
z trudności w odczytywaniu stanów we-
wnętrznych swoich i innych ludzi.

 Badania nad poznaniem społecz-
nym w schizofrenii mogą pomóc w kon-
struowaniu skutecznych programów 
pomocy dla osób chorych. W  Polsce 
podejmowane są na szeroką skalę inter-
wencje psychologiczne skoncentrowane 
na rozwoju teorii umysłu osób ze schi-
zofrenią. Teoria umysłu, czyli zdolność 
mentalizowania, polega na zdolności 
przypisywania sobie i  innym nieobser-
wowalnych stanów wewnętrznych ce-
lem wyjaśniania zachowań społecznych 
i ich przewidywania.

Istotą poznania społecznego jest 
wspomniane mentalizowanie. Pozna-
nie społeczne polega na zdobywaniu 
i  kształtowaniu subiektywnej wiedzy, 
którą wykorzystuje się w  interakcjach 
z innymi ludźmi. 

Niewątpliwe pochylenie się nad 
naturą schizofrenii to nie tylko ocena 
stanu klinicznego pacjenta, ale również 
określenie jego funkcjonowania spo-
łecznego, a  także wskazanie czynników 
społeczno-kulturowych, mogących mieć 
wpływ na długoterminową prognozę. 
W jednym z badań poddano ocenie pro-
spektywnej funkcjonowanie społeczne 
chorych hospitalizowanych po raz pierw-
szy z  rozpoznaniem schizofrenii. Obser-
wowano grupę pacjentów i stwierdzono 
poprawę funkcjonowania społecznego 
po wypisie ze szpitala, która przejawiała 
się w wychodzeniu tych chorych z izola-
cji. Badana grupa pacjentów wykazywa-
ła większą skłonność do zaangażowania 
społecznego na polu zainteresowania 

otoczeniem i  nawiązywania kontaktów 
z  innymi ludźmi. Nadal problemem po-
zostawały: troska o  siebie, utrzymanie 
prawidłowej higieny osobistej, dbałość 
o  wygląd, o  porządek w  otoczeniu, od-
żywianie, gospodarowanie pieniędz-
mi i  poruszanie się po okolicy. Badania 
wskazują, że kobiety lepiej radziły sobie 
w  obszarze wychodzenia z  izolacji, zaś 
po rocznej obserwacji – w  zakresie sa-
modzielności w pracy i zatrudnieniu. 

Leczenie i  rehabilitacja pacjentów 
cierpiących na schizofrenię napotyka 
wiele problemów. Nie tylko leki, ale wy-
siłek każdego z nas, przesiąknięty posza-
nowaniem godności drugiego człowie-
ka, może pomóc wyjść tym pacjentom 
z cienia izolacji, napiętnowania i poczu-
cia bezużyteczności społecznej. Waga in-
terwencji psychospołecznych w leczeniu 
schizofrenii pozostaje niedoceniona. Na-
leży podejmować wysiłki celem szersze-
go ich wprowadzania. 

Społeczne przywrócenie (social re-
covery) to pojęcie, którym w psychologii 
określa się zdolność do samodzielne-
go i  efektywnego funkcjonowania pod 
względem ekonomicznym i społecznym 
pacjenta doświadczonego chorobą już 
jako pełnowartościowego członka spo-
łeczeństwa po okresie niesamodziel-
ności związanej z  tą chorobą [Carson]. 
Wbrew pozorom, wszyscy mamy wpływ 
na to, na wskroś pozytywne, zjawisko, bo 
jak mawiał John F. Kennedy: „Od każde-
go człowieka wiele zależy i każdy powi-
nien próbować.”
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Opipramol 
w zaburzeniach 
lękowych
Tomasz Szafrański

leki

W obu przypadkach zaburzeń istotne znaczenie w ich wy-
woływaniu i podtrzymywaniu ma przewlekły stres. Wiemy, że 
przewlekły stres ma nie tylko działanie psychologiczne, ale też 
wymierne skutki biologiczne – aktywuje oś przysadka-pod-
wzgórze-nadnercza, prowadzi do zwiększenia produkcji cyto-
kin, co z  kolei wiedzie do nasilenia procesów oksydacyjnych 
i generalnie nasilenia stresu wewnątrzkomórkowego z różny-
mi negatywnymi tego konsekwencjami.

Receptory sigma
Receptory sigma zostały opisane jako podklasa recepto-

rów opioidowych pod koniec lat 70. XX wieku. Opisano ich 
związek z  układem nerwowym, endokrynnym i  immunolo-
gicznym. Dalsze badania nad strukturą i  funkcją tych recep-
torów (przede wszystkim receptora sigma-1) doprowadziły do 
odkrycia jego roli w  procesach związanych ze stresem oksy-
dacyjnym, neuroplastycznością, synaptogenezą, przeżyciem 
neuronów. Okazało się, że receptor sigma-1 reprezentuje tak 
zwane białka opiekuńcze (chapreonowe). Białka te odpowia-
dają za prawidłową strukturę innych białek. W  ośrodkowym 
układzie nerwowym w  warunkach stresu oksydacyjnego, za-
palenia, zaburzeń homeostazy wapnia czyli stresu wewnątrz-
komórkowego, tak zwanego stresu ER (endoplasmic reti-
culum), dochodzi do akumulacji nieprawidłowo zwiniętych 
białek i może to prowadzić w efekcie do rozwoju różnych za-
burzeń neuropsychiatrycznych. Wyniki badań nad receptorem 
sigma-1 wskazują, że substancje działające jako agoniści tego 
receptora mogą wywierać efekty neuroprotekcyjne. 

Specyficzną grupę pacjentów w prakty-
ce lekarza rodzinnego stanowią osoby zgła-
szające się ze skargami na objawy fizyczne, 
uporczywie domagające się kolejnych ba-
dań, pomimo wcześniejszych negatywnych 
wyników i zapewnieniu o braku fizycznych 
podstaw do występowania objawów. Zwykle 
tacy pacjenci przeciwstawiają się sugestiom 
o możliwości psychologicznego uwarunko-
wania ich objawów. Skargom somatycznym 
mogą towarzyszyć objawy lękowe i depresyj-
ne, często pojawiają się również zachowania 
przyciągające uwagę (histrioniczne). Tego 
rodzaju obraz kliniczny odpowiada zaburze-
niom występującym pod postacią somatycz-
ną (somatoform disorders). Zaburzenia te są 
ujęte w jednym rozdziale klasyfikacji ICD-10 
obok zaburzeń nerwicowych (lękowych) i za-
burzeń związanych ze stresem. 

Inna grupa chorych, która często kieruje 
się do gabinetu lekarza rodzinnego, a raczej 
rzadko trafia do psychiatry, to grupa chorych 
z lękiem uogólnionym. Charakterystycznym 
przejawem tego zaburzenia jest przewlekły, 
uporczywy uogólniony lęk, manifestujący 
się najczęściej nadmiernym martwieniem 
się „o wszystko i wszystkich” i koncentracji 
na wymyślaniu „czarnych scenariuszy” (ktoś 
zachoruje, będzie miał wypadek, coś pójdzie 
nie tak…). Ponieważ martwieniu się towarzy-
szą somatyczne objawy lęku (przyśpieszone 
bicie serca, „niepokój w brzuchu”, drżenia, 
napięcie, zawroty głowy, pocenie się) cho-
rzy zgłaszają te skargi na pierwszym miejscu 
w czasie wizyty w POZ. 
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Opipramol – druga młodość?
Opipramol został opracowany w  laboratoriach szwajcar-

skiej firmy Geigy na początku lat 60. XX wieku. Strukturalnie 
jest podobny do jednego z pierwszych leków przeciwdepre-
syjnych – imipraminy. Opipramol nie jest jednak klasycznym 
lekiem przeciwdepresyjnym działającym w  mechanizmie ha-
mowania wychwytu zwrotnego serotoniny i  noradrenaliny. 
Jest antagonistą receptorów histaminowych H1, słabym an-
tagonistą receptorów dopaminowych D2 i  serotoninowych 
5-HT2A oraz adrenolitycznych α2. Jednocześnie w  odróżnie-
niu od wielu starszych leków trójpierścieniowych ma bardzo 
niewielkie działanie cholinolityczne, co przekłada się na małe 
ryzyko występowania związanych z  tym działań niepożąda-
nych, takich jak uczucie suchości w ustach, zaparcia, zaburze-
nia widzenia czy pogarszanie funkcji poznawczych.

Jednakże z punktu widzenia mechanizmu działania tego 
leku, tym co go wyróżnia jest silne działanie agonistyczne na 
receptory sigma-1 i sigma-2. Właśnie ten mechanizm działania 
od dawna identyfikowano jako odpowiadający za efekty prze-
ciwlękowe opipramolu. 

Jednakże opisane wyżej nowe badania nad rolą receptora 
sigma rzucają nowe światło na znaczenie kliniczne stosowania 
jego agonistów takich jak opipramol. 

Po pierwsze, poza bezpośrednim działaniem przeciwlęko-
wym, opipramol może mieć działanie protekcyjne – chroniąc 
przed efektami nadmiernej aktywacji osi stresu, chroni przed 
stresem oksydacyjnym itd.… 

Po drugie, w modelach zwierzęcych wykazano, że aktywa-
cja receptora sigma-1, poprzez wpływ na aktywność receptora 
NMDA, zmniejszała deficyty funkcji poznawczych. Zaburzenia 
funkcji poznawczych są cechą wielu zaburzeń neuropsychia-
trycznych – schizofrenii, CHAD, depresji, OCD, zaburzeń lęko-
wych, ADHD, autyzmu. Uważa się, że agoniści receptora sig-
ma mogą wywierać korzystny efekt wobec zaburzeń funkcji 
poznawczych. Postuluje się również potencjalny protekcyjny 
efekt wobec zaburzeń świadomości.

Tylko kilka z  zarejestrowanych obecnie leków wykazuje 
istotne powinowactwo do receptora sigma-1 – jest wśród nich 
inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny fluwoksamina, inhi-
bitor cholinoesterazy donepezil oraz właśnie opipramol. 

Wnioski praktyczne
Opipramol jest zarejestrowany w leczeniu zaburzeń lęko-

wych uogólnionych i  zaburzeń występujących pod postacią 
somatyczną. 

Skuteczność opipramolu w  zaburzeniu pod postacią so-
matyczną została potwierdzona w badaniach kontrolowanych 

placebo w badaniach obserwacyjnych w warunkach naturali-
stycznych. Skuteczne okazywały się dawki od 50-300mg/dz. 

W przypadku lęku uogólnionego w kontrolowanym, krót-
koterminowym badaniu trwającym 4 tygodnie, potwierdzono 
skuteczność opipramolu w  porównaniu z  placebo i  aktywną 
kontrolą – alprazolamem. W tym badaniu działanie przeciwlę-
kowe opipramolu stosowanego w dawce 200mg było porów-
nywalne z alprazolamem stosowanym w dawce 2 mg/dz.

Tak jak opisano na początku tego artykułu, chorzy z  lę-
kiem uogólnionym, zaburzeniami pod postacią somatyczną, 
ale też po prostu pacjenci narażeni na przewlekły stres i reagu-
jący somatyzacją i wegetatywnymi objawami lęku, często zgła-
szają się do lekarza POZ. 

Nierzadko wymagają oni pomocy farmakologicznej. Ben-
zodiazepiny działają silnie przeciwlękowo, ale nie mogą być 
zalecane przewlekle, przede wszystkim ze względu na ryzy-
ko uzależnienia. Ich przyjmowanie powoduje zwykle upośle-
dzenie funkcji poznawczych. Z  kolei leki przeciwdepresyjne 
– inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny oraz serotoniny 
i  noradrenaliny nie działają od razu, bywają też przez część 
chorych nie najlepiej tolerowane, zwłaszcza na początku ich 
przyjmowania. 

Opipramol jest bardzo cenną i przydatną 

alternatywą w leczeniu opisanej wyżej grupy 

chorych. 

<cuadrado>  Po pierwsze, wykazuje silne i szybkie działanie 

przeciwlękowe i uspokajające – u wielu chorych 

już od początku zażywania leku. 

<cuadrado>  Po drugie, lek może być też pomocny w uregu-

lowaniu zaburzeń snu, które często towarzyszą 

zaburzeniom lękowym i sytuacjom stresowym.

<cuadrado>  Po trzecie, w przypadku stosowania opipramolu 

nie musimy obawiać się uzależnienia – którego 

ryzyko istnieje w przypadku tak benzodiazepin 

jak i leków nasennych z tak zwanej „grupy Z” 

(zolpidem, zopiklon).

Zalecany średni czas leczenia opipramolem wynosi 1-2 
miesiące, ale lek może być stosowany dłużej. Przy dłuższym 
stosowaniu leku obserwujemy tak zwaną drugą fazę działania 
opipramolu, to znaczy po pierwszej fazie szybkiego ustąpienia 
napięcia, lęku, bezsenności, możemy spodziewać się stopnio-
wej poprawy nastroju.
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leki

PROFIL 
FARMAKOKINETYCZNY 
OPIPRAMOLU

<cuadrado> Opipramol szybko wchłania 
się z przewodu pokarmo-
wego

<cuadrado> Maksymalne stężenie  
w surowicy osiąga  
po ok. 3 godzinach

<cuadrado> Czas półtrwania  
to około 10-11 godzin

<cuadrado> Biodostępność wynosi 91%

<cuadrado> Lek jest metabolizowany  
w wątrobie przez CYP2D6

 
<cuadrado> Lek jest w 70% wydalany 

przez nerki

Uwagi na temat dawkowania 
i tolerancji

Opipramol jest generalnie lekiem dość dobrze tolerowa-
nym, tak jak wspomniano, bywa również dobrze tolerowany 
przez chorych, którzy są wrażliwi na objawy niepożądane inhi-
bitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. 

Zgodnie z  CHPL leku nie należy stosować u  chorych 
z przerostem gruczołu krokowego, z zaleganiem moczu, przy 
nieleczonej jaskrze z wąskim kątem przesączania. W przypad-
ku zaburzeń przewodnictwa mięśnia serca należy często wyko-
nywać EKG. W czasie długotrwałego stosowania kontrolować 
czynność wątroby. Najczęściej występujące objawy uboczne 
podczas stosowania leku to zmęczenie, suchość w ustach, za-
tkany nos, na początku leczenia hipotensja. 

Poczucie senności i oszołomienia w ciągu dnia to objawy, 
z którymi w praktyce spotykamy się chyba najczęściej. Są one 
przede wszystkim zależne od działania na receptor histamino-
wy. Dlatego w praktyce lepiej nie zaczynać u pacjenta leczenia 
od razu od wysokiej dawki opipramolu (dawkowanie w CHPL 
to 50 mg rano i w południe oraz 100 mg wieczorem). Lepiej 
jest rozpocząć leczenie od 1 tabletki na wieczór, a potem w za-
leżności od tolerancji i efektu polecić choremu aby zwiększył 
dawkę dobową do 100-150mg (50 mg dwa razy lub 50mg trzy 
razy dziennie). Jeżeli dominują zaburzenia snu, lek można też 
stosować w dawce 50-100mg raz dziennie na noc. Maksymal-
ną dawką opipramolu jest dawka 300mg/dz.

Opipramol u osób starszych
 Grupą chorych, u  których warto rozważyć stoso-

wanie opipramolu w  niskich dawkach są pacjenci w  starszej 
grupie wiekowej. Są to osoby, które często zgłaszają objawy 
lękowe z towarzyszącą im bezsennością. Uogólnione zaburze-
nia lękowe często nasilają się u osób starszych, a dodatkowo 
stresy związane ze zmianą roli społecznej, zaprzestaniem pra-
cy czy śmiercią partnera przyczyniają się do nasilania tych za-
burzeń.

Niestety, nadal spotykamy często sytuacje, w  których 
osoby te przyjmują przewlekle leki z  grupy benzodiazepin. 
Coraz więcej informacji wskazuje, że poza ryzykiem uzależnie-
nia, przewlekłe przyjmowanie benzodiazepin wiąże się także 
z  większym ryzykiem wystąpienia otępienia, w  tym choroby 
Alzheimera, a  także z  większym ryzykiem upadków i  złamań 
u osób starszych. Z tego właśnie względu opipramol jest bar-
dzo cenną możliwością terapeutyczną także dla chorych w tej 
grupie wiekowej.

Nowe odkrycia dotyczące potencjalnej roli agonistów 
receptorów sigma sprawiają, że obok skutecznego działania 
na objawy lęku i bezsenności przy braku ryzyka uzależnienia, 
istotnym aspektem stosowania opipramolu może być poten-
cjalne korzystne działanie neuroprotekcyjne.

Piśmiennictwo:
1. Hayashi T. Conversion of psychological stress into cellular stress response: Roles 
of the sigma-1 receptor in the process. Psychiatry Clin Neurosci. 2015; 69(4): 179-91.
2. Hayashi T. Sigma-1 receptor: The novel intracellular target of neuropsychothera-
peutic drugs. J Pharmacol Sci. 2015; 127(1): 2-5.
3. Muller WE. Moller HJ. Opipramol, Lek przeciwlękowy i rozjasniający nastrój. Na-
jnowsze doniesienia. Via Medica, Gdańsk 2003.
4. Opipramol - charakterystyka produktu leczniczego (05.09.2014)
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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 istnie-
je – czy może powinien istnieć – styl le-
karski? Lekarze są postrzegani jako ludzie 
poważni, w białym fartuchu, z nieodzow-
nym stetoskopem na szyi. Ale lekarz wy-
stępuje potem publicznie, 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 konkretne-
go lekarza przekłada się na zaufanie jakie 
ona czy on wzbudza? Co go poprawia: 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 
proponuję rozwiązania klasyczne: ciem-

rozmowy
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rozmowy

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, 
kontakty międzynarodowe. Budowanie 
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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.
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ogłoszenia

OŚRODEK  PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII

Profilaktyka, diagnoza 
i leczenie zaburzeń psychicznych
Bezpłatne szkolenie dla lekarzy rodzinnych

Szkolenie organizowane 
przez redakcję pisma 
PSYCHIATRA DLA LEKARZA 
RODZINNEGO
oraz zespół 
Ośrodka Psychoterapii 
i Psychiatrii PSYCHE PLUS 

Kierownik szkolenia: 
dr n.med. Tomasz Szafrański
Termin szkolenia: 
Sobota, 20 czerwca 2015, 
w godz. 9:30-14:30
Miejsce spotkania: 
Warszawa
Zapisy:  
pod numerem telefonu: 22 699 02 02,   
e-mail: POZ@psycheplus.pl
Więcej informacji o szkoleniu 
www.psycheplus.pl  
(w zakładce szkolenia)

W programie między innymi…

 <cuadrado>  Rola lekarza rodzinnego  
w profilaktyce i leczeniu zaburzeń 
psychicznych

 <cuadrado>  Co mówi nam ciało – o somatycz-
nych manifestacjach problemów 
psychicznych

 <cuadrado>  Najlepsze praktyki w leczeniu  
zaburzeń depresyjnych, lękowych  
i zaburzeń snu

 <cuadrado>  ABC postępowania z pacjentem 
uzależnionym

 <cuadrado>  Pacjenci agresywni i  roszczenio-
wi. Jak sobie radzić w kontakcie 
z trudnym pacjentem? 




