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Drodzy Czytelnicy!

Ostatniego dnia lata, 22 września 2017 roku, zmarł w Warszawie dok-
tor Tomasz Jaroszewski.

Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – Tomasz 
Jaroszewski –bez wątpienia szczególnie zasłużył sobie na to miano, choć 
nigdy o to nie zabiegał. Działanie na rzecz środowiska lekarskiego było dla 
niego czymś naturalnym, niejako wpisanym w zawód. Był przede wszystkim 
wspaniałym lekarzem, oddanym pacjentom i rozumiejącym swoich pacjen-
tów.

Dla tych, którzy mieli szczęście z nim pracować, był także niezapomnia-
nym nauczycielem zawodu. Z pewnością żachnąłby się na określenie Mistrz. 
I  słusznie, bo doktor Jaroszewski nie uczył rzemiosła, wyboru leków, czy 
technik psychoterapii. Za to można było nauczyć się od niego tego, czego 
nie uczą w żadnych książkach, ani na żadnych kursach. Postawy wobec cho-
rych, szacunku dla nich, tego jak wygląda kontakt terapeutyczny, po prostu 
tego, czym jest psychiatria i jak być lekarzem psychiatrą.

W  świecie, w  którym coraz mniej autorytetów (Doktor Jaroszewski 
z  pewnością zazgrzytałby zębami za to przyprawianie mu „autorytetu”), 
w którym coraz trudniej o wzory do naśladowania, był w naszym środowi-
sku kimś szczególnym. Dla mnie, doktor Tomasz Jaroszewski był uosobie-
niem pięknego „przedwojennego” etosu zawodu lekarza. Moim zdaniem 
często niedocenianym. Może właśnie przez to, że był w tym wszystkim bar-
dzo naturalny, zwyczajny, prawdziwy i skromny.

Proszę nie dziwić się zatem, że na kolejnych stronach publikujemy 
wspomnienia napisane na gorąco przez kilka osób, które pracowały z dok-
torem Tomaszem Jaroszewskim, które współpracowały z nim przy tworze-
niu jego ukochanych „Nowinek Psychiatrycznych”. Postanowiliśmy także 
zamieścić, napisany przez niego samego w zeszłym roku, życiorys. 

Ja mam wobec doktora Tomasza Jaroszewskiego dług szczególny 
i szczególne podziękowania. Nie wiem, czy zdecydowałbym się na wydawa-
nie „Psychiatry”, gdybym nie widział szlaku wytyczonego przez Redaktora 
Jaroszewskiego. Fakt, że Doktor polubił nasze czasopismo był ogromnym 
wsparciem.

Żegnaj Panie Doktorze, 
Żegnaj Panie Redaktorze, 
Będzie nam Pana ogromnie brakowało!

Tomasz Szafrański



Urodziłem się w  Warszawie w  maju 1943 roku. Ojciec mój był lekarzem, zasłużonym 
dla psychiatrii polskiej – po wojnie był dyrektorem szpitala psychiatrycznego w Kocborowie, 
potem w Drewnicy, w latach 1957 – 1963 był prezesem P.T.P., całe życie udzielał się społecznie. 
Podobnie moja Matka, równocześnie chowając szóstkę dzieci. Ten przykład pracy społecznej 
przeniósł się potem i na mnie. Mieszkając z Rodzicami na terenie szpitali od dziecka stykałem 
się z chorymi, pracą personelu i problemami psychiatrii. I choć chciałem iść na medycynę, to 
nie myślałem podążać ułatwiającymi życie śladami Ojca.

Pierwsze dwie klasy szkoły podstawowej skończyłem w Starogardzie Gdańskim, następne 
– liceum i maturę (1961 r.) – w Warszawie (31 LO im. Bolesława Chrobrego na ul. Otwockiej). 
Medycynę studiowałem na Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1961 – 1968.

Po studiach pojawił się problem ze znalezieniem stażu, jedyną możliwością okazał się staż 
psychiatryczny... i tak stałem się psychiatrą, wkrótce konieczność stała się zamiłowaniem. Staż 
ogólny odbyłem w Szpitalu Wojskowym na ul. Szaserów i w Szpitalu Praskim. Przez rok praco-
wałem w Szpitalu w Drewnicy. W latach 1971 – 1982 będąc asystentem II Kliniki Psychiatrycz-
nej IPiN pracowałem pod kierownictwem prof. Stanisława Pużyńskiego kolejno w  Szpitalu 
w Tworkach, przy ul. Dolnej i od początku istnienia – w obecnym budynku przy ul. Sobieskiego 
9. W 1974 roku uzyskałem pierwszy stopień specjalizacji, w 1981 – drugi. W Instytucie byłem 
odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

W latach 1982 – 2002 działałem przez 20 lat jako konsultant – psychiatra Szpitala Pra-
skiego, a tam zwłaszcza w Oddziale Zatruć; w ten sposób zrealizowałem swoje marzenie, by 
mieć większy kontakt z medycyną ogólną.  Od 2002 roku jestem na emeryturze i nadal pracuję 
– w swoim gabinecie prywatnym.

Pragnąłem być raczej lekarzem praktykiem niż naukowcem. Napisałem co prawda kilka 
artykułów, brałem udział w pracy naukowej II Kliniki Psychiatryczne IPiN, ale nie były to jakieś 
wielkie osiągnięcia. Wyżywałem się w pracy społecznej, co było tym bardziej potrzebne i cieka-
we, że nastał czas wielkich zmian politycznych i społecznych.

W liceum działałem w odrodzonym harcerstwie – w Drużynie Artystycznej „Gawęda”. Był 
to niezapomniany okres...

Moim zamiłowaniem jest turystyka. Na studiach pracowałem społecznie jako Przewodni-
czący Sekcji Wczasów, Turystyki i Sportu ZSP, działałem w PTTK, organizowałem rajdy i spływy 
w akademickim środowisku poznańskim. Potem miałem szczęście poznać szerszy świat - by-
łem lekarzem wyprawy etnografów poznańskich do Afganistanu (1976 r.) i kajakarzy górskich 
z Krakowa do Meksyku (1978 r.)

W czasie pracy w IPiN zastał nas burzliwy okres pierwszej „Solidarności”, byłem delegatem 
Instytutu na Zjazd Regionu Mazowsze.

wspomnienie wspomnienie wspom
Życiorys
Tomasz Jaroszewski
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W końcu lat 90-tych (pracowałem już w Szpitalu Praskim) wy-
kluwały się na nowo Izby Lekarskie, organizowałem je na Pradze Pół-
noc, byłem delegatem na pierwsze zjazdy Izb - okręgowe i krajowe. 
Dano mi trudne zadanie zorganizowania od podstaw i wydawania 
„Gazety Lekarskiej”. Udało mi się stworzyć zespół, zdobyć wyposaże-
nie, autorów, a były to trudne czasy Wydałem pierwsze trzy numery, 
jednak nie mając doświadczenia dziennikarskiego przekazałem pa-
łeczkę fachowcom.

Gdy w  1992 roku dr Marek Balicki reaktywował Warszawskie 
Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo 
Chorymi – byłem przez 4 lata jego Sekretarzem.

W latach 1991 -1995, kiedy Przewodniczącym OW PTP był Kol. 
Jacek Wciórka, uczyniono mnie Sekretarzem Zarządu Oddziału. 
Widząc, że „bez informacji nie ma organizacji” i  korzystając z  do-
świadczeń przy wydawaniu „Gazety Lekarskiej”, w  roku 1992 za-
częliśmy wydawać „Nowinki Psychiatryczne” - nazwa od „Nowin 
Psychiatrycznych” wydawanych przed wojną przez doc. Piotrow-
skiego. Początkowo była to jedna kartka powielonego maszynopi-

su, potem – skład komputerowy a od 1994 roku 
„Nowinki” stały się normalnym, drukowanym 
w drukarni kolorowym pismem. Tyle, że wycho-
dziły nieregularnie, co zależało od mojego cza-
su (dzielnie pomagała mi Małżonka, dr Urszula 
Żok-Jaroszewska), od znalezienia sponsorów 
(na początku zbierało się datki na zebraniach 
PTP, do kapelusza, potem uaktywniły się firmy) 
i od zmotywowania autorów. Był to okres inten-
sywnej pracy ale też niezwykła okazja poznania 
wielu ośrodków i  znakomitych psychiatrów. 
Formalnie „Nowinki” były pismem Oddziału 
Warszawskiego, ale nakład powoli wzrósł do 
2000 i rozsyłaliśmy je do prenumeratorów w ca-
łej Polsce. Myślę, że cenną inicjatywą było pu-
blikowanie zbiorczych informacji o  lecznictwie 
psychiatrycznym, przeprowadzenie ankiety 
i opublikowanie spisu certyfikowanych psycho-
terapeutów (2004 r.), a  zwłaszcza, wydawany 
oddzielnie, „Lekospis Psychiatry” - duża pomoc 
przy wypisywaniu recept. W  czasie XLI Zjazdu 
w Warszawie udało się w ciągu jednej nocy wy-
dać numer specjalny, z wynikami obrad Walne-
go Zgromadzenia.

Coraz trudniej było o sponsorów, wydawa-
nie wymagało mnóstwa czasu, zdrowie było 
już nie to. Ostatni numer „Nowinek” wydałem 
w  2007 roku, przy okazji XLII Zjazdu Psychia-
trów Polskich w  Szczecinie a  ostatni lekospis 
– w 2011 roku. I tak to nowinkarskie pismo za-
snęło snem (mam nadzieję) sprawiedliwych.  
Ale pojawiło się nowe - „Psychiatra, pismo dla 
praktyków”– Psychiatria to niezwykły i fascynu-
jący temat.

Warszawa, 30 marca 2016 r.                                                                                                                                              

wspomnienie wspomnienie wspom
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Tak będę pamiętać
iwona koszewska

Czemu Panie 
zabrałeś namTomka?

Piotr Brykalski

wspomnienie wspomnienie wspom
Tomek, starszy kolega

Tomek, starszy kolega, zawsze z młodzieńczym entuzjazmem. 
Zainteresowany psychiatrią, pacjentami. Otwarty na ludzi, uważny, 
taktowny, delikatny, skromny, na którego pomoc zawsze można 
było liczyć. Cichy a słyszalny. Tomek, starszy kolega, wzór, punkt od-
niesienia. Łączyła nas atmosfera II Kliniki Psychiatrycznej w Instytu-
cie, w której Tomek zaczynał swoją pracę zawodową, a także uznanie 
dla zespołu lekarskiego w Oddziale Ostrych Zatruć, w Szpitalu Pra-
skim. Tomek związał z tym Oddziałem wiele lat swojego życia zawo-
dowego.

Tomek, starszy kolega, z  którym czasem po zakopiańskich 
konferencjach chodziłam po Tatrach; Wiktorówki, Dolina Pięciu Sta-
wów… Niezapomniane zimowe wejście na Zawrat, niedługo po za-
wale, radość! Potem były kolejne „zawraty”. Mimo ciężkich chorób, 
z pomocą zawsze wspierającej żony Uli, wracał wiele razy na szlak 
życia.

Tomek rodzinny
Tomek pochodził z  rodziny o  wielopokoleniowych tradycjach 

zaangażowania społecznego. Syn lekarzy. Ojciec dr Zdzisław Jaro-
szewski, psychiatra, odważnie głosił i wcielał w życie swoje przeko-
nania, walczył o godność chorego. Cichy, ale znaczący głos w śro-
dowisku. 

Tomek rodzinny. Żonę Urszulę, psychiatrę, poznał w Instytucie. 
„TomekiUla” piękni razem, communio. „Ula” w ustach Tomka brzmia-
ło zawsze z zachwytem, „Tomek” zawsze z miłością i troską w głosie 
Uli. Wytwarzali wokół siebie przestrzeń, w której inni czuli się ważni. 

Tomek lekarz i społecznik
Tomek, profesjonalny, z zasadami, otwarty na nową wiedzę, to-

lerancyjny, akceptujący i ciepły do pacjentów, lubiany i szanowany 
przez nich. Rzetelny jako lekarz, czego wyrazem były niezapomnia-
ne, jedyne w  swoim rodzaju, pisane atramentem historie chorób 
i konsultacje.

Jako jeden z pierwszych z ogromnym wyczuciem wprowadzał 
wartości społeczeństwa obywatelskiego w  środowisku lekarskim. 
Tomek (1992): ”Nastał czas wolności mówienia, pisania i  jeszcze 
większej wolności pozostawania na boku”. Integrował środowisko 
psychiatrów „Nowinkami Psychiatrycznymi”. „Staramy się infor-
mować praktyków o  sprawach przydatnych i  praktycznych, nowych 
lub zmieniających się przepisach, odbytych zebraniach naukowych, 
opłatku, zjazdach czy dyskusjach”.  Wychodząc naprzeciw naszym 
potrzebom wydawał spisane na maszynie lekospisy, niezwykle po-
mocne w tym czasie dla naszej codziennej praktyki. Od pierwszego 
do ostatniego numeru delikatnie, charakterystycznym, pięknym 
językiem, zachęcał do współpracy, do dzielenia się wiadomościa-
mi. „Nowinki” stały się nieocenioną kroniką lat 1992-2007. „Liczę, że 
nasze środowisko nie zasnęło, a  społeczne tworzenie i  redagowanie 
Nowinek ma sens”.  n

Instytut
Doktor Tomasz Jaroszewski otrzymał zadanie nauczenia 

mnie prowadzenia pacjentów kliniki w  Instytucie Psychoneu-
rologicznym wiosną 1975 roku. Uderzyła mnie Jego bezpo-
średniość i szczerość. Powiedział mi, żebym uczył się od pielę-
gniarki z jego zespołu, ponieważ ona wie więcej. A były to czasy 
szczególne. Swoje triumfy święciła wtedy książka Kazimierza 
Jankowskiego „Od psychiatrii biologicznej do psychiatrii huma-
nistycznej”. Chociaż wielu psychologów uważało za zbędną zna-
jomość psychopatologii, lekarze musieli znać na pamięć cienką 
książeczkę profesora Jaroszyńskiego. Tomek bez trudu i niejako 
naturalnie godził te wszystkie prądy. On po prostu traktował pa-
cjentów jak osoby, którym życie ułożyło się nieco inaczej. Wtedy 
nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale obecnie przypomina mi 
profesora Antoniego Kępińskiego. Chociaż nie pisał doktoratu, 
nie zdawał na wyścigi egzaminów specjalizacyjnych, cieszył się 
wśród kolegów wielkim autorytetem. Nasz wspólny szef, wów-
czas doktor Andrzej Jabubik, powiedział kiedyś, że „przy Tomku 
czuje się jak istota aspołeczna”. Ponieważ ta wrażliwość społecz-
na wyniesiona już domu rodzinnego określała Tomka najpełniej. 

Gazeta
Już w nowym klimacie politycznym, zaraz na początku lat 

dziewięćdziesiątych, doktor Tomasz Jaroszewski zaprosił mnie 
do pomocy w zakładaniu Gazety Lekarskiej. Udało mu się zgro-
madzić wokół tego przedsięwzięcia wielu znakomitych i utytuło-
wanych lekarzy różnych specjalności. W miarę jak gazeta stawała 
się coraz ważniejsza i ugruntowywała swoją pozycję na rynku, 
pozycja Tomka malała, aż do zupełnego zaniku. A  jako, że od-
czuwał potrzebę pracy społecznej, założył i własnym sumptem 
wydawał Nowinki Psychiatryczne. Był niestrudzonym autorem, 
fotoreporterem i wydawcą w jednej osobie. Na szczęście poma-
gała mu w tym żona Urszula Żok-Jaroszewska. 

Persona
Już nigdy nie pracowaliśmy razem. Tomek przez lata pełnił 

funkcję konsultanta psychiatry w Szpitalu Praskim. To tam wła-
śnie miałem okazję go spotkać (po raz ostatni w miejscu pracy) 
w maleńkim gabineciku gdzieś koło WC lub tzw. brudownika. 
Zawsze niezwykle starannie badał pacjentów. I  co ciekawe, 
opisywał wyniki ładnym charakterem pisma. On przez ponad 
40 lat ładnie pisał. Później, gdy już pracował tylko w  swoim 
gabinecie, można było wyczuć jego solidną i szlachetną oso-
bowość. Nigdy nie mówił nic złego, nawet o tych, którzy na to 
zasługiwali. O  jego cierpieniach dowiadywałem się od osób 
trzecich. Kiedy kilka tygodni temu poprosił mnie o  kontakt 
z  naszym przyjacielem, chirurgiem doktorem Rafałem Góre-
wiczem, zrozumiałem, że jest śmiertelnie chory. Myślę, że nie 
chciał, żebym się martwił. n
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Wspomnienie  
dr Tomasza  

Jaroszewskiego
Łukasz Święcicki
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wspomnienie wspomnienie wspom
Zmarła kilkanaście dni temu franciszkanka z Lasek, s. Rut 

Wosiek, żartowała często z samej siebie: „ciągle piszę czyjeś 
wspomnienia pośmiertne, kiedy sama umrę napiszcie: pisząc ne-
krologi wyciągnęła nogi”.

Czy wspomnienia pośmiertne wypada zaczynać od takich 
anegdotek? W przypadku Tomka Jaroszewskiego na pewno. Po-
dobałoby Mu się. Co tam – teraz Mu się podoba! Zawsze uważał 
moje poczucie humoru za ryzykowne, ale też mało kto się tak z 
moich żartów śmiał. I tego też będzie mi bardzo brakować. Tego 
bardzo wesołego, ale wstrzymywanego ze względu na niezwykłą 
delikatność, śmiechu i uśmiechu.

Nie mam pojęcia, kiedy poznałem Tomka. Z pewnością oso-
bistą znajomość poprzedziła fama. Kiedy w 1987 roku podjąłem 
pracę w Oddziale Chorób Afektywnych w Instytucie Psychiatrii 
i Neurologii, Tomka już tam nie było, odszedł z pracy w IPiN 5 
lat wcześniej. Ale Jego sława jak najbardziej żyła. Starsi koledzy 
zalecili mi czytanie historii chorób dr Jaroszewskiego, żeby „opa-
nować styl”. I naprawdę – było warto! Takich opisów nie czyta-
łem nigdy wcześniej ani później. Były to historie tak dokładne i 
barwne, że naprawdę trudno to sobie wyobrazić. Zastanawiałem 
się również, ile czasu musiał poświęcić autor na ich wytworzenie 
– rzeczywiście, koledzy mówili, że wychodził z pracy wieczorem.

Na tej podstawie wyrobiłem sobie o Tomku niezwykle dobre 
zdanie i, kiedy spotkałem Go osobiście (gdzieś na początku lat 
90 tych), byłem troszkę rozczarowany. Wydał mi się wtedy tro-
chę jak na moje ówczesne potrzeby za mało otwarty i za mało 
szalony. Oczywiście mówi to znacznie więcej o mnie niż o Nim. 
Wtedy pracowaliśmy razem nad „Nowinkami Psychiatrycznymi”. 
Tomek poświęcał temu mnóstwo czasu, ja zdecydowanie mniej. 
Tomek był zawsze niezwykle skromny, teraz rozumiem, że tego 
nie rozumiałem. Ja po prostu nie jestem, więc w głowie mi się 
czasem nie mieści. Przez wiele lat firmowałem sztandarowy pro-
dukt Tomka, czyli „Lekospis psychiatry”. Nawet teraz jeden numer 
leży obowiązkowo przede mną (rok 2011 – chyba ostatni?). Na 
pierwszej stronie jest mój wstęp i moje zdjęcie. Ale całą resztę 
zrobił Tomek. Wszystkim zawsze o tym mówiłem, ale nikt mi nie 
wierzył i wielokrotnie mi za ten nie-mój lekospis dziękowano… 
Raz nawet zostałem publicznie pouczony, że się podszywam. Ni-
gdy tego nie robiłem, ale skojarzenie ze zdjęciem na pierwszej 
stronie jest nieuniknione. To był Tomka pomysł i Tomek się tego 
trzymał, choć mówiłem Mu, że to rodzi wiele nieporozumień. „Tak 
jest lepiej” – mruczał – „fajnie wyglądasz w tym kapeluszu i poza 
tym tak jest lepiej…”.

Tyle spraw się ciśnie do głowy, tyle wspomnień o Tomku… 
A już się boję, że to się w „Psychiatrze” nie zmieści. Można zamiast 
mojego felietonu – to ostatecznie dzięki Tomkowi urodziłem się 
jak felietonista, stały autor rubryki „Przeczytane w autobusie”. A 
felietonistą jestem prawie najbardziej w życiu, zaraz po psychia-
trze… Gdyby nie Tomek – nie dowiedziałbym się.

Tomek zmarł 22 września tego roku.  
Przeszedł na drugą stronę Gór.  
W poniedziałek pożegnamy Tomka  
u Dominikanów na Służewcu, dziękujemy 
Bogu za Jego życie, za to, co nam dał  
i zostawił. 

                                             iwona koszewska

Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której koniecznie muszę. 
Kiedy jakiś czas temu wydarzył się w moim życiu naprawdę 
wielki dramat – mam na myśli sytuację, w której padłem ofiarą 
plemiennej wojny politycznej, zostałem zidentyfikowany jako 
wróg klasowy i niemal zniszczony cywilnie i dosłownie, to To-
mek był jedyną osobą ze środowiska, która cały czas stała przy 
mnie. Sam miał już w tym czasie ogromne problemy zdrowot-
ne, ale poświęcał czas dzwoniąc do mnie, pisząc, wspierając! 
Nawet zapraszając do siebie na oglądanie meczu czy obiad 
(do tego niestety nigdy nie doszło...). Był tak niezwykle de-
likatny, empatyczny i rozumiejący. I to nie dlatego, że on i ja 
staliśmy po tej samej politycznej stronie. Nie wiem i nigdy nie 
pytałem, z kim sympatyzował Tomek.

Pani doktor Urszula, informując mnie o śmierci Tomka, 
powiedziała: „Często ostatnio mówił, że stałeś Mu się bardzo 
bliski”. I Ty Tomku także stałeś mi się bliski. Znaliśmy się niemal 
30 lat, robiliśmy razem fajne rzeczy, ale zrozumienie, a nawet 
przyjaźń (w moim życiu rzecz prawie niebywała) przychodzi 
często późno. Ważne, że nie za późno. I do zobaczenia prze-
cież już wkrótce. Tyle rozmów mamy przed sobą. n
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spis treści

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

Zdjęcia na stronach: 11,13, 71, 74, 75, 83 - www.123rf.com

Sprostowanie W numerze 17 Psychiatry (2/2017) w spisie treści oraz na stronie 19 błędnie podaliśmy nazwę Środowiskowego Domu Samopomocy w Koszalinie oraz 
nazwisko jednego z autorów zamieszczonej relacji. Prawidłowa nazwa ŚDS to Środowiskowy Dom Samopomocy "Przyszłość" zaś autorem jednej z relacji jest Pan Paweł 
Szarszewski. Redakcja przeprasza za pomyłkę.

OGŁOSZENIA
9  VII Warszawskie Sympozjum Naukowe „NARKOTYKI”  

– Warszawa 2017

66  Konkurs literacki PTP

69  Szlak konferencji psychiatrycznych – Jesień 2017

70  „Nastroje, emocje, umysł – Pamięci profesora  
Jerzego Vetulaniego” XXIII konferencja Farmakoterapia, 
psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych. 
Zakopane 2018

RELACJE
68 Konkurs kryształowe pióra 2017 – Sławomir Murawiec

CICER CUM CAULE
62 FARMAKOLOGICZNY URZĄD PRACY. Czy trazodon działa neuropro-

tekcyjnie – Piotr Jachołkowski

65 SZAFRAN. Szafran poprawia humor i wigor!  
– Krzysztof Krocetyński

71 PZP. Bravi! – Ireneusz Cedeński

72 EAT ART. Jak kulturalny junk food zamienić w wystawny 
obiad albo elegancki podwieczorek?  
– Michał Pierzgalski

74 LAB&LAJF. Badania kliniczne nowych leków są ciągle  
niebezpieczne. Opis przypadku – Adam Płaźnik

76 KINO. Usta Karela Gotta – Stefan Laudyn

78 PSYCHIATRA W OPERZE. Orfeusz w umarłym mieście  
– Katarzyna Prot-Klinger

80 PŁYTY KTÓRE WARTO ZNAĆ. Adele 21 – Mirek Sukiennik

82 HISTORIA PSYCHIATRII KRAKOWSKIEJ OD KUCHNI. Doktor Jerzy Zadęcki 
w poszukiwaniu niepoznanego smaku brukselki  
– Jacek Bomba

84 REZYDENCJA. Terminowanie – Janina Sonik

85 SNOBISTYCZNO PRETENSJONALNY FELIETON GRAFOMAŃSKO-PLOTKARSKI. 
Anna Netrebko i reszta świata – Bogusław Habrat

86 AUTOBUSOWE SUPER-WIZJE. Reguła trzeciego dziecka. Olga  
– Łukasz Święcicki

WSPOMNIENIA
4  Życiorys -  Tomasz Jaroszewski 

6  Tak będę pamiętać – Iwona Koszewska
    - Czemu Panie zabrałeś nam Tomka? – Piotr Brykalski

7  Wspomnienie dr Tomasza Jaroszewskiego  
– Łukasz Święcicki

EX-IN
10 Miecz Damoklesa nad piętą Achillesa – Janina Sonik

15 EX-IN czy dla każdego?  
– Barbara Banaś, Dorota Wypich, Anna Liberadzka

16 „Myślałem, że tylko ja mam głosy…”  
– Aleksandra Zykus-Stukan

17 Na dobrym kursie…- Wiesława Paradowska-Stawczyk

18 Doświadczenie nieoczywiste – Katarzyna Boguszewska

20 Ekspert przez doświadczenie. Droga, realia, przyszłość 
– Ewa Piskorska

22 Od stygmatyzacji do destygmatyzacji i z powrotem  
– Robert Pudlo

TEORIA I PRAKTYKA
25 Jak można być zdrowym i chorym psychicznie w XXI 

wieku – Tadeusz Kobierzycki

28 Amerykański sen. Farmakologiczne leczenie  
bezsenności, zalecenia AASM  
– Adam Wichniak, Aleksandra Wierzbicka

33 Miejsce olanzapiny w leczeniu choroby afektywnej 
dwubiegunowej – Jaśmina Arabska, Marcin Wojtera

40 Tiapryd w leczeniu różnych stanów związanych  
z uzależnieniem od alkoholu – Bogusław Habrat

43 Od depresji i lęku do celu – Sławomir Murawiec

49 Wenlafaksyna w warsztacie psychiatry od niemal  
18 lat – Adam Wysokiński

55 Depresja w poszukiwaniu noradrenaliny: duloksetyna 
– Piotr Wierzbiński

67 Baklofen. Nowość z Paryża  
– Andrzej Jakubczyk, Marcin Wojnar



ogłoszenia

        PROGRAM: 24 LISTOPADA (piątek) 

ViI Warszawskie Sympozjum Psychiatryczne

/// Narkotyki ///
24 -25 listopada 2017 r.

10:00 -12:00 

12:00 -12:30

12:30 -14:00 

14:00 -14:30

14:30 -15:30 

15:30 -15:45

Sesja VI  Jak pracować z pacjentem uzależnionym

f  Jussi Niemi-Pynttari (NP&SAC Helsinki) 
–  4 Points We Need For Recovery

f  Andrzej Jakubczyk (WUM) 
    – Dylematy farmakoterapii uzależnionego
f  Marek Wójcik (Eleuteria) 

– Leczenie substytucyjne okiem praktyka 

Dyskusja panelowa z udziałem wykładowców 
oraz Kariny Steinbarth-Chmielewskiej i Heleny Baran (IPiN)

 Przerwa

Sesja VII  Nowości i trendy

f  Jolanta Zawilska (ŁUM)  
– Nowości i trendy w „dopalaczach” 
f  Anna Basińska (IPiN)  

– Benzodiazepiny - nowe odpowiedzi na stare pytania
f  Łukasz Święcicki (IPiN) 

– Ketamina, LSD – nowe drogi leczenia depresji? 

Przerwa

Sesja VIII  Sex & drugs & rock'n'roll

f  Sławomir Jakima (SWZPZPOZ)  
– Problemy seksualne u osób uzależnionych

f  Andrzej Silczuk (IPiN) – Narkotyki i rock’n’roll

Zakończenie sympozjum

Rejestracja uczestników

sesja I  - Dyrektorska

f  Janusz Heitzman (Dyrektor - Instytut Psychiatrii i Neurologii) 
– Narkotyki i zbrodnia 

f Janusz Sierosławski (IPiN) – Co z badań epidemiologicznych 
wynika dla praktyki klinicznej?

f Piotr Jabłoński (Dyrektor - Krajowe Biuro Przeciwdziałania 
Narkomanii) – Polityka państwa wobec narkomanii

f Maria Kała (Dyrektor - Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków) 
– Meandry oznaczania substancji psychoaktywnych

Przerwa

sesja II  Oddziału Warszawskiego Polskiego  
Towarzystwa Psychiatrycznego

     Honorowy wykład im. Prof. Jana Mazurkiewicza: 
f  Tadeusz Parnowski (PTPG, RJP PAN)  

– Uzależnienia u osób starszych
f  Pinhas Dannon (Tel Aviv University) – Głęboka przezczasz-

kowa stymulacja magnetyczna w leczeniu uzależnień

Przerwa

sesja III  Różne konteksty

f  Artur Wiśniewski (WUM) – Wszystko, co musisz wiedzieć  
o stosowaniu stymulantów w leczeniu ADHD

f  Marcin Wojnar (WUM) – Przyszłość leczenia uzależnień

Przerwa

Sesja IV  Marihuana

f  Jussi Niemi-Pynttari (NP&SAC Helsinki)  
– Cannabis as a causative agent in schizophrenia - Specu-
lation about the mechanisms

f  Michał Kidawa (KBPN)  
– Aktualny stan prawny tzw. „Medycznej marihuany”

f  Bogusława Bukowska (KBPN) – CANDIS - program  
terapeutyczny dla osób uzależnionych od marihuany

Przerwa

Sesja V  Narkotyki a twórczość 
organizowana wspólnie z Instytutem Witkacego (IW)

f  Tadeusz Nasierowski (WUM) – Witkacy i psychiatrzy…. 
f  Jan Gondowicz (IW) – Narkotyki w Młodej Polsce
f  Mariola Odzimkowska (IW) – Korespondencja peyotlowa 

Witkacego z dr Rouhier 
f  Marek Średniawa (IW) – Współczesne inspiracje twórczo-

ścią Witkacego wspomaganą narkotykami i używkami 

09:00 

9:30 -11:30  

11:30 -11:50

11:50 -13:20

13:20 -14:20 

14:20 -15:20

15:20 -15:40

15:40 -17:10

17:10 -17:30

17:30 -20:00

     Miejsce sympozjum:  Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN, Warszawa

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian 
w programie sympozjum! 

      PROGRAM:  25 LISTOPADA (sobota) 

Komitet Naukowy: Bogusław Habrat, Tomasz Szafrański

Organizatorzy: Kwartalnik „Psychiatra”, Oddział Warszawski PTP,  
Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN. 

Zgłoszenia: do 10.11.2017 na e-mail: sympozjumpsychiatryczne@gmail.com
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko /miejsce pracy/adres e-mail do 
kontaktu /oraz w przypadku osób nie będących członkami
PTP skan lub PDF potwierdzenia dokonania opłaty konferencyjnej 200-zł.

Opłaty: Dla członków PTP którzy mają opłaconą składkę  
członkowską za 2017 rok – udział w sympozjum jest bezpłatny. 

Dla pozostałych osób opłata konferencyjna wynosi 200- zł.

Prosimy o dokonywanie przelewu na numer konta: 
64 1020 1156 0000 7102 0050 5255 
(konto Oddziału Warszawskiego PTP)
W tytule przelewu prosimy wpisać: SYMPOZJUM NARKOTYKI 
oraz imię i nazwisko osoby której dotyczy wpłata.

Do zobaczenia na VII Sympozjum w Warszawie!
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EX-In
Miecz Damoklesa
nad piętą Achillesa
Janina Sonik

Piętno na zewnątrz, piętno wewnątrz
O osobach chorujących psychicznie mówi się, że dźwiga-

ją podwójne brzemię: czyli brzemię związane z objawami psy-
chopatologicznymi i  deficytami w  funkcjonowaniu społecz-
nym, oraz to, które jest wynikiem piętna społecznego i  jego 
behawioralnej manifestacji – odrzuceniem społecznym i dys-
kryminacją. Negatywne skutki stygmatyzacji są tak dotkliwe, 
że niekiedy mówi się w tym kontekście o „drugiej chorobie”. 

Pojęcie piętna zostało spopularyzowane w naukach spo-
łecznych przede wszystkim za sprawą socjologa Ervinga Gof-
fmana i jego klasycznego eseju z 1963 r. pt. „Stigma. Notes on 
the management of spoiled identity”. Goffman użył terminu 
„piętno” na określenie „atrybutu dotkliwie dyskredytującego”. 
Osoba posiadająca taki atrybut jest postrzegana jako nazna-
czona, niepełnowartościowa i  jest „mniej pożądana społecz-
nie”. Choroba psychiczna jest typowym przykładem atrybutu 
dyskredytującego społecznie w zasadzie we wszystkich spo-
łeczeństwach i kulturach.

***

Współczesne modele teoretyczne stygmatyzacji ujmują 
ją zazwyczaj jako złożony proces obejmujący kilka odrębnych, 
ale wzajemnie powiązanych komponentów, takich jak: pro-

blemy z  wiedzą (ignorancja), postawami (uprzedzenia) i  za-
chowaniami (dyskryminacja). Negatywne przekonania, posta-
wy i zachowania wobec osób chorujących psychicznie, czyli 
piętno publiczne, są tylko fragmentem problemu. Nie mniej 
istotne są bowiem reakcje samych stygmatyzowanych, któ-
rzy nierzadko akceptują i  internalizują negatywne stereoty-
py dotyczące swojej grupy. Mechanizm ten skutkować może 
negatywnymi reakcjami emocjonalnymi wobec siebie, spad-
kiem samooceny i poczucia własnej skuteczności oraz reakcją 
behawioralną przejawiającą się defensywną postawą życiową 
i  rezygnacją z  dążenia do osiągnięcia istotnych celów życio-
wych. Ten fenomen określa się jako zinternalizowane piętno, 
albo jako autostygmatyzację. Skutkiem autostygmatyzacji 
jest efekt „po co próbować”. „Po co mam szukać pracy, skoro 
i tak jej nie dostanę?”. „ Po co mam iść na studia skoro i tak ich 
nie ukończę?”. Autostygmatyzacja prowadzi do jeszcze więk-
szej izolacji społecznej.

To co niewidoczne dla oczu
Dla osób dyskredytowanych kluczową kwestią jest kon-

trolowanie informacji na temat piętna. Stają one nieustannie 
wobec problemu czy, jak, komu, gdzie lub kiedy ujawnić swój 
skrywany sekret i stosują w różnym zakresie techniki kontroli 

W obszarze walki ze stygmatyzacją osób chorujących psychicz-
nie akcenty rozkładają się nierówno: mówi się dużo, bada się 
mało, robi się trochę. Środowisko psychiatryczne – nastawione 
ambiwalentnie – intuicyjnie ustępuje pola tzw. ekspertom przez 
doświadczenie, obawiając się równocześnie antypsychiatryczne-
go wydźwięku ich działalności.
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EX-In

informacji o  swojej kondycji. Proces zarządzania nieujawnio-
nymi i  dyskredytującymi informacjami Goffman określa jako 
pomijanie piętna (passing). Zauważa on, że pomijanie piętna 
pozwala często uniknąć dyskredytacji, jednak odbywa się to 
zwykle dużym kosztem. Ceną jest ciągłe napięcie, niepokój, 
obawa, że tajemnica może w każdej chwili zostać ujawniona, 
a  dotychczasowe życie może ulec zniszczeniu. Osoby ukry-
wające wstydliwe informacje często zmuszone są do prowa-
dzenia podwójnego życia i stałego utrzymywania wzmożonej 
czujności – nieustannego kontrolowania i analizowania nawet 
najbardziej banalnych sytuacji społecznych, które dla innych 
mają charakter rutynowy i  przebiegają w  zasadzie automa-
tycznie. Tzw. „model zaabsorbowania sekretem” przekonująco 
wyjaśnia, w  jaki sposób obsesyjne pochłonięcie ukrywaniem 
piętna może doprowadzić jednostkę do stanu dotkliwego 
cierpienia, określanego obrazowo jako „prywatne piekło” (pri-
vate hell).

Ze względu na duże koszty psychologiczne i  interperso-
nalne wynikające z ukrywania piętna, część osób chorujących 
psychicznie decyduje się na „wyjście z ukrycia”, „ujawnienie się” 
(coming out, disclosure).

Innym się udało
Problem ujawniania się i  jego konsekwencji był badany 

i dyskutowany znacznie częściej wśród przedstawicieli mniej-
szości seksualnych. Samo słowo „coming out” wypowiedziane 
po angielsku, rozumiane jest jako publiczna afirmacja swojej 
seksualności: wyznanie, które ma pozwolić podmiotowi od-
zyskać kontrolę nad swoim życiem. Nie porównujemy orien-
tacji seksualnej do stanu psychicznego, ale wydaje się, że ze 
względu na niektóre podobieństwa do sytuacji społecznej 
grup LGBT, osoby chorujące psychicznie mogą skorzystać z ich 
doświadczeń.

A doświadczenia te wskazują, że choć coming out wiąże 
się z oczywistym ryzykiem odrzucenia społecznego i dyskry-
minacji, to jednak może nieść ze sobą również korzyści, ta-
kie jak redukcja stresu związanego z  koniecznością ciągłego 
ukrywania ważnego aspektu swojej tożsamości, poprawa sa-
mooceny i  jakości życia, ułatwienie relacji interpersonalnych 
i  zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia społecznego, 
a także zwiększenie siły politycznej własnej grupy i możliwości 
wpływania na stygmatyzujące postawy społeczne.

Tak, ale jak?
Listę korzyści z ujawnienia faktu, że choruje się psychia-

trycznie łatwo zmieścić w jednym zdaniu. Natomiast – jak wie-
my – rzeczywistość z tym zdaniem na wiele sposobów oporuje. 

Wyniki badań sprzed dekady wybrzmiewają dosadnie: 
76% badanych Polaków uważa, że choroby psychiczne, jako 
przynoszące wstyd, należy ukrywać. Mówisz i  masz. Mimo 

76% badanych Polaków 
uważa, że choroby psychiczne, 
jako przynoszące wstyd, należy 
ukrywać.

Tzw. „model za-
absorbowania sekretem” 

przekonująco wyjaśnia, w jaki 
sposób obsesyjne pochłonięcie 

ukrywaniem piętna może doprowa-
dzić jednostkę do stanu dotkliwe-

go cierpienia. … ukrywanie
swojej choroby jest

podstawową, intuicyjną
i szeroko stosowaną strategią

radzenia sobie ze
stygmatyzacją
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wspomnianych wysokich kosztów, które się z tym wiążą, ukry-
wanie swojej choroby jest podstawową, intuicyjną i  szeroko 
stosowaną strategią radzenia sobie ze stygmatyzacją. Trudno 
sobie wyobrazić korzyści z  ujawnienia choroby psychicznej 
w społeczeństwie, które tego nie chce i nie akceptuje. 

Jeżeli to nie impas na drodze w walce ze stygmatyzacją 
osób chorujących psychicznie, to niewątpliwie ostry zakręt. 

Zatem o  stygmatyzacji nie wystarczy wiedzieć, że jest, 
ani pisać, że jest, by przestała obowiązywać. Udowodniono, 
że najskuteczniejsze jest łączenie edukacji i kontaktu z osoba-
mi chorującymi, po doświadczeniach kryzysu. Osoby te – czyli 
eksperci przez doświadczenie – opowiadając swoje historie 
zmniejszają lęk i  uprzedzenia społeczeństwa. Paradoksem 
jest, że skuteczne zwalczanie piętna społecznego zakłada 
ujawnienie się osób chorujących psychicznie. Co jak wiemy, 
wiąże się też z ryzykiem, w związku z tym jaką rolę pełni „ukry-
wanie” jako strategia radzenia sobie ze stygmatyzacją. 

Ujawnienie - świadectwo - tożsamość
Kluczową kwestią jest analiza tego, czym jest proces 

„ujawnienia” w  przypadku osób z  doświadczeniem kryzysu 
psychiatrycznego. Badania takich grup jak Afroamerykanie, 
seniorzy, osoby nieheteronormatywne dowodzą, że ziden-
tyfikowanie się ze stygmatyzowaną grupą zmniejsza auto-
stygmatyzację, zwiększając poczucie własnej wartości. Do-
świadczenia społeczności LGBT są o tyle ciekawe, że zarówno 
w  wypadku orientacji seksualnej, jak i  choroby psychicznej, 
atrybut dyskredytujący nie jest widoczny na pierwszy rzut 
oka i może być zachowany w tajemnicy. Żeby wyjść z ukrycia 
potrzebne jest zidentyfikowanie się z grupą, a co za tym idzie, 
przyjęcie dyskredytującego elementu jako części swojej toż-
samości. 

To się społeczności LGBT w dużej mierze udało. Świadec-
twem może być chociażby płaszczyzna językowa, w  której 
doszło do przyjęcia stygmatyzujących etykiet jako „swoje”: 
„We’re here, we’re queer. Get used to it”. Od miecza wojujesz, 
od miecza zginiesz – pejoratywne niegdyś określenie queer – 
przyjęło się poprzez afirmacje i aklamację.

Postulat, by pacjenci zidentyfikowali się ze swoją chorobą 
psychiczną brzmi kontrowersyjnie. Wydawać by się mogło, że 
jest to droga do negatywnego w skutkach szeroko pojętego 
obciążenia. Jak bowiem zidentyfikować się z chorobą? Jednak 
z dotychczasowych badań wynika, że szkodliwym jest przyję-
cie stygmatyzujących opinii na swój temat jako swoje własne, 
a  nie samo przeżywanie doświadczenia chorobowego jako 
integralnej części siebie. Spojrzenie na siebie przez pryzmat 
swoich doświadczeń – także chorobowych – i połączenie ich 
z definicją zdrowienia (nadzieja, możliwości, realizacje celów 
i wspólnota), nie musi być obciążające. Przeciwnie, może być 
umacniające w skutkach. 

Duma rodzi się z wiedzy na temat tego, kim się jest. Afir-
macja „jestem Afro-Amerykaninem” daje dodatkową odpo-
wiedź na pytanie kim jestem? W  takim kontekście choroba 
psychiczna jest częścią tożsamości, z  której można czerpać 
siłę. Dla niektórych stwierdzenie „choruję psychicznie” w du-
żej mierze definiuje i opisuje ich codzienne funkcjonowanie. 
Równocześnie pozwala podmiotowi poczuć się autentycznie, 
co często ma pozytywny wpływ na poczucie własnej warto-
ści i  samoskuteczność. Należy zwrócić uwagę, że doświad-
czenie kryzysu nie dla każdego będzie centralną osią nowej 
tożsamości. Co jest o tyle istotne, że o ile ujawnienie się i zi-
dentyfikowanie z grupą osób chorujących psychicznie może 
zmniejszyć autostygmatyzację poprzez poczucie solidarności 
i  stworzenie źródła wsparcia, to równocześnie komponentą 
negatywną może być narażenie się na dyskryminację.

Dla niektórych 
stwierdzenie „choruję 

psychicznie” w dużej mierze defi-
niuje i opisuje ich codzienne funk-

cjonowanie. Równocześnie pozwala 
podmiotowi poczuć się autentycznie, 

co często ma pozytywny wpływ na 
poczucie własnej wartości i sa-

moskuteczność.

ex-in
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Kim są eksperci przez doświadczenie? 
O wyjściu z ukrycia mówi się jako o procesie. Ukrywanie 

choroby może prowadzić do całkowitej izolacji społecznej, 
ponieważ każdy kontakt jest potencjalnym narażeniem się 
na demaskację. Można też do ludzi wychodzić i  fakt choro-
wania świadomie ukrywać. Na następnych szczeblach mieszą 
się: ujawnianie selektywne (wybranym osobom), ujawnianie 
nieselektywne i  wreszcie na szczycie – „broadcasting”, czyli 
otwarte mówienie o swoich doświadczeniach. Eksperci przez 
doświadczenie są tymi, którzy przez ten proces przeszli. Mogą 
teraz pomóc sobie, innymi oraz lekarzom, walcząc ze stygma-
tyzacją systemową, której objawem jest na przykład rażące 
niedofinansowanie psychiatrii. 

Jest jednak ważne, aby w  praktyce klinicznej pamiętać 
o bilansie zysków i strat, o realiach. Jeszcze żadna zmiana spo-
łeczna nie nastała „ex cathedra”. Aby ujawnianie się przyniosło 
więcej korzyści niż strat, musi być decyzją przemyślaną i odpo-
wiedzialną, gdyż w pewnych sytuacjach nieujawnianie może 
być decyzją lepszą i bardziej bezpieczną.

O tym, że nie wynaleziono jeszcze idealnego sposobu na 
funkcjonowanie chorych we wrogo nastawionym społeczeń-
stwie oraz o  plusach i  minusach funkcjonowania w  obrębie 
zrzeszonych ekspertów przez doświadczenie, świadczy wpis 
na publicznym profilu wolontariuszki fundacji eF Kropka. 

„Kochani, jak wiecie od dłuższego czasu działam 
aktywnie na rzecz walki z dyskryminacją osób po kryzy-
sach psychicznych m.in. w ramach Fundacji eFkropka. 
Wczoraj, podczas ważnego dla mnie spotkania, Pani 
Kamila K. na różne sposoby i wielokrotnie dawała mi do 
zrozumienia, że uznaje mnie za „wariatkę” (bynajmniej 
pozytywną). Takie słowo w moim kierunku padło z ust 
tej Pani w miejscu publicznym w towarzystwie bliskich 
mi osób. Kilkukrotnie łapiąc mnie wzrokiem wskazywa-
ła na głowę, pokazując znany nam gest. Obserwowała 
mnie cały czas, dosiadała się do mnie i  komentowała 
wypowiedzi innych osób na mój temat, jak chociażby 
to, że w poniedziałek prowadziłam „Marsz o Godność”. 
Usłyszałam m.in., że w  moim wykonaniu: „to musia-
ło być zabawne (śmiech)”. Kochani, jak dobrze wiecie, 
moje zaangażowanie się w  sprawy społeczne nie ma 
podtekstu humorystycznego, a jest umotywowane głę-
bokimi przekonaniami, szacunkiem do osób po kryzysie 
i  troską. Zachowanie Pani K. bardzo dużo mnie kosz-
towało, zupełnie tak, jak ten wpis. Robię to, ponieważ 
nie mogę zgodzić się na tego typu akty znieważania 

i agresji, robię to, ponieważ czuję się bezsilna, a Wasza 
świadomość sytuacji sprawi, mam nadzieję, że będę się 
czuła bezpiecznie, gdyby tego typu sytuacja się powta-
rzała. Ta historia ma oczywiście szersze ramy, ponieważ 
Pani Kamila pozwoliła sobie nawet obrażać i  krytyko-
wać moją pracę, pisząc w  tym celu do mojej szefowej. 
Oczywiście wszystko robi nie wprost, ponieważ wtedy 
unika się odpowiedzialności. Choć to zwykły wpis na 
fb, liczę, że to przeczytacie i duchem będziecie ze mną. 
Jako aktywna działaczka, ale przede wszystkim jako 
człowiek, takim zachowaniom mówię nie, ale nigdy 
nie sądziłam, że może bywać to tak trudne. Chcę żeby-
ście w przykrych dla mnie sytuacjach publicznych z tą 
Panią, czego na tym etapie nie mogę się ustrzec, mieli 
świadomość, że potrzebuję Waszego wsparcia„.

Wpis ten znakomicie obrazuje problemy, o  jakich była 
mowa powyżej: autorka staje się łatwym (bo rozpoznawal-
nym) obiektem dyskryminacji i w obliczu trudności sięga (za 
pomocą wpisu na fb) po wsparcie osób, które znają jej historię 
i mają podobne doświadczenia.

W USA istnieje program skierowany do osób z doświad-
czeniem kryzysu psychicznego „Coming out proud”, którego 
celem jest zwiększenie zakresu ujawniania choroby psychicz-
nej. Zakłada indywidualne podejście, wsparcie w podjęciu de-
cyzji i psychoedukację. 

A jak wygląda sytuacja w Polsce? Jak u nas rozkłada się bi-
lans zysków i strat? Nasza dotychczasowa wiedza na ten temat 
ma charakter intuicyjny i jednostkowy. By na te pytania odpo-
wiedzieć, praktykom dać wskazówki działania, a  pacjentom 
zaoferować konkretne propozycje, potrzebne są dodatkowe 
badania. n

ex-in
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sformułowanie  
osobistych strategii 

EX-IN
czy dla każdego?

Barbara Banaś, Dorota Wypich, Anna Liberadzka

Dwie z nas uczestniczyły w kursie EX-IN, trzecia czy-
tała program i zbierała wrażenia od uczestników kursu. Kurs 
EX-IN, oparty na niemieckim, przygotowanym metodycznie 
programie, to z  pewnością szansa na rozwój. Program za-
kłada, moduły mające przyczynić się do szeroko pojętego 
zdrowienia osoby chorującej psychicznie, z  takimi celami 
jak: sformułowanie osobistych strategii służących poprawie 
zdrowia psychicznego oraz poprawie relacji z rodziną i siecią 
społeczną, poznanie i umocnienie wewnętrznego poczucia 
siły, wspieranie procesu uświadamiania sobie myśli i zacho-
wań związanych z przeżyciami w czasie choroby psychicznej, 
poszerzenie świadomości i refleksji nad własną historią cho-
rowania i zdrowienia. Z drugiej strony, w programie znajdują 
się też elementy przygotowujące do tego, by zostać pełno-
mocnikiem osoby chorującej psychicznie i zakłada wyposa-
żenie osób z doświadczeniem w niezbędną wiedzę, umiejęt-
ności i kompetencje potrzebne do pełnienia tej roli.

Czy jednak kurs ten jest dla każdego? Z naszych przemy-
śleń i obserwacji wynika, że nie. Nie każda osoba z doświad-
czeniem choroby psychicznej ma odpowiedni wgląd w swoją 
chorobę, a także kompetencje społeczne, by owocnie w ta-
kim kursie uczestniczyć i przygotowywać się do roli pełno-
mocnika, doradcy czy towarzysza innej osoby chorującej, 
nie każda też jest na takim etapie zdrowienia, by omawiane 
kwestie nie niosły ze sobą pewnych zranień, nawet przy bar-

dzo dobrym prowadzeniu zajęć przez trenerów. Zderzenie 
z trudnymi zadaniami podczas kursu może prowadzić wręcz 
do dekompensacji u słabiej funkcjonujących osób.

Druga duża wątpliwość związana z kursem Ex-In łączy się 
z odpowiedzią na pytanie: „I co dalej?”. Często w reklamach 
i  promocji kursu Ex-In, mówi się o  nim, że w  zasadzie Ex-In 
jest jak nowy zawód oraz że z kompetencjami i kwalifikacja-
mi wyniesionymi z kursu można stosunkowo szybko znaleźć 
pracę. Niestety mija się to z rzeczywistością. Trudno znaleźć 
osoby, które po tym kursie znalazły w Polsce pracę jako Ex-
-in – towarzysz, doradca czy pełnomocnik osób chorujących. 
Celowo piszemy w Polsce, gdyż w Niemczech, gdzie kurs ma 
swój rodowód, sytuacja przedstawia się zgoła odmiennie 
i tam osoby takie są zatrudniane.

Mimo tego, że nie ma po nim szans na zatrudnienie, kurs 
Ex-In z mądrą i starannie przemyślaną rekrutacją jest z pew-
nością interesujący i pozwala na rozwój jednostki. n

poznanie i umocnienie 
wewnętrznego  

poczucia siły wspieranie procesu 
uświadamiania sobie myśli 

i zachowań 

ex-in komentarze / refleksje
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„Myślałem, że tylko 
ja mam głosy...”
Aleksandra Zykus-Stukan

Zdecydowałam się na studio-
wanie psychologii klinicznej, a w toku 
edukacji zachwyciła mnie psychiatria. 
Sposób, w jaki przeżywamy różne zja-
wiska, doświadczenia, co z nimi potem robimy, jak pobieramy 
z doświadczenia naukę na przyszłość, albo i nie. I to jak sobie 
mózg, umysł radzi z trudnościami. 

Potem zaczęła się praca i możliwość obcowania z ludźmi 
o różnych sposobach przeżywania kryzysu. Wraz z moim do-
świadczeniem rósł stosik wiedzy na temat psychoz, ich różno-
rodności, niezwykłości – toczącego się równolegle świata nie-
dostępnego oczom „zdrowych” ludzi. Używam słowa „wiedza” 
w tym kontekście, ale nie myślę o podręcznikach, metodologii 
i badaniach, ale o doświadczeniu poszczególnych osób. 

EX-IN jest miejscem, ideą, opartą na pomyśle grupy 
wsparcia. Grupy – „jak równy z równym”. Grupy, w której moż-
na i  trzeba dzielić się doświadczeniem z  ludźmi, którzy mieli 
całkiem podobne przejścia. Którzy zrozumieją, nie ocenią (nie 
zawsze, ale tego się uczymy), nie powiedzą: „to nieprawda, 
weź się w garść”. Wymiana refleksji uczestników tworzy wie-
dzę wspólną, która w  toku trwania kursu używana jest do 
opracowywania metod szybkiego powrotu do zdrowia, zapo-
biegania nawrotom, ale także szukania systemowych rozwią-
zań sprawiających, żeby pacjent szybciej zdrowiał w trybach 
psychiatrii. I żeby czuł się traktowany jak człowiek równej, a nie 
podrzędnej kategorii. Bo takie są odczucia pacjentów przeby-
wających w szpitalach psychiatrycznych.

Najważniejszym założeniem jest to, że każdy z  nas jest 
ekspertem w swojej dziedzinie, a tym samym pacjent jest eks-

pertem od samego siebie. I  jako eks-
pert pośród ekspertów ma należne mu 
równorzędne stanowisko. Ale takiego 
modelu trzeba się nauczyć, skoro jest 

nowością. I  tak pojawiła się możliwość ukończenia kursu in-
struktora zdrowienia na bazie licencji programu niemieckiego 
EX-IN. W  kursie biorą udział byli pacjenci po doświadczeniu 
psychozy, poddanej już refleksji (takie jest założenie kursu tre-
nerskiego), i ludzie zawodowo zajmujący się pracą z osobami 
po kryzysach, tzw. profesjonaliści.

Ludzie z  doświadczeniem psychozy szybko nawiązują 
niezwykły wprost kontakt z  innymi osobami o  podobnych 
przeżyciach, bo mogą wreszcie znaleźć kogoś, „kto ma tak, 
jak ja”. I mogą wymienić się doświadczeniami zarówno z okre-
su choroby, jak i zdrowienia, opisują swoje remisje i drogi do 
ich osiągnięcia, wypracowują uniwersalne metody zdrowie-
nia, utrzymywania zdrowia, definiują wręcz na nowo pojęcie 
zdrowia i  choroby. Uczą się czerpać od siebie nawzajem siłę 
i wsparcie.

A ja mam to ogromne szczęście, że mogę w tym uczestni-
czyć. I najbardziej poruszającym dla mnie zdaniem, było zda-
nie wypowiedziane przez pacjenta, którego znam od kilku lat: 
„myślałem, że tylko ja mam głosy, że to tylko taka moja wsty-
dliwa tajemnica, a okazuje się, że inni też tak mają!”. n

Wymiana refleksji uczest-
ników tworzy wiedzę 
wspólną, która w toku 
trwania kursu używana 
jest do opracowywania 
metod szybkiego powrotu 
do zdrowia, zapobiegania 
nawrotom.
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Na dobrym 
kursie…
Wiesława Paradowska-Stawczyk

Mam okazję zdobyć nowy 
zawód – EX-IN, czyli ekspert przez 
doświadczenie, zamiennie mówi się 
również – instruktor zdrowienia. Zaję-
cia polegają często na burzy mózgów, 
w  różnych, ciągle zmieniających się 
grupach, dzięki czemu możemy lepiej 
i  szybciej się poznać. Opowiadając 
o  swoich przejściach i  słuchając in-
nych, otwierają się przed nami nowe przestrzenie porozumie-
nia. 

Na opracowanie tematu „Pomoc w zdrowieniu” mieliśmy 
30 minut. Niedużo. Trzeba było się skupić i wybrać najważniej-
sze czynniki. Moje notatki: 1) racjonalność, 2) przypominanie 
sobie miłych chwil, 3) przeżywanie każdego dnia w myśl po-
wiedzenia: „Dziś jest pierwszy dzień z reszty mojego życia”, 4) 
próba polubienia swoich zachowań, akceptacja siebie, 5) po-
trzeba obecności życzliwego człowieka, 6) muzyka, lektura, 
film (ogólnie sztuka), 7) otwartość w mówieniu o swojej cho-
robie. 

Innym zadaniem było ujęcie w  20 słowach symptomów 
własnego kryzysu. Jakie było moje zdziwienie, gdy osoba, 
z którą pracowałam przy tym temacie, zdiagnozowana podob-
nie, podała zupełnie inne, niż moje, objawy. Pomyślałam, że 
być może wszystko jeszcze przede mną, że te objawy mogą 
pojawić się też u  mnie, że powinnam być czujna. Dla M. też 
było to zaskoczeniem. „Uzupełniłyśmy się”; na tym polega 
chyba idea EX-IN. Mój kryzys wygląda tak: brak potrzeby snu 
i jedzenia, pobudzenie, świadomość niezrozumienia przez in-
nych, bezradność, gonitwa myśli, „mogę wszystko” (na jednym 
szczycie), „jestem do niczego” (na drugim biegunie). U M. wy-

Jakie było moje zdziwienie, 
gdy osoba, z którą praco-
wałam przy tym temacie, 
zdiagnozowana podobnie, 
podała zupełnie inne, niż 
moje, objawy. Pomyśla-
łam, że być może wszystko 
jeszcze przede mną, że te 
objawy mogą pojawić się 
też u mnie, że powinnam 
być czujna.

gląda to tak: brak świadomości choro-
by, zapadanie się w sobie, lęk, gniew, 
uczucie nienawiści, uczucie prześla-
dowania, niekontrolowane wydawa-
nie pieniędzy.

Zawsze lubiłam uczyć się nowych 
rzeczy. Tak jest i teraz. Czymś nowym 
jest dogłębne poznawanie siebie (in-
tro), skupienie się na swoich odczu-

ciach, ich znaczeniu na różnych etapach choroby i zdrowienia. 
No i drugi człowiek – niby podobny w diagnozie, doświadcze-
niu i doświadczaniu, a tak inny, tak pięknie różny. Jestem bar-
dzo ciekawa siebie, ale chyba bardziej jestem ciekawa innych. 
Jestem na dobrym kursie. Ku swojemu zdrowieniu. Ale nie tyl-
ko. Już nie tylko. n
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Od lat słyszę marzenia o  tym, by mówić o problemach 
psychicznych – własnych, swoich bliskich czy pacjentów 
– jak o grypie czy reumatyzmie, w zwykły sposób, bez wy-
woływania kosmicznych emocji. Jednak nierzadko, zaraz po 
małym przecinku, słyszę: ale to jednak większa stygma, niż 
przy innych chorobach, dyskryminowanie co najmniej takie, 
jakie dotyka uciśnione mniejszości i  traktowanie niemal jak 
przestępców. Tak, wszystko to może wystąpić w  czyimś in-
dywidualnym doświadczeniu i nie bez związku z kryzysami 
psychicznymi. Ale skonstatowanie tych związków nie znosi 
pytania o  język i  cały dyskurs, jakim chcemy budować rze-
czywistość zdrowia psychicznego i vice versa. Próbuję więc 
zestawić: tzw. przestępca – osoba, która uczyniła coś po-
wszechnie uznanego za zło, osoba o  narodowości czy płci, 
która jest w  zdecydowanej mniejszości w  otaczającym śro-
dowisku, i wreszcie osoba cierpiąca z powodu zaburzeń psy-
chicznych lub reumatyzmu. 

Chciałabym, by osoba, która czyniła ewidentne zło, 
miała jak najlepsze warunki do tego, by szczerze się do tego 
przyznać, jeśli to możliwe – zadośćuczynić, a  przynajmniej 
móc traktować karę jako możliwość uporania się z poczuciem 
winy. By mogła czuć się godnym człowiekiem, który za żad-
ną cenę już nigdy więcej zła nie wyrządzi. I na pewno – żeby 
nikt nie sugerował jej, że jest ofiarą dyskryminacji większo-
ści, która wymierzyła jej niesprawiedliwą karę lub jest chora 

psychicznie i powinna się leczyć. Chyba, że rzeczywiście nie 
popełniła ona wcale tego czynu lub popełniła go nieświado-
mie. Chciałabym też jak najbardziej, żeby mogła, jeśli zechce, 
włączać swoje indywidualne doświadczenia do spontanicz-
nego lub zawodowego pomagania sobie i  innym, czerpiąc 
być może z dorobku koncepcji i praktyk stosowanych w po-
mocy społecznej, resocjalizacji, ochronie zdrowia… 

Chciałabym, żeby ktoś, kto jest aktualnie w  mniejszo-
ści, a  doznaje w  związku z  tym chociażby onieśmielenia, 
a  szczególnie lęku ze względu na wrogość otoczenia, nie 
popadał w pułapkę ukrywania swojej narodowości czy płci. 
A  jeśli popadł, to jednak zaczął stopniowo o  nich mówić – 
czyli wychodzić ze swojego ukrycia (korzystając przy tym, 
jeśli zechce, z  dorobku podejścia określanego z  angielska 
jako „Coming-out”, stosowanego głównie przez środowiska 
LGBT). By mógł czuć się godnym człowiekiem, pokazującym 
innym, że jego narodowość czy płeć są faktem/sytuacją neu-
tralną moralnie i  nijak nie świadczą o  jego złych zamiarach 
wobec większości. Żeby nikt nie wmawiał mu, że jest chory 
(psychicznie?) i powinien się leczyć lub jest zły, więc niech się 
męczy. Chyba, że ten ktoś nie ma racji w sprawie swojej na-
rodowości czy płci, oszukuje lub został oszukany. Oczywiście 
chciałabym też, żeby w razie chęci pomagania innym mógł to 
czynić, jako znajomy lub jako fachowiec.

Chciałabym, żeby osoba doświadczająca zaburzeń zdro-
wia psychicznego, na przykład silnych powracających stanów 
depresji (co potrafi rujnować „zwykłe” życie) lub przewle-
kłego reumatyzmu, na przykład przykuta do łóżka, mająca 
zniekształconą figurę i  twarz (mała stygma?), mogła rozma-
wiać o swoich problemach wtedy, gdy uzna to za potrzebne 
i w sposób, która uważa za najbardziej sensowny i przydatny 
– jako o problemach zdrowotnych właśnie. Takich, z którymi 
można sobie radzić – przy pomocy podejść i  praktyk psy-
chiatrycznych, neurologicznych, psychologicznych czy zu-
pełnie innych – dzięki czemu odzyskuje się w większym lub 

Nie bez wahań, ale ciągle uwa-
żam, że warto jest wzmacniać taki 
dyskurs publiczny, który lokuje 
zaburzenia/choroby psychiczne 
wśród problemów zdrowotnych 
i uważnie odróżnia konstrukcje 
językowe, kryteria i cele z zakresu 
zdrowia od obyczajowych, praw-
nych, moralnych, politycznych…
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mniejszym stopniu swoje zdrowie. By 
czuła się godnym człowiekiem, który 
walczy ze swoją chorobą szczególnie 
tam, gdzie przeszkadza jej ona żyć 
zgodnie z  jej własnymi i  wspólnymi 
wartościami. Żeby nikt nie sugerował 
jej, nawet w najlepszej wierze, nawet 
tylko stosując terminologię zaczerp-
niętą z innego obszaru, że zaburzenia 
zdrowia psychicznego czy reumatyzm z założenia wiążą się 
z  potrzebą „przyznania się” (są jakoś tożsame z  wyrządza-
niem zła czy krzywdy, bo w  kryzysach psychicznych lub le-
żąc w łóżku na pewno się je wyrządza?) lub z ukrywaniem się 
i potrzebą ujawnienia (z założenia podlegają dyskryminacji, 
bo wszyscy członkowie niechorującej większości na pewno 
mają złą wolę?). Chyba, że jej zaburzenia zdrowotne nie są 
prawdziwe, że doświadcza tak naprawdę innych trudności, 
ale symuluje lub została źle zdiagnozowana. Jasne – chcia-
łabym też, żeby mogła, jeśli zechce, pomagać innym. Spon-
tanicznie – włączając w to swoje doświadczenie i korzystając 
z  dorobku idei „Experience Involving” (Ex-In) według wła-
snego uznania, czyli również wtedy, gdy jej własne sposoby 
i kryteria radzenia sobie z zaburzeniami nie są powszechnie 
cenione (na przykład wiążą się z odmawianiem leczenia far-
makologicznego, życiem „na ulicy”, używaniem marihuany 
itd.). Zawodowo – posiłkując się tytułem naukowym uzyska-
nym w konkretnej szkole lub będąc zatrudnioną przez okre-
śloną organizację/instytucję, która na podstawie własnych 
kryteriów nada jej status swojego eksperta. Korzystając przy 
tym lub nie, z  programów promujących koncepcję „Eksper-
ta przez doświadczenie”, z angielska „Expert by Experience” 
(EbE).  

Zawsze, gdy osoba lecząca się psychiatrycznie lub ktoś 
ze specjalistów mówi o „przyznawaniu się” do choroby, do-
znaję zrozumiałej, mam nadzieję, przykrości i  podejmuję 
w miarę możliwości dialog. Przekonuję, że to nietrafna i szko-

dliwa terminologia, choć osoba tego 
nie zauważa („wszyscy tak mówią”?). 
Liczę więc na zrozumienie również 
pewnej troski i  dystansu, z  jakimi 
podchodzę do koncepcji coming-o-
ut’u  oraz eksperta przez doświad-
czenie, które przeżywają obecnie 
w Polsce – właśnie w obszarze zdro-
wia psychicznego – swoją którąś tam 

młodość. To, czego chyba nie do końca bym chciała, to upo-
wszechnienia się takiego dyskursu, który podsunie setkom 
moich znajomych (i mnie samej) „oczywiste” przekonanie, że 
jeśli chcę informować czy dzielić się swoimi doświadczenia-
mi ze zdrowiem psychicznym, to najpierw mam się przyznać, 
ujawnić albo dokonać coming-out’u, a przynajmniej tak wła-
śnie to moje dzielenie się nazywać (i rozumieć?). A jeśli chcę 
być pomocna innym (nie mając lub nie chcąc używać tytułu 
naukowego w adekwatnej dziedzinie), to mam zgłosić się do 
jednego z realizatorów programów czy projektów, łączących, 
o ile dobrze rozumiem, koncepcję „Ex-In” z koncepcją „EbE”. 
Realizator ten, stosując przyjęte w tym programie kryteria, po 
zaliczeniu mi zorganizowanych przez siebie szkoleń, pasuje 
mnie być może (zauważyłam, że im większy, bardziej masowy 
program, tym większa na to szansa) nie na swojego eksperta, 
jak możnaby oczekiwać w związku z ogólnie przyjętymi prak-
tykami, tylko na „uniwersalnego” (obiektywnego, ponadcza-
sowego?) eksperta przez doświadczenie. Duża rzecz. 

Tym bardziej warto, myślę, zadbać o trochę zwykłego dy-
stansu i o dużo otwartego pola… n

Zawsze, gdy osoba leczą-
ca się psychiatrycznie lub 
ktoś ze specjalistów mówi 
o „przyznawaniu się” do 
choroby, doznaję zrozumia-
łej, mam nadzieję, przy-
krości i podejmuję w miarę 
możliwości dialog.
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Początki

Choroba psychiczna, bez względu na to, czy rozwija się 
powoli, czy objawia się nagłym wybuchem, jest dla osoby jej 
doświadczającej szokiem, czymś niespodziewanym, punktem 
zwrotnym lub kulminacyjnym w życiu. Bo czy jest w naszym 
kraju zwyczaj myślenia o zadbaniu o psychikę? Czy przecięt-
ny człowiek myśli „muszę więcej spać, bo będę miał problemy 
psychiczne”, „muszę zwolnić, zadbać o  dietę, o  siebie, bo się 
wypalę, popadnę w  depresję”, „muszę złagodzić towarzyszą-
ce mi napięcie psychiczne, bo grozi mi psychoza”? Zazwyczaj 
spotykamy się z szeroko znanym „bo zwariuję”. Ale kto realnie 
myśli, że w  wyniku przeciążenia za moment jego życie dia-
metralnie się zmieni, że stanie się pacjentem szpitala, będzie 
odwiedzał psychiatrę i przyjmował dawki lekarstw. Lekarstw, 
które wpłyną nie tylko na jego psychikę, ale też często na ciało. 
Nie ma w Polsce profilaktyki chorób psychicznych.

Dlatego choroba psychiczna jest często doświadczeniem 
traumatycznym. Pacjent stał się tym obcym, tym nieznanym, 
o którym wcześniej niewiele myślał, a  jeżeli myślał, to często 
z politowaniem, drwiną lub wręcz stygmatyzacją. Z czym wte-
dy przychodzi mu się zmierzyć?

Z własnym wstydem, myślami, dlaczego go to spotkało, 
z  myślami, co by było, gdyby jednak zrobił coś inaczej, coś 
zmienił, postępował inaczej, zadbał o  siebie. To myślenie na 
początku drogi z doświadczeniem kryzysu psychicznego jest 
częste. Nie daje spokoju. Wzbudza poczucie winy, poczucie 
złości wobec otoczenia, poczucie niesprawiedliwości, poczu-
cie kary za swoje czyny, myśli rezygnacyjne i samobójcze. Oso-
ba w  kryzysie mierzy się przede wszystkim ze strachem, jak 
teraz będzie odbierana przez społeczeństwo.

Ale jakby tego było mało, spotyka się ze wstydem ze stro-
ny swoich bliskich, bo choroba w  rodzinie to wstyd. Trzeba 
ustalić strategię, ustalić, co będzie trzeba mówić dalszej rodzi-

nie, znajomym, bliskim i dalszym. Wraz z upływającymi latami 
będzie wzrastać frustracja i w rodzinie, i w samym chorym. Bo 
lata mijają, znajomi prowadzą już swoje życie, zakładają rodzi-
ny. Ciocie i wujkowie dopytują – co słychać, gdzie pracujesz?

Osoba po kryzysie psychicznym mierzy się z odrzuceniem 
społecznym. W pierwszych miesiącach leczenia widać zmiany 
w sposobie komunikacji, brak pewności siebie, czasem zmiany 
zewnętrzne, które są dodatkowym powodem obniżenia po-
czucia własnej wartości. Nie pomaga również poczucie zależ-
ności od innych. Jeżeli jest renta, to renta jest jałmużną, obniża 
się jakość życia. Bardzo obciążające są myśli, co się zadzieje, 
kiedy zabraknie bliskich. Bezdomność, brak środków do życia 
staje się nieuchronnym widmem.

Osoby chorujące – próba stworzenia 
zbiorowej sylwetki

Przyjrzyjmy się teraz trochę ujednoliconej zbiorowości 
osób w kryzysach psychicznych. Z naciskiem na to, że jest to 
tylko próba ukazania w pigułce bardzo różnorodnych zjawisk.

Na początku życia z piętnem kryzysu psychicznego nastę-
puje etap wycofania z  życia społecznego, zminimalizowania 
kontaktów społecznych do tych niezbędnych. Często życie 
społeczne zastępuje ogólnie dostępny już Internet. Społecz-
ność osób chorujących często zrzesza się na forach interneto-
wych i czatach, gdzie bezpiecznie i bez pokazywania twarzy 
można dyskutować, nawiązywać relacje, zawierać bliższe zna-
jomości.

O czym rozmawiają? O wszystkim. O muzyce, filmach, po-
lityce, miłości, seksie, zainteresowaniach, ale głównie dzielą się 
swoimi doświadczeniami. Doświadczeniami na temat opieki 

Kryzys poddany refleksji, może stać się formą siły. Negatyw można przekuć 
w pozytyw. Osoba po kryzysach psychicznych, dzięki odpowiedniej opiece 
psychologiczno – psychiatrycznej oraz odpowiedniemu przygotowaniu, ma 
szansę stać się realnym partnerem dla personelu systemu psychiatrycznego. 
Wykorzystajmy tę szansę i potencjał.
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psychiatrycznej, przeżyć jakie mieli w szpitalach. Często piszą 
o nadużyciach, jakich doświadczyli, rozmawiają o dostępności 
psychoterapii, o różnicach między jej nurtami. Radzą w spra-
wach ZUS-u  i  możliwości podjęcia pracy. Żywe są również 
rozmowy na temat leków, ich działania, szkodliwości. W ruch 
wchodzą podręczniki i artykuły naukowe dostępne w Interne-
cie. Antypsychiatrzy posiłkują się anglojęzycznymi tekstami. 
Na forach bywają też chorujący studenci medycyny, prawa, 
psychologii. Ktoś ma rodzinę za granicą, która przesyła nowi-
ny o nowych lekach i terapiach. Terapia głosów przy pomocy 
awatara, która obecnie zaczyna być praktykowana w  Polsce, 
na forach pacjentów była nowinką ze świata już kilka lat temu.

Społeczność jest żywa. Przychodzą nowe osoby, stare od-
chodzą, bo w międzyczasie są w stanie podjąć pracę, założyć 
rodzinę. Dla części tych, którzy już oswoili się ze znajomymi 
z  forum, nadchodzi kolejny etap – spotkania w  tzw. „realu”. 
Spotkania na zlotach, nawiązywanie przyjaźni, uczestnictwo 
w grupach wsparcia.

Te osoby mają ogromny zasób wiedzy i świadomość, jak 
system działa „od środka”. Mają wiedzę o bolączkach i potrze-
bach środowiska pacjentów, często wiedzą o  sytuacji innych 
chorych więcej niż ich rodzina, lekarz czy terapeuta. Szkoda 
byłoby taki potencjał zmarnować.

Przestrzeń na działalność  
dla eksperta przez doświadczenie
Od kilku lat pojawiają się organizacje, które dają osobom 

po kryzysach możliwość wypowiedzi na forum publicznym. 
Często są to reprezentanci środowiska pacjentów zniecierpli-
wieni dyskryminacją i stygmatyzacją. Zniecierpliwieni sytuacją 
społeczną, językiem mediów, polityków, tematami tabu, które 
narosły wokół problemów psychicznych. Tego typu działalność 
daje szansę na realne zmiany społeczne, ale też na odzyskanie 
godności. W końcu można spokojnie mówić, że nie jest wsty-
dem mieć diagnozę schizofrenii, wstydem jest dyskryminacja. 

Działalność daje satysfakcję, poczucie realnego wpływu. Także 
ten tekst jest czymś przełomowym dla autorki.

Nie zawsze jest tak idealistycznie. Zdarza się, że intencja 
działalności społecznej nie jest jednoznaczna, jest wręcz prze-
rażająca. Bywają rzadkie, ale jednak niechlubne przypadki, 
że tytuł działacza społecznego jest czymś atrakcyjnym. Jest 
czymś nobilitującym pojawić się na Kongresie, obnosić się 
ze swoją działalnością, podczas gdy w  innych przestrzeniach 
od tej samej osoby można usłyszeć treści jawnie dyskryminu-
jące osoby chorujące oraz negujące wartość eksperta przez 
doświadczenie. Pozostańmy przy tym, że jest to zjawisko od-
osobnione. Jednak pokazuje to, że nie każdy powinien być 
przykładem eksperta czy działacza na rzecz środowiska osób 
chorujących psychicznie.

Ekspert przez doświadczenie  
– przyszłość
Jako osoba działająca od dłuższego czasu w środowisku 

ekspertów przez doświadczenie oraz obecnie współprowa-
dząca kurs EX-IN – nowy zawód, uważam, że potencjał eks-
pertów przez doświadczenie jako wsparcia dla systemu psy-
chiatrycznego jest czymś bezcennym. Wiedza, doświadczenie 
uczestników kursu, ich świadomość na temat zjawisk i proce-
sów chorobowych jest czymś niezwykle ważnym. Z satysfakcją 
obserwuję rozwój uczestników. Ich plany pomagania osobom 
w kryzysach, ich potrzebę dalszej edukacji, potrzebę podjęcia 
studiów. Wiele tych osób jest w trudnej sytuacji ekonomicznej 
i ważna dla nich jest możliwość finansowanie ich kształcenia 
na przykład z dotacji unijnych.

Na kursie są już osoby, które są moją wielką nadzieją. Ich 
plany, wzrost ich poczucia godności, sprawczości, tego że ich 
trudne doświadczenia są przydatne dla innych – jest wielką 
wartością. Mam nadzieję, że jest to też początek wielkiej zmia-
ny w postrzeganiu osób chorujących psychicznie przez społe-
czeństwo. n
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Od stygmatyzacji  
                                do destygmatyzacji  
                  i z powrotem
                                                                                     Robert Pudlo

Psychiatra leczący znaczną grupę chorych so-
matycznie nie ma wątpliwości, że stygmatyzacja nie 
ogranicza się do chorób psychicznych. Wątpiącym 
i  zapatrzonym tylko we własne podwórko proponu-
ję wizytę w  najbliższej klinice onkologicznej (zresz-
tą o  stygmatyzującym efekcie raka napisano dość), 
dermatologicznej czy oparzeniowej (kto chciałby 
mieć szpecące zmiany np. na twarzy?), nefrologicznej 
(dializa trzy razy w  tygodniu) lub w  mojej ulubionej 
– kardiologicznej (zapewniam, że zadyszka w drodze 
z  sypialni do salonu potrafi zdewastować relacje to-
warzyskie, rodzinne i wszystkie pozostałe). 

Na czym więc polega specyfika stygmatyzacji 
„psychiatrycznej”? Czy jej istotą nie jest przekonanie, 
że choroby (przepraszam: zaburzenia) psychiczne są 
czymś innym niż choroby somatyczne? Czy przeko-
nanie to jest tylko udziałem medycznych profanów? 
Czy my sami, w  zakamarkach swoich umysłów nie 
myślimy podobnie? Czy my – psychiatrzy – czujemy 
się częścią medycyny, czy wolimy myśleć o sobie jako 
o  humanistach i  filozofach? Czy nie czujemy się inni 
(czytaj: lepsi, mądrzejsi, bardziej refleksyjni) od diabe-
tologów i okulistów? Bo jeśli tak, to pacjent psychia-
tryczny też będzie „inny” (czyli varius) od cukrzyków 
i krótkowidzów.

Dla destygmatyzacji – jak słusznie pisze Janina 
Sonik – potrzebne są dwa elementy: wiedza i posta-
wy. Jest oczywiste, że elementy te pozostają w  in-
terakcji. Edukacja musi dotyczyć zarówno chorych 
– bo wiedza na temat przyczyn i przebiegu choroby 
oraz możliwości leczenia przynosi ewidentne korzy-
ści – jak i szerokiej publiczności. W obydwu grupach 
ważne jest zaakcentowanie dwóch elementów: po-

Stygmatyzacja – niezależnie od przy-
czyny – jest możliwa tylko wówczas,  
gdy dotyczy wąskiej grupy osób.  
Trudno sobie wyobrazić stygmatyzację 
powszechną. Uświadomiłem to sobie, 
gdy przed laty zacząłem badania psy-
chiatryczne osób po przeszczepie serca. 
Pierwsi biorcy byli oburzeni faktem ba-
dania przez psychiatrę i próbowali – bar-
dziej lub mniej uprzejmie – przekonać 
mnie, że pomyliłem adres.
Gdy wiadomość o badaniach psychia-
trycznych wszystkich biorców się  
rozeszła, kontakt z chorymi stał się  
doskonały i dotknięci byli tylko ci,  
którzy czekali na psychiatrę zbyt długo. 
Dzisiaj, w ośrodku kardiologicznym,  
który konsultuję, pacjenci przed bada-
niem psychiatrycznym są informowani, 
że zaburzenia psychiczne są normal-
nymi (sic!) chorobami towarzyszącymi 
zaburzeniom narządu krążenia i czynni-
kiem ryzyka złego rokowania, a psychia-
tra jest jednym z wielu konsultantów. 
Depresję nazywa się depresją, maja-
czenie majaczeniem, leczenie psycho-
tropowe leczeniem psychotropowym. 
Dyskryminowany nie jest nikt, poczucie 
stygmatyzacji mają pojedyncze osoby. 
Coraz mniej liczne.

ex-in ex-in  komentarze / refleksje
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Od stygmatyzacji  
                                do destygmatyzacji  
                  i z powrotem
                                                                                     Robert Pudlo

wszechności zaburzeń psychicz-
nych i  ich podobieństwa do za-
burzeń somatycznych. Pierwszy 
z  nich doskonale ilustruje hasło 
„co czwarty z  nas”. Ktokolwiek 
poświęcił odrobinę refleksji tre-
ści jaką ono niesie, musi zdać 
sobie sprawę z  absurdalności 
stygmatyzowania zaburzeń psy-
chicznych, bo co to za stygmat, 
który dotyka 25% populacji. 
Drugiego elementu – pokazania 
zbieżności chorób psychicznych 
i  somatycznych – w  dotychcza-
sowych akcjach informacyjnych brakuje. 

W  sferze postaw samych chorych niekontrowersyjna 
jest konieczność zaakceptowania choroby, ale już na etapie 
definiowania co znaczy „identyfikowanie się z  chorobą”, czy 
„uznanie jej za część tożsamości”, pojawiają się wątpliwości. 
Nie jest dotąd jasne, w jakim stopniu zidentyfikowanie (utoż-
samienie?) się z  chorobą sprzyja rozwojowi, a  w  jakim go 
ogranicza. Może warto poszukać analogii i  przeanalizować 
postawy chorych somatycznie wraz z ich wpływem na funk-
cjonowanie i dobrostan? Przemyśleć, w jakim stopniu i jakim 
zakresie „bycie zawałowcem”, czy „bycie diabetykiem” pozwa-
la lepiej radzić sobie z ograniczeniami i wykorzystywać moż-
liwości, a w jakim buduje bariery wobec osób zdrowych? Czy 
identyfikacja z chorobą jest bardziej korzystna niż jej zekster-
nalizowanie, czy wybór postawy, a zwłaszcza jej konsekwen-
cje zależą bardziej od rodzaju schorzenia i stopnia niespraw-
ności, czy raczej od osobowości chorego? I  w  końcu, czy 
identyfikacja z chorobą, obok korzyści wynikających z przy-
należności do grupy, nie niesie za sobą ryzyka zamknięcia 

Na czym więc polega specyfika 
stygmatyzacji „psychiatrycznej”?  
Czy jej istotą nie jest przekonanie,  
że choroby (przepraszam: zaburzenia) 
psychiczne są czymś innym niż cho-
roby somatyczne? Czy przekonanie 
to jest tylko udziałem medycznych 
profanów? Czy my sami, w zakamar-
kach swoich umysłów nie myślimy 
podobnie? Czy my – psychiatrzy – czu-
jemy się częścią medycyny, czy wolimy 
myśleć o sobie jako o humanistach 
i filozofach? 

się w  ciasnym getcie pojęć, 
zachowań i  postaw odcina-
jących możliwości rozwo-
ju w  innych środowiskach 
i w innych obszarach?

Problem, jaki dostrze-
gam w  aktualnych działa-
niach „destygmatyzacyjnych” 
polega na ich oderwaniu 
od analogicznych działań 
toczących się w innych dzie-
dzinach medycyny i  wyol-
brzymianiu odrębności cho-
rób psychicznych. Istnieje 

szereg ruchów gromadzących chorych z cukrzycą, padaczką, 
stwardnieniem rozsianym, biorców narządów i  innych, któ-
re wypracowały techniki wzajemnego wsparcia, wywierania 
nacisku na decydentów, czy prowadzenia akcji informacyj-
nych wśród pracodawców. Z  tych doświadczeń psychiatria 
korzysta w niewielkim stopniu, prowadząc za to manipulacje 
językowe, które w założeniu mają zmniejszać nacechowanie 
terminologii psychiatrycznej, ale w  dłuższej perspektywie 
prowadząc do pogłębienia przepaści między psychiatrią 
a resztą medycyny. Obawiam się, że ubocznym efektem tych 
działań może być utrwalenie w  świadomości społecznej, 
w tym świadomości chorych, ich rodzin i naszej, że zaburze-
nia psychiczne są czymś gatunkowo różnym od chorób so-
matycznych, a  takie przekonanie nie jest niczym innym jak 
rodzajem stygmatyzacji. n

ex-in komentarze / refleksje
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TEORIA I praktykaJak można być  
zdrowym i chorym
psychicznie  
w XXI wieku?
Uwagi o psychiatrii i jej filozofii
Tadeusz Kobierzycki
| Dr hab. w Instytucie Ego-Analizy Askeion, Warszawa

Rozumienie zdrowia i choroby psychicznej wymaga  
pełnego ich doświadczenia, przeżywania, przemyślenia. 
I aktywnego wykorzystania skrajnych stanów psychicznych 
dla własnego rozwoju.

Bezpośrednią przyczyną zainteresowania się 
chorobami psychicznymi był mój pobyt w szpitalu 
wywołany przez kraksę samochodową, której ule-
głem w ostatnich miesiącach studiów, gdy kończy-
łem pisanie pracy magisterskiej o  aluzjach malar-
skich w polskiej poezji „Pokolenia 56”. Przez 2 lata 
dochodziłem do zdrowia fizycznego i  równowagi 
psychicznej, i przez 2 lata poznawałem system szpi-
talny i  terapeutyczny w  Polsce.  Poznawałem tam 
kondycję człowieka chorego, ale także sytuacje 
psychologiczne kolegów, znajdujących się w szpi-
talu, którzy byli „skazani” na długotrwałą i okalecza-
jąca ich chorobę, jaką była gruźlica kości. Poznałem 
wtedy nie tylko histologię kości, ale i psychologię 
medycyny praktycznej.  

Reszta wydawała mi się toksyczna; szpital, 
pacjenci, lekarze i  ja sam. To były oczywiście moje 
terapeutyczne objawienia i urojenia. Bycie pacjen-

tem nauczyło mnie odkrywania pozorów, zwłaszcza zdarzeń i  faktów, 
które mogłyby zagrażać mnie i  moim bliskim. Własne doświadczenia 
doprowadziły mnie do zainteresowania zdrowiem i profilaktyką chorób 
psychicznych. I wreszcie do spotkania z prof. Kazimierzem Dąbrowskim. 
A potem do podjęcia z Nim współpracy i aktywności w Polskim Towa-
rzystwie Higieny Psychicznej w Warszawie, którego był wtedy przewod-
niczącym. Przez 10 lat (1969-1980) mogłem rozmawiać z twórcą teorii 
dezintegracji pozytywnej o  „życiu i  śmierci”, o  „chorobie na śmierć” 
i o „trwodze”, którą opisywał Soren Kierkegaard, o „sytuacjach granicz-
nych”, które analizował Karl Jaspers, o „bycie i nicości” Jeana-Paula Sar-
tre`a i wreszcie o samej „dezintegracji pozytywnej”.

Punktem wyjścia tego spotkania była „Odezwa do Psychoneuroty-
ków”, którą znalazłem w jednym w tygodników warszawskich. Ten tekst 
był dla mnie jak przekaz z „Innego Świata”, ze szpitalnej nicości i ze szpi-
talnego (po)bytu. Teraz wydawało mi się, że muszę poznać autora tego 
oryginalnego tekstu, który był reklamowany jako „polski psychiatra z Ka-
nady”. Miałem wrażenie, że spotkam kogoś młodego, jakiegoś kontesta-
tora, który za nic ma wszelkie reguły myślenia stabilnego, usztywniające-
go obraz świata. Spotkałem jednak, ku mojemu zaskoczeniu, człowieka 
67-letniego, myśliciela, nastawionego na słuchanie nawet najdziwniej-
szych bredni rozmówcy, ze stoickim spokojem i sokratejską zdolnością 
ich komentowania i leczenia. Na bieżąco, natychmiast, na zawsze!

Głównymi lekami, które tam działa-
ły, były czysta woda i milczenie. 
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Ja i egzystencja – umysł i wrażenia, 
uczucia i wyobrażenia
Ktokolwiek bada relacje ja-ciało i  umysł, w  kontekście filozofii nie 

powinien pomijać ciekawych poznawczo także w  czasach współcze-
snych definicji zdrowia i  choroby zawartych w  studium filozoficznym 
Immanuela Kanta (1724-1804) „Antropologie In pragmatischer Hinsicht” 
(1798). Filozof różnicuje słabości umysłu i choroby duszy. Te drugie dzieli 
na dwa gatunki – chimeryczność (hipochondria) i upośledzenie umysłu 
(mania). W stanie pierwszym, chory umysłowo jest świadom, że z jego 
myśleniem dzieje się coś niedobrego. Jego radości i zmartwienia (hu-
mory) zmieniają się jak pogoda. Stan drugi choroby umysłu polega na 
samowolnym biegu myśli wedle własnej subiektywnej reguły. I. Kant 
definiuje też zmyślanie niedorzeczności (jako obłęd) oraz obłąkanie 
(jako aberrację). Definiuje też takie pojęcia jak: tępota i głupota, chy-
trość i cwaniactwo, rozpraszanie się i absencję duchową, niedojrzałość 
dzieci. Następnie definiuje: hipochondrię, choroby wyobraźni (lęk), 
skrajne nastroje (afekt-raptus) i  ich efekty, np. samobójstwo, melan-
cholię i  wynikające z  niej samodręczenie. A  także szaleństwo ogólne 
(delirium generale) i szaleństwo konkretne (delirium circa objectum).

Współcześnie duża część uwagi psychiatrów jest poświęcona ana-
lizie zaburzeń procesów poznawczych (obłęd) i próbach ich detotaliza-
cji za pomocą preparatów chemicznych (leków) lub za pomocą terapii 
behawioralnej (zmiana postaw) i  semantycznej. W  każdym kryzysie 
oprócz zmiany zachowania następuje zmiana języka mówienia o  so-
bie i rozumienia siebie. Te zmiany mają służyć osłabianiu reakcji lęko-
wych, konfliktów. W tym ujęciu zdrowie psychiczne to prostomyślność, 
odwaga i  (s)pokój, które powstrzymują człowieka przed niszczeniem, 
ranieniem, uszkadzaniem, torturowaniem oraz zabijaniem innych i za-
bijaniem siebie (samobójstwo).

K. Dąbrowski uważał, że pięć korelatów neurokognitywnych: zmy-
słowy, ruchowy, wyobrażeniowy, emocjonalny i  intelektualny, umożli-
wia lub utrudnia komunikację człowieka z samym sobą i jego otocze-
niem. Jako kontynuator myśli ewolucjonistycznej K. Dąbrowski uważał, 
że proces ewolucji człowieka jest zakończony. I  tylko jeden składnik 
jego osobowości nadal podlega ewolucji. Są nimi przede wszystkim 
uczucia i ich stany bezpośrednie, emocje i nastroje, i afekty. Jako pierw-
szy w Polsce wprowadził do własnego modelu rozwoju osobowości po-
jęcie „empatii”. Jest ono dla jego koncepcji jednym z najważniejszych 
kryteriów personalizacji jednostkowej i  grupowej, które dokonują się 
we współpracy z umysłem i nie znajdują się zbyt często pod jego kon-
trolą. Jest raczej odwrotnie, to umysł znajduje się częściej pod kontrolą 
uczuć.

K. Dąbrowski uznał, że głównymi potencjałami rozwoju osobowo-
ści są nie tyle ruch, ciało i wrażenia, ale umysł, uczucia i wyobrażenia. 
Jego teoria umysłu jest zbliżona do koncepcji Williama Jamesa (1842-
1910), który zakładał, że każdy stan poznawczy jest częścią świadomo-
ści osobowej. Jej stany ciągle się zmieniają, ale zachowują odczuwalną 
ciągłość. 

W ostatnich latach życia, K. Dąbrowski, oprócz pojęcia empatii uży-
wał także pojęcia „ilorazu inteligencji emocjonalnej”. Współcześni bada-
cze uważają, że pojęcie empatii to złoty klucz do psychologii człowieka. 
Badacz „emocjonalnego mózgu”, Joseph LeDoux, podobnie jak wcze-

śniej K. Dąbrowski, także podkreśla, że nie tyle brak 
sprawnego intelektu, ile brak sprawnych uczuć jest 
przyczyną behawioralnej patologii i  chorób psy-
chicznych. Zauważył to kiedyś także wielki pisarz, 
który sam był targany przez wewnętrzne sprzecz-
ności George B. Shaw (1856-1950), który przyznał, 
że jego zdaniem: „Niewielu ludzi myśli więcej niż 
dwa lub trzy razy w roku.”

Ja – choroba i zdrowie  
psychiczne – dezintegracja 
negatywna i pozytywna
Według K. Dąbrowskiego – „Zdrowie psy-

chiczne to zdolność do wszechstronnego rozwoju 
psychicznego w  kierunku coraz wyższej hierarchii 
rzeczywistości i celów, aż do realizacji własnej oso-
bowości i pomocy innym w realizacji ich osobowo-
ści”. Najlepiej postulaty tej definicji spełniają przede 
wszystkim – święci, bohaterowie i twórcy. A więc ci, 
którzy radzą sobie mówiąc językiem C. G. Junga, 
z  integracją własnego „cienia” z  własnym „ja”. Ten 
model rozwoju dotyczy wymiaru moralnego, który 
integruje cierpienie bohaterów, świętych i twórców 
z wartościami metafizycznymi. 

Z  procesem dezintegracji neuro-psychicznej 
wiążą się zmiany w  przeżywaniu, myśleniu i  za-
chowaniu. Jednostka musi dokonywać licznych 
wyborów, odnoszących się nie tylko do bieżących 
zdarzeń, ale także do zachowań w przyszłości. Wła-
ściwa „Decyzja jest możliwa jedynie podczas kryzy-
sów istnienia”. 

 
Chorobę psychiczną wzmacnia, a czasem po prostu 
tworzy, brak indywidualnej bazy językowej, która 
pozwala zrozumieć komunikaty egzystencjalne, 
werbalne i  niewerbalne, tworzone w  sytuacjach 
kryzysowych, czy też w odmiennych stanach świa-
domości. Takie jest uzasadnienie dla stosowania 
psychoterapii, jako czynności, która ma pomagać 
w  metabolizowaniu informacji o  sobie, taki jest 
sens „medycyny werbalnej”. 

Innym ważnym problemem jest pojawianie się 
w  stanach ludzkiego cierpienia „drugiego”, „trze-
ciego”, multi lub monofunkcjonalnego „ja”, które 
w  kryzysie podejmuje funkcję dystrybutora infor-
macji o sobie samym, gdy jego bazowy zasób se-
mantyczny i  system operacyjny (pierwsze ja) jest 
już niefunkcjonalny lub niesprawny. Wtedy dyso-



27PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/jesień 2017

TEORIA I PRAKTYKA

cjacja, fragmentacja i  multiplikacja 
„ja” ratuje poczucie tożsamości 
człowieka poza stanami integracji 
i bez poczucia jego integralności.

Podmiot musi przejść przez 
chaotyczne procesy poznawcze, 
dochodząc do stanów asertywnych 
lub kreatywnych. Tam, gdzie dużą 
rolę odgrywa proces komunikacji niewerbalnej, 
autystycznej i artystycznej widać, że tzw. „choroba 
psychiczna” jest efektem zaburzeń w  dystrybucji, 
czyli tworzeniu, nadawaniu, odbieraniu i  interpre-
towaniu zbiorów semantycznych, którymi dyspo-
nuje człowiek. W systemach semantycznych, gdzie 
nie funkcjonuje pojęcia ja (np. w językach Dalekie-
go Wschodu) lub brak jest korelatu „ja” – „choroba 
psychiczna” nie może istnieć jako forma rozszcze-
pienia. Pojawia się jako forma zlania się ja-dziecka 
z  umysłem rodzica (lub bóstwa), który i  tu, i  tam 
traktowany jest jako „święte ja”, które nie powinno 
być medycznie leczone. Zajmuje się nim wtedy na 
ogół „terapia religijna” lub „terapia prawna”.

Na zakończenie przypomnę w  celach profi-
laktycznych dwie myśli K. Dąbrowskiego na temat 
kłopotów, jakie mogą wypływać ze złego rozumie-
nia uczuciowej wrażliwości, którą większość z nas 
chyba ceni: „Nadmiar wrażliwości bez przekształ-
ceń wewnątrzpsychicznych doprowadza do wielu 
niepotrzebnych konfliktów, wyolbrzymia różnice, 
a  pomniejsza i  zaciemnia sprawy najważniejsze”, 
„Uraźliwość jest wrogiem wrażliwości: pomniejsza 
ją i prowadzi do schorzeń”.

Trudno rozumieć kogoś, kto sam siebie nie ro-
zumie, bez wchodzenia w doświadczenia podmio-
towego „ja” i w semantykę tego doświadczenia. Na 
szczęście systemy analizy emotywno-sensorycznej 
i  opracowane przez programy analizy kompute-
rowej pozwalają dziś szczegółowo diagnozować 
sieci powiązań neurosemantycznych. Wraz z  ich 
udoskonaleniem, jak sądzę, za 50 lub 100 lat dzi-
siejsze kliniki psychiatryczne zamienią się w kliniki, 
w  których nie będzie się diagnozować „zdrowia” 
ani „chorób” psychicznych, ale rodzaje charakterów 
rozumów ludzkich. Dzisiejsze choroby są w  dużej 
mierze konstrukcjami obejmującymi więcej tego, 
czego nie da się określić, ich nazwy mają się tak do 
faktów biologicznych, jak literackie libretto opery 
czy baletu do muzyki lub tańca, którą wykonuje or-
kiestra, chóry i soliści.

Mimo medycznego wykształ-
cenia i znajomości anatomii i neu-
rofizjologii człowieka K. Dąbrowski 
miał serce i umysł idealisty i altru-
isty. Sformułował więc przesłanie 
dla idealnych psychiatrów, w  któ-
rym zakładał, że szpitale psychia-
tryczne powinny być przekształco-

ne w „ośrodki mądrej miłości”. I zadając pytanie: „Jacy powinni być nasi 
lekarze, pracownicy ośrodków mądrej miłości?”, odpowiadał: „Powinni 
umieć spoglądać w trzech kierunkach – w głąb siebie, poza siebie i ku 
innym. Ich wiedza uzupełniana być musi mądrością, ich opiekuńczość 
musi być oparta na przeżyciu własnego opuszczenia i samotności. Uod-
pornienie na rozpacz brać będą z pokonania własnej rozpaczy, serdecz-
ność z  doznania miłości w  nocach duszy, wizje rozwoju innych z  do-
świadczenia własnego rozwoju.

Psychoterapia przez rozwój – sformułowana przez K. Dąbrowskie-
go – odnosi się przede wszystkim do osób, które mają mocny wyobra-
żeniowy, emocjonalny i intelektualny „potencjał rozwojowy”. Tych leczy 
twórczość i rozwój ich trójwymiarowego „ja” ku osobowości. Inni, którzy 
mają tylko mocne potencjały ruchowe i somatyczne skazani są na tzw. 
statystyczną „normalność” i statystyczną „patologię”, czyli po prostu na 
„patologię normalności”.

Filozofia od 500 lat zmusza psychiatrię do zajęcia się nietypowymi 
i  niezwykłymi stanami ducha, świadomości, umysłu lub zdrowia psy-
chicznego, w  kontekście stanów skrajnych, granicznych, krytycznych, 
które dostały w  różnych kulturach nazwę „chorób”. Zrozumienie feno-
menów psychiatrycznych jest niemożliwe bez rozumienia zdrowych 
stanów asertywnych i stanów kreatywnych „ja” oraz bez filozofii, która 
chroni obraz człowieka przed jego patologizacją. n

Tadeusz Kobierzycki – Dr habilitowany filozofii, zajmuje się filozoficz-
nymi i kognitywnymi problemami człowieka. 

Rozszerzona wersja tego tekstu została opublikowana w: 
www.filozofia.umcs.lublin.pl

Tam, gdzie dużą rolę odgrywa pro-
ces komunikacji niewerbalnej, auty-
stycznej i artystycznej widać, że tzw. 
„choroba psychiczna” jest efektem 
zaburzeń w  dystrybucji, czyli two-
rzeniu, nadawaniu, odbieraniu i  in-
terpretowaniu zbiorów semantycz-
nych, którymi dysponuje człowiek.
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Częste występowanie problemów ze snem trudno 
przypisać nagłej epidemii depresji, zaburzeń lękowych, 
przewlekłych schorzeń somatycznych, uzależnień, innych 
niż bezsenność pierwotnych zaburzeń snu lub innych przy-
czyn medycznych, które należy uwzględniać w diagnosty-
ce różnicowej bezsenności. Dane te wyraźnie wskazują, że 
wiele osób w populacji cierpi na bezsenność nie z powodu 
złego stanu zdrowia, ale w wyniku niekorzystnego dla za-
chowania dobrej jakości snu stylu życia i stresu związanego 
z codziennymi obowiązkami. Obserwacja ta znajduje odbi-
cie w aktualnych zaleceniach odnośnie leczenia bezsenno-
ści. 

W 2016 r. Amerykańskie Towarzystwo Lekarskie (Ame-
rican College of Physicians) w swych zaleceniach wskaza-
ło, że każdy dorosły pacjent z przewlekłą bezsennością, 
jako podstawową początkową metodę leczenia powinien 
otrzymać leczenie w formie terapii poznawczo-behawioral-
nej bezsenności (CBT-I). Krótkotrwałe przyjmowanie leków 
nasennych, jako dodana terapia farmakologiczna, powinno 
być stosowane tylko u pacjentów, u których CBT-I nie była 
wystarczająco skuteczna [8]. 

Ta zmiana podejścia do leczenia bezsenności jest za-
sadna, biorąc pod uwagę, w jak wielu przypadkach to „nie-
medyczne” czynniki powodują wystąpienie bezsenności.  
A także to, że w bezsenności przewlekłej najczęściej niewła-
ściwe nawyki (czynniki behawioralne) oraz zniekształcone 
postrzeganie przez pacjenta własnych problemów ze snem 
(czynniki poznawcze) są główną przyczyną utrzymywania 
się bezsenności. Realistycznie trzeba jednak stwierdzić, że 
przy tak znacznym rozpowszechnieniu objawów bezsenno-
ści w populacji, taka forma leczenia jest obecnie trudna do 
realizacji. 

Z pewnością jeszcze wiele lat upłynie, zanim każdy le-
karz psychiatra będzie mógł swobodnie kierować zgłasza-
jących się do niego pacjentów z przewlekłą bezsennością 
na terapię CBT-I. Do tego czasu główną metodą pomocy 
pacjentom pozostanie nadal, ze wszystkim swoimi ograni-
czeniami, farmakoterapia. 

Bezsenność 
zmiana podejścia do leczenia

W 2011 r. w ramach Narodowego Progra-
mu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu 
Sercowo-Naczyniowego przeprowadzono 
badanie NATPOL [1]. W reprezentatywnej 
dla populacji ogólnopolskiej grupie 2413 
osób dorosłych oceniono czynniki ryzyka 
chorób układu sercowo--naczyniowego 
m.in. subiektywną ocenę problemów ze 
snem. Skargi na bezsenność zgłosiło aż 
50,5% zbadanych osób: 58,9% kobiet i 41,4% 
mężczyzn [2]. Tak wysokie rozpowszechnie-
nie problemów ze snem może wydawać się 
wynikiem znacznie zawyżonym.  
Wskaźniki rozpowszechnienia objawów 
bezsenności w innych państwach europej-
skich są jednak również wysokie: 35% w 1993 
r. i 38% w 2007 r. w Wielkiej Brytanii [3], 25% 
w 2010 r. w Grecji [4], 27% w 2016 r. na Litwie 
[5], 51% w 2015 r. Turcji [6]. Odsetek osób 
w populacji ogólnej w krajach rozwiniętych 
spełniających kryteria diagnostyczne dla 
przewlekłej bezsenności szacuje się obecnie 
na 10-15% [7]. 
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Problem ten dotyczy również Stanów Zjedno-
czonych. Z tego powodu Amerykańska Akademia 
Medycyny Snu (AASM) opublikowała w lutym b.r. 
zalecenia odnośnie farmakologicznego leczenia 
bezsenności [9], których omówienie jest celem 
tego artykułu.

Metodologia 
tworzenia zaleceń 

Aktualnie używaną metodą tworzenia zale-
ceń jest ocena danych w oparciu o system 
GRADE (Grading of Recommendations As-
sessment, Development and Evaluation) [10]. 
Jako wiarygodne dane o  wysokiej jakości 
uwzględniane są tylko:
n wyniki z  badań randomizowanych, wy-
konanych metodą podwójnie ślepej próby, 
które wskazują na silny związek między wy-
konaną interwencją a  zmianą punktów koń-
cowych (large effect size), 
n zależność efektu leczenia od dawki (dose 
response), 
n oraz właściwie oceniając wszystkie możli-
we czynniki zakłócające, wpływające na pew-
ność, co do oszacowanego efektu. 

Ocena jakości danych zostaje obniżona 
z wysokiej na umiarkowaną, niską lub bardzo 
niską w przypadku stwierdzenia: 
n ryzyka błędu systematycznego (risk of 
bias), n niezgodności wyników pomiędzy 
badaniami (inconsistency), n wątpliwości czy 
zbadana grupa pacjentów jest reprezenta-
tywna dla chorych z danym zaburzeniem (in-
directness), n braku podania pełnych danych 
(np. wartości średnich i odchyleń standardo-
wych) koniecznych do oceny danych w meta-
analizach lub nieprecyzyjnego oszacowania 
efektów (imprecision), n dużego prawdopo-
dobieństwa, że część danych nie została opu-
blikowana (publication bias). 
Ta ostatnia sytuacja przyjmowana jest za 
możliwą, jeśli wszystkie badania danego leku 
były finansowane przez jego producenta. 

Obok oceny jakości danych w schema-
cie GRADE oceniany jest również stosunek 
potencjalnych korzyści i  szkód związanych 
z zastosowaniem danego leku, oraz jaki sto-
sunek mogą mieć sami pacjenci do przyjmo-
wania danego leku. Mogą oni np. preferować 
leki ziołowe również w sytuacji, gdy wiedzą, 
że leki te nie są w pełni skuteczne, będąc jed-
nocześnie niechętnie nastawieni do leków 
o udowodnionej skuteczności, ale należących 
do „leków psychiatrycznych”.

Co sprawia, że lek jest przydatny 
w leczeniu bezsenności? 

Lek nasenny powinien działać szybko i wystarczająco długo, tzn. 
znosić zaburzenia zasypiania, utrzymania snu i zbyt wczesne wybudze-
nia poranne, ale nie powodować sedacji i pogorszenia sprawności psy-
chomotorycznej po wybudzeniu się rano. Powinien być bezpieczny, tzn. 
nie wchodzić w interakcje z  innymi lekami, mieć dużą rozpiętość tera-
peutyczną, nie powodować rozwoju tolerancji i uzależnienia. Jego uży-
cie powinno być możliwe również u  pacjentów w  wieku senioralnym, 
a zakończenie leczenia nie powinno powodować objawów odstawien-
nych. 

Przede wszystkim, każdy lek promujący sen powinien jednak sku-
tecznie normalizować zaburzone parametry snu. Oznacza to, że lek, aby 
był uznany za przydatny do leczenia bezsenności poza randomizowa-
nymi badaniami klinicznymi, musi również być oceniony w badaniach 
z użyciem polisomnografii. 

Najważniejsze parametry snu oceniane jako punkty końcowe w ba-
daniach leków nasennych to: n latencja snu, n całkowity czas snu, n 
czuwanie wtrącone, n wydajność snu, n liczba wybudzeń ze snu n oraz 
subiektywnie odczuwana przez pacjenta jakość snu. Wielkość zmiany 
tych parametrów uważana za istotną klinicznie przedstawiona jest w ta-
beli 1.

Metoda oceny

Punkt końcowy Polisomnografia Aktygrafia
Ocena 

subiektywna
 przez pacjenta

Tabela 1. Wielkość zmiany parametrów snu  
oceniona przez ekspertów jako istotna klinicznie

Latencja snu 
[min]

Całkowity 
czas snu [min]

Czuwanie 
wtrącone [min]

Jakość snu

Wydajność 
snu [%]

Liczba 
wybudzeń 

-10

+20

-20

+5

-2

-10

+20

-20

+5

-2

-20

+30

-30

+10

- 0,5

zależnie od użytej metody oceny (np. skali klinicznej)
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Zalecenia AASM 
odnośnie farmakologicznego 

leczenia bezsenności
Po analizie dostępnych danych eksperci 
AASM zalecili stosowanie:

n suworeksantu do leczenia bezsenności z za-
burzeniami utrzymania snu (suworeksant 
jest antagonistą receptorów oreksynowych 
OX1 i OX2, nie jest na razie zarejestrowany 
w Unii Europejskiej),
n eszopiklonu do leczenia bezsenności z  za-

burzeniami zasypiania i  utrzymania snu 
(eszopiklon jest lewoskrętnym enancjo-
merem zopiklonu, nie jest zarejestrowany 
w Unii Europejskiej),
n zaleplonu do leczenia bezsenności z zabu-

rzeniami zasypiania,
n zolpidemu do leczenia bezsenności z zabu-

rzeniami zasypiania i utrzymania snu,
n triazolamu do leczenia bezsenności z  za-

burzeniami zasypiania (triazolam jest po-
chodną benzodiazepiny, nie jest dostępny 
w Polsce),
n temazapamu do leczenia bezsenności z za-

burzeniami zasypiania i utrzymania snu,
n ramelteonu do leczenia bezsenności z zabu-

rzeniami zasypiania (ramelteon jest agoni-
stą receptorów melatoninowych MT1 i MT2, 
nie jest zarejestrowany w Unii Europejskiej),
n doksepiny do leczenia bezsenności z zabu-

rzeniami utrzymania snu.

Zalecenia zawierają również informacje na 
temat 6 kolejnych leków i substancji często sto-
sowanych w leczeniu bezsenności: trazodonu, 
tiagabiny, difenhydraminy, melatoniny, trypto-
fanu i kozłka lekarskiego (waleriany). Zalecenia 
jednak nie rekomendują stosowania tych leków 
i substancji w leczeniu bezsenności. Siła wszyst-
kich wydanych rekomendacji została oceniona 
przez ekspertów jako słaba, tzn. zalecony sposób 
postępowania nie musi, tak jak w przypadku sil-
nych rekomendacji, być stosowany przez lekarzy 
w większości przypadków. Przeciwnie, klinicyści 
wydane zalecenia powinni poddawać krytycznej 
ocenie i modyfikować, jeśli ich ocena danego 
pacjenta wskazuje, że inne postępowanie niż re-
komendowane będzie bardziej korzystne. Czyn-
niki, które w największym stopniu wpłynęły na 
tak niską ocenę siły zaleceń przez ekspertów to: 
nadal zbyt niska liczba badań potwierdzających 
skuteczność i bezpieczeństwo danego leku, wy-
soki udział badań finansowanych przez przemysł 
farmaceutyczny w ocenianym zbiorze danych 
oraz umiarkowana skuteczność leków w norma-
lizowaniu paramentów snu (tabela 2).

Eksperci ocenili również badania na temat leczenia bezsenności 
estazolamem, kwazapemem, flurazepamem, oksazepamem, kwetiapi-
ną, gabapentyną, paroksetyną i trimipraminą. W przypadku tych leków 
uznano, że dostępne dane uniemożliwiają określenie, jaki rodzaj reko-
mendacji powinien być wydany.

ns – zmiana nieistotna klinicznie (patrz tabela 1), 
CBT – terapia poznawczo-behawioralna

* na podstawie metaanalizy [11]

Tabela 2. Wpływ rekomendowanych do leczenia  
bezsenności leków na parametry snu w porównaniu 
do placebo i w odniesieniu do skuteczności terapii 
poznawczo-behawioralnej bezsenności*

Eszopiklon 
(2-3 mg)

Zaleplon 
(5-10 mg)

Zolpidem 
(10 mg)

Temazepam 
(15 mg)

Triazolam 
(0,25 mg)

Doksepina 
(3-6 mg)

Ramelteon 
(8 mg)

Suworeksant 
(10-20 mg)

CBT ( 
bezpośrednio 
po zakończe-
niu terapii)

CBT (4 do 24 
tygodni po 
zakończeniu 
terapii)

CBT (6 do 12 
miesięcy po 
zakończeniu 
terapii)

-14 

-10

 
-12 do -5 

-37

-9 

ns

- 9 

ns

- 19 

- 12 

- 14 

-14 do -10 

ns
-

25 

nie 
oceniano

ns

-23 do -22 

ns

-28 do -16 

-26 

- 41 

- 18 

+28 do +57 

ns

+29

+99 

ns

+ 26 do +32 

Ns

+10 

+7

+30

+38

umiarkowana 
do dużej

brak poprawy

umiarkowana

niewielka

umiarkowana

niewielka do 
umiarkowanej

brak poprawy

nie oceniano

nie oceniano

nie oceniano

nie oceniano

Latencja  
snu [min]

Czuwanie 
wtrącone [min]

Całkowity 
czas snu [min]

Poprawa 
jakości snu
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Wnioski dla praktyków:
n rygorystyczna ocena danych wskazuje, 

że tylko nieliczne leki zostały prawidło-
wo i obiektywnie (poprzez badanie snu) 
ocenione pod kątem ich przydatności do 
leczenia bezsenności,

n spośród dostępnych w Polsce leków 
nasennych do krótkotrwałego leczenia 
bezsenności klinicyści powinni wybierać 
niebenzodiazepinowe leki nasenne: zo-
piklon i zolpidem. Spośród pochodnych 
benzodiazepiny lekiem preferowanym 
powinien być temazepam,

n spośród sedatywnych leków przeciwde-
presyjnych, skuteczność i bezpieczeń-
stwo w leczeniu bezsenności w rando-
mizowanych, kontrolowanych placebo 
badaniach klinicznych wykazano tylko 
dla doksepiny w dawce 3-6 mg (w Polsce 
stosujemy kapsułki 10 mg). Nie oznacza 
to jednak, że inne leki nie są przydatne. 
Zgodnie z innymi zaleceniami są one 
użyteczne, gdy bezsenność współistnieje 
z objawami depresyjnymi, lękowo-de
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presyjnymi, lękiem, w sytuacji  
przewlekłego stresu [12]. W takiej sy-
tuacji należy rozpoznać: bezsenność 
w przebiegu zaburzeń adaptacyjnych, 
lękowo-depresyjnych lub łagodnego 
epizodu depresyjnego,

n popularność leków przeciwhistami-
nowych (hydroksyzyna) i rosnąca 
przeciwpsychotycznych (szczególne 
kwetiapiny) w leczeniu bezsenności 
w Polsce nie jest uzasadniona wynikami 
badań. Leki przeciwhistaminowe są mało 
skuteczne. Leki przeciwpsychotyczne 
silnie indukują sen, ale ich profil działań 
niepożądanych ogranicza przydatność 
tych leków,

n skuteczność terapii poznawczo-be-
hawioralnej bezsenności, szczególnie 
długookresowa, jest wyższa niż więk-
szości leków. W bezsenności przewlekłej 
podstawową formą leczenia powinna 
być interwencja poznawczo-behawioral-
na, ewentualnie uzupełniona stosowa-
niem leków, najlepiej przerywanym, czyli 
maksymalnie do 3-4 razy w tygodniu. n



SIL leku na stronie 37
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Miejsce olanzapiny  
w leczeniu 
choroby afektywnej  
dwubiegunowej
Jaśmina Arabska, Marcin Wojtera
| Oddział Psychiatrii Wieku Podeszłego, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Wstęp – opis olanzapiny 
i rys historyczny
Lata 50. XX wieku były przełomo-

we dla psychofarmakoterapii między 
innymi dzięki pojawieniu się leków 
przeciwpsychotycznych. Pośród najbar-
dziej rozpoznawalnych leków tej gru-
py należy wymienić olanzapinę, która 
jest w  Polsce zarejestrowana w  terapii 
schizofrenii, średnio nasilonych i  cięż-
kich epizodów manii oraz w  leczeniu 
podtrzymującym choroby afektywnej 
dwubiegunowej (ChAD). W  leczeniu 
ChAD jest jednym z  zalecanych atypo-
wych leków przeciwpsychotycznych, 
obok m.in. kwetiapiny, risperidonu, ari-
piprazolu. Zasadniczą różnicą pomię-
dzy olanzapiną, a  klasycznymi lekami 
przeciwpsychotycznymi jest jej profil 
działania – skuteczność wobec objawów 
pozytywnych i negatywnych, a przy tym 
mniejszy potencjał wywoływania obja-
wów pozapiramidowych (w odróżnieniu 
od klasycznych neuroleptyków, olanza-
pina silniej blokuje receptory dopami-
nowe w  układzie mezolimbicznym niż 
nigrostriatalnym).

W  Polsce olanzapina dostępna jest 
zarówno w  postaci doustnych tabletek 
w  dawkach 5, 10, 15 oraz 20 mg, jak 
i  iniekcji domięśniowych. Zarejestrowa-
ne są dwie formy domięśniowe: szybko 
działająca (jest praktycznym narzędziem 
w  przypadku potrzeby uspokojenia pa-
cjenta w szpitalu) oraz forma o przedłu-

żonym uwalnianiu (olanzapina w postaci 
depot jest zarejestrowana w terapii pod-
trzymującej schizofrenii). W  przypadku 
ostrych stanów chorobowych związa-
nych z dużym pobudzeniem, stosuje się 
zwykle wyższe dawki olanzapiny, które 
pozwalają uzyskać szybki efekt uspoka-
jający, przeciwpsychotyczny czy prze-
ciwmaniakalny. Z kolei w przypadku tera-
pii uzupełniającej (np. dołączenia do litu 
lub kwasu walproinowego) zaleca się po-
wolne włączenie leku. Dzięki szerokiemu 
wachlarzowi dostępnych postaci leku, 
można prowadzić farmakoterapię cho-
rego w różnych etapach choroby za po-
mocą jednej substancji czynnej (http://
leki.urpl.gov.pl, 2017) (Podogrodzka & 
Jarema, 2010).

Rozpoznawanie ChAD
W  przebiegu choroby afektywnej 

dwubiegunowej pojawiają się nawraca-
jące epizody depresyjne oraz maniakalne 
(typ 1) lub hipomaniakalne (typ 2). Uwa-
ża się, że ChAD typu I jest rozpoznaniem  
3-4 - krotnie rzadszym niż ChAD typu II. 
O  ile rozpoznanie epizodów maniakal-
nych nie sprawia zwykle trudności, o tyle 
rozpoznawanie epizodów hipomaniakal-
nych wymaga zebrania bardzo dokładne-
go wywiadu, pacjenci zwykle hipomanii 
nie klasyfikują jako stanu chorobowego, 
wręcz przeciwnie – jako zupełne zdro-
wie. Diagnozując pacjentów z  depresją 
należy zawsze poszerzyć wywiad o  ob-

jawy manii i  hipomanii w  przeszłości 
(podwyższony nastrój, drażliwość) oraz 
przeprowadzić wywiad rodzinny w  kie-
runku ChAD (Goodwin, Haddad, Ferrier, 
& al., 2016).

Kiedy epizody afektywne nawra-
cają co najmniej czterokrotnie w  ciągu 
roku, mówimy o  szybkiej zmianie faz 
(ang. rapid cycling.) Objawy typowych 
epizodów ChAD mogą również współ-
występować w tzw. stanach mieszanych 
(jednym z  nich jest np. „depresja agito-
wana”). Postawienie rozpoznania stanu 
(epizodu) mieszanego stanowi jeszcze 
większe wyzwanie. W  porównaniu do 
typowych epizodów afektywnych, epi-
zody mieszane cechują się dłuższym 
czasem trwania, większą częstotliwością 
występowania nawrotów, podwyższo-
nym ryzykiem samobójstw i nadużywa-
nia substancji psychoaktywnych. Opis 
epizodu mieszanego w ICD-10 pozosta-
wia pewną dowolność w  interpretacji, 
w przeciwieństwie do DSM-5, gdzie kry-
teria objawowe są  sprecyzowane w tzw. 
specyfikatorze (Tabela 1).

Leczenie ChAD
Leczenie ChAD można podzielić na 

3 fazy: fazę aktywnego leczenia, fazę 
utrwalania leczenia i  fazę podtrzymu-
jącą. Leczenie aktywne rozpoczyna się, 
gdy u  chorego można rozpoznać obja-
wy konkretnego epizodu afektywnego. 
Po uzyskaniu remisji przechodzimy do 
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leczenia utrwalającego poprawę (od 
momentu uzyskania remisji przez ko-
lejne 8 tygodni), zwykle kontynuuje się 
wówczas leczenie preparatami i dawka-
mi niezbędnymi w fazie leczenia aktyw-
nego, dopuszcza się jednak modyfikację 
leczenia ze względu na występowanie 
objawów rezydualnych lub działania nie-
pożądane leków. Kolejną fazą jest faza 
leczenia profilaktycznego. Nie ma ogól-
nego konsensusu dotyczącego długo-
ści takiego leczenia. Wielu autorów jest 
zgodnych, że minimalny okres leczenia 
podtrzymującego po pierwszym epizo-
dzie ChAD nie powinien być krótszy niż 
12 miesięcy. Chorzy z trzema lub większą 
liczbą epizodów wymagają zwykle le-
czenia długoterminowego.

Leki normotymiczne są podstawo-
wą grupą leków stosowanych w leczeniu 
ChAD. Są to sole litu, leki przeciwpadacz-
kowe oraz niektóre leki przeciwpsycho-
tyczne II generacji (olanzapina, risperi-
don, kwetiapina, aripiprazol, ziprasidon, 
asenapina, lurasidon uzyskały rejestrację 
FDA do leczenia ChAD).

Olanzapina w leczeniu 
ChAD
Pod względem chemicznym olan-

zapina jest pochodną tienobenzodia-
zepiny, analogiem klozapiny, o  silnym 
powinowactwie do receptorów seroto-
ninowych (5-HT2a, 5HT2c, 5HT3), adre-
nergicznych (α1), dopaminowych (D2, 
D4), muskarynowych (M1) i  histamino-
wych (H1). Czas półtrwania wynosi ok. 30 
godzin, dzięki czemu lek może być poda-
wany raz na dobę. Dawka maksymalna 
podawana doustnie wynosi 20 mg/d, 
w  praktyce część lekarzy podwyższa ją 
do 25 mg/d pod warunkiem dobrej tole-
rancji leku oraz dobrej współpracy z pa-
cjentem. Należy jednak podkreślić, że 
stosowanie dawek przekraczających 20 
mg/d jest postępowaniem poza wska-
zaniem rejestracyjnym (ang. off label). 
Dawka minimalna to zazwyczaj 5 mg/d, 
jednakże w stanach ostrych rozpoczyna 
się leczenie od dawek wyższych. U osób 
powyżej 65 roku życia należy zawsze sto-
sować minimalną dawkę początkową (5 

mg/d, a czasami 2,5 mg/d) i ostrożnie ją 
podwyższać. Mniejsze dawki olanzapi-
ny zalecane są również u chorych z nie-
wydolnością nerek lub niewydolnością 
wątroby (marskość, skala A lub B w skali 
Child-Pugh). Olanzapina jest metabo-
lizowana w  wątrobie przez cytochrom 
CYP1A2, przez co niektóre substancje 
mogą hamować lub nasilać jej metabo-
lizm (Tabela 2). Nie wykazano istotnej 
interakcji między olanzapiną a  solami 
litu, czy walproinianami, co ułatwia po-
literapię w leczeniu ChAD (Podogrodzka 
& Jarema, 2010) (http://leki.urpl.gov.pl, 
2017).

1.Olanzapina w leczeniu 
epizodu manii
Olanzapina jest lekiem pierw-

szego rzutu w  leczeniu ostrej manii. 
Większość rekomendacji w  przy-
padku leczenia manii stawia na 
pierwszym miejscu leki przeciwpsy-
chotyczne. Niektóre meta-analizy 
pokazują porównywalną skuteczność 
monoterapii olanzapiny z lekami nor-
motymicznymi. Dawka początkowa 
wynosi 15 mg/d jeśli jest podawana 
w  monoterapii lub 10 mg/d w  tera-
pii skojarzonej z  solami litu lub kwa-
sem walproinowym. Jeśli pacjent był 
przed wystąpieniem epizodu leczony 
lekami przeciwdepresyjnymi, należy 
je w pierwszej kolejności odstawić. Je-
śli zastosowane leczenie ostrego epi-
zodu okazało się skuteczne, a  profil 
działań niepożądanych akceptowal-
ny, zaleca się dalsze kontynuowanie 
farmakoterapii w  celu zapobiegania 
nawrotom choroby, utrzymując naj-
niższą skuteczną dawkę olanzapiny. 
Trudno określić zalecenia co do czasu 
trwania terapii podtrzymującej. Bada-
nia randomizowane sięgają najdalej 2 
lat (http://leki.urpl.gov.pl, 2017) (Go-
odwin, Haddad, Ferrier, & al., 2016) 
(Lindström, Leif, & al., 2017).

2. Depresja w ChAD
Badań zajmujących się zagad-

nieniem leczenia depresji w chorobie 
afektywnej dwubiegunowej przepro-
wadzono zaskakująco mało. Epizody 
depresyjne w przebiegu ChAD cechu-
ją się często opornością na leczenie 
i  niosą ze sobą dużo większe ryzyko 
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Epizod maniakalny lub hipomaniakalny  
z cechami stanu mieszanego

Epizod depresyjny  
z cechami stanu mieszanego

   Tabela 1. Kryteria rozpoznania stanu mieszanego wg. DSM-5.

Spełnione kryteria epizodu mania-
kalnego/hipomaniakalnego oraz co 
najmniej 3 objawy z wymienionych:

n Dysforia lub obniżony nastrój,

n Brak odczuwanej przyjemności,     
    anhedonia, utrata zainteresowania  
    zwykłymi zajęciami,

n Anergia, uczucie zmęczenia,

n Spowolnienie psychoruchowe,

n Poczucie winy, uczucie bezwarto 
    ściowości,

n Nawracające myśli o śmierci  
    i samobójstwie

Spełnione kryteria epizodu depre-
syjnego oraz co najmniej 3 objawy  
z wymienionych:

n Podwyższony nastrój,

n Postawa wielkościowa,

nWielomówność, słowotok,

n Gonitwa myśli,

n Nadmiar energii, wzmożona   
    aktywność,

n Ryzykowne zachowania  
    (nadmierne wydatki, przygody   
    seksualne),

n Zmniejszona potrzeba snu

n Objawy nie muszą trwać ciągle, ale muszą pojawiać się przez większość dni.

n Objawy nie mogą być spowodowane używaniem substancji psychoaktyw-
nych lub zaburzeniem somatycznym.

n Kiedy pacjent spełnia kryteria zespołu maniakalnego i depresyjnego  
w równym stopniu należy postawić rozpoznanie epizodu maniakalnego  
z cechami mieszanymi.



35PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/jesień 2017

TEORIA I PRAKTYKA

suicydalne. Chorzy częściej też się-
gają po różne substancje psychoak-
tywne w  porównaniu z  osobami 
chorującymi na depresję jednobie-
gunową. Leczenie depresji w  ChAD 
(zwłaszcza typu I) za pomocą leków 
przeciwdepresyjnych budzi duże 
kontrowersje, ze względu na istotne 
ryzyko spowodowania zmiany fazy 
i  wywołania epizodu maniakalnego 
czy mieszanego. Istnieją też dowody, 
że stosowanie leków przeciwdepre-
syjnych u chorych w istocie zwiększa 
liczbę dni depresyjnych w  dłuższym 
okresie czasu, w porównaniu z osoba-
mi, które leków przeciwdepresyjnych 
nie przyjmowały. Kluczowe znaczenie 
w  leczeniu depresji dwubiegunowej 
mają więc leki normotymiczne. Sku-
teczność w badaniach randomizowa-
nych w leczeniu depresji w przebiegu 
ChAD potwierdzono w  przypadku 
kwetiapiny oraz olanzapiny w  połą-
czeniu z  fluoksetyną. Olanzapina ze 
względu na profil działania jest sku-
teczna w  leczeniu objawów psycho-
tycznych w depresji ciężkiej. W przy-
padku łagodnie i  umiarkowanie 
nasilonych epizodów depresji zaleca 
się preferowanie leków o  potencja-
le normotymicznym, takich jak sole 
litu, lamotrygina. Mimo istotnego 
potencjału przeciwdepresyjnego, la-
motrygina jest jednak trudnym pre-
paratem do zastosowania w  terapii 
epizodu depresji ciężkiej (konieczne 

jest wprowadzanie leczenia od niskiej 
dawki i  powolne jej podnoszenie 
w  celu zminimalizowania ryzyka wy-
stąpienia zespołu Stevensa Johnso-
na – zagrażającego życiu powikłania 
dermatologicznego). Lamotrygina, 
sole litu oraz kwetiapina mają udo-
wodnioną skuteczność w zapobiega-
niu nawrotom depresji w  przebiegu 
ChAD. Leczenie podtrzymujące jest 
zalecane co najmniej przez rok po 
uzyskaniu remisji objawów depresyj-
nych. Z wyjątkiem fluoksetyny (w te-
rapii łączonej z  olanzapiną) żaden 
inny lek przeciwdepresyjny nie jest 
zalecany w leczeniu depresji w ChAD 
(Connolly & Thase, 2011) (Vázquez, 
Gustavo, Holtzman, Tondo, & Baldes-
sarini, 2017), (Goodwin, Haddad, Fer-
rier, & al., 2016).

3. Stan mieszany
Dobór farmakoterapii jest trudny 

ze względu na specyfikę tej choroby 
– monoterapia lekami o wysokim po-
tencjale przeciwmaniakalnym może 
spowodować zaostrzenie objawów 
depresyjnych i  na odwrót – terapia 
lekami przeciwdepresyjnymi może 
nasilić objawy maniakalne (np. po-
budzenie, niepokój, gonitwę myśli). 
Dotychczasowe doniesienia naukowe 
wyraźnie wskazują na skuteczność 
olanzapiny zarówno w  leczeniu sta-
nów maniakalnych, mieszanych, jak 
depresyjnych (szczególnie w  skoja-

rzeniu z  fluoksetyną). W  badaniach 
randomizowanych olanzapina poda-
wana w  monoterapii lub w  połącze-
niu z kwasem walproinowym okazała 
się skuteczna zarówno w  fazie ostrej 
leczenia epizodu mieszanego, jak 
i w leczeniu podtrzymującym (w mo-
noterapii lub w  połączeniu z  litem) 
(Takeshima, 2017) (Goodwin, Had-
dad, Ferrier, & al., 2016).

Działania niepożądane
Planując leczenie, należy brać pod 

uwagę nie tylko skuteczność, ale także 
najczęstsze działania niepożądane. Ma-
jąc to na uwadze, zaleca się szczególną 
ostrożność podczas stosowania olan-
zapiny u  pacjentów z  cukrzycą i  hiper-
cholesterolemią. Dużym problemem 
dla części pacjentów jest nadmierna 
sedacja, uczucie senności w  ciągu dnia, 
które można ograniczyć podając lek 
wieczorem (Cmax = 8h). W  niektórych 
przypadkach, przy towarzyszących za-
burzeniach snu, jest to jednak efekt 
pożądany, ułatwiający zaśnięcie. Po 
rozpoczęciu farmakoterapii każdym le-
kiem przeciwpsychotycznym (dotyczy 
to również olanzapiny) oraz w  związku 
z  koniecznością podniesienia dawki, 
powinno się zwracać uwagę na ewentu-
alne pojawianie się objawów pozapira-
midowych. W  przypadku olanzapiny, ze 
względu na długi czas półtrwania i zwią-
zaną z  tym kumulację leku, szczególnie 
u  osób starszych, objawy parkinsonow-
skie mogą pojawić się dopiero po wielu 
dniach od podwyższenia dawki leku. 
Oczekując od pacjenta współpracy w za-
kresie regularnego przyjmowania leków 
należy ostrożnie włączać ją u pacjentów, 
dla których istotne są wahania masy cia-
ła. Zwiększenie masy ciała jest częstym 
działaniem niepożądanym większości le-
ków przeciwpsychotycznych, ale nie do-
tyczy wszystkich pacjentów. Szczególne 
ryzyko wzrostu wagi występuje u  osób 
obciążonych dziedzicznie zaburzeniami 
metabolicznymi, leczonych innymi le-
kami (w tym lekami normotymicznymi). 
Przyrostu masy ciała można uniknąć 
przez wprowadzenie odpowiedniej diety 
oraz umiarkowanego wysiłku fizyczne-
go. Niektórzy autorzy podają pozytyw-
ny wpływ włączenia metforminy w celu 

Wpływ na  
CYP1A2

Rodzaj 
substancji

Wpływ na stężenie 
leku we krwi

Modyfikacja lecze-
nia olanzapiną

Indukcja Barbiturany

Dym tytoniowy

Grillowane mięso

Karbamazepina

Lanzoprazol

Omeprazol

Rośliny z rodziny 
kapustowatych

Ciprofloksacyna

Etynyloestradiol

Fluwoksamina

Podwyższenie 
stężenia 
olanzapiny

Zmniejszenie 
dawki  
początkowej

Zmniejszenie stę-
żenia olanzapiny

Rozważenie 
zwiększenia 
dawki

Hamowanie

   Tabela 2. Wybrane interakcje olanzapiny z innymi lekami
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Podsumowanie
Olanzapina ma szerokie zastosowanie w leczeniu cho-

roby afektywnej dwubiegunowej. Udowodniono skutecz-
ność olanzapiny zarówno w  ostrym leczeniu epizodów 
maniakalnych i epizodów mieszanych, jak i w leczeniu pod-
trzymującym, zapobiegającym ich nawrotom. W  depresji 
dwubiegunowej o  ciężkim przebiegu z  towarzyszącymi 
objawami psychotycznymi jest jednym z  leków z  wyboru 
(najlepiej w połączeniu z fluoksetyną), natomiast nie udo-
wodniono jej działania w zapobieganiu epizodom depresji 
w  trakcie leczenia podtrzymującego, kontynuowanego po 
uzyskaniu remisji. Spośród działań niepożądanych naj-
częstszymi są: nadmierna senność, przyrost masy ciała 
oraz zaburzenia metaboliczne, które można zredukować 
prowadząc edukację chorych, zachęcając ich do prowadze-
nia odpowiedniej diety i  regularnego wysiłku fizycznego. 
W  porównaniu z  innymi lekami przeciwpsychotycznymi, 
olanzapina stosunkowo rzadko wywołuje objawy pozapira-
midowe. W praktyce jest chętnie stosowana przez lekarzy 
i dość dobrze tolerowana przez pacjentów. Jej proste daw-
kowanie raz na dobę oraz różne formy podawania (doust-
na, rozpuszczalna w jamie ustnej, domięśniowa) ułatwiają 
współpracę z pacjentem. n

* mwojtera@medycynamilorzab.pl

uniknięcia wzrostu wagi oraz powikłań 
metabolicznych. W  przypadku trudno-
ści z  przełykaniem tabletek dostępne 
są formy rozpuszczalne w  jamie ustnej. 
Dane z piśmiennictwa, jak i doświadcze-
nie autorów sugerują, że ta druga forma 
podawania jest chętnie przyjmowana 
przez pacjentów (Novick, Montgomery, 
Treuer, & al., 2017) (San, Casillas, Ciudad, 
& Gilaberte, 2008), (Podogrodzka & Jare-
ma, 2010).

Ciąża i karmienie piersią
Choroba afektywna zwykle rozpo-

czyna się w młodym wieku, dotyczy więc 
osób w wieku rozrodczym. W przypadku, 
gdy pacjentką jest kobieta w  ciąży lub 
planująca ciążę, należy rozważyć korzy-
ści i  ryzyko stosowania olanzapiny. Wie-
dza na temat działania teratogennego 
atypowych leków przeciwpsychotycz-
nych jest niewielka (olanzapina należy 
do kategorii C w  klasyfikacji FDA). Wia-
domo, że olanzapina zwiększa ryzyko 
wystąpienia cukrzycy ciężarnych. W  ba-
daniach retrospektywnych u  noworod-
ków matek leczonych w  ciąży olanzapi-
ną występowały objawy odstawienne, 
senność, pobudzenie a  także objawy 
pozapiramidowe. Jednakże liczne opisy 
przypadków pokazują, że zaprzestanie 
leczenia z  powodu planowania ciąży 
niesie ze sobą duże ryzyko nawrotu cho-
roby i  trudności z osiągnięciem ponow-
nej remisji. Stabilizacja choroby matki 
jest w tym wypadku kluczowa. U kobiet 
chorujących na ChAD, będących w  re-
misji w trakcie ciąży, obserwuje się dużo 
większe ryzyko wystąpienia psychozy 
poporodowej, zwłaszcza w  przeciągu 
pierwszych dwóch tygodni po porodzie, 
dlatego zaleca się kontynuację leczenia 
po porodzie. Olanzapina, tak jak inne leki 
przeciwpsychotyczne, przenika do mle-
ka kobiecego, w związku z tym w trakcie 
leczenia odradza się karmienie piersią. 
Są jednak autorzy, którzy uważają, że ko-
rzyści z karmienia piersią są większe niż 
szkody wynikające z  narażenia dziecka 
na olanzapinę, która przenika do pokar-
mu. Temat jest jednak bardzo delikatny 
i  zalecana jest szczególna ostrożność 
w  tym zakresie (Berle, Solberg, & Spig-
set, 2011) (Barbui, Bertolazzi, Hanife, & 
Cipriani, 2013) (Connolly & Thase, 2011).
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Tiapryd w leczeniu różnych stanów związanych  
                                                       z uzależnieniem od alkoholu
Bogusław Habrat

Pogmatwane losy niektórych leków

Bardzo pouczająca jest historia ba-
dań klinicznych nad zastosowaniem 
tiaprydu. Na przełomie lat 70. i 80. XXw. 
powstało wiele prac badawczych nad 
wpływem tiaprydu na wiele stanów 
związanych z  nadużywaniem alkoholu 
(leczenie alkoholowych zespołów abs-
tynencyjnych, zapobieganie przecho-
dzeniu niepowikłanych zespołów absty-
nencyjnych w  majaczenie alkoholowe, 
leczenie stanów lękowych u  alkoholi-
ków, modyfikacja zachowań związanych 
z  piciem alkoholu i  wpływ na przebieg 
alkoholizmu. Wszystkie te prace wykazy-
wały dużą skuteczność tiaprydu, jednak 
mankamentem metodologicznym był 
brak grup kontrolnych i  publikowanie 
głównie w  języku francuskim. Dziś ich 
status jest co najwyżej inspirujący do 
podejmowania prób klinicznych bardziej 
zaawansowanych metodologiczne.

Współczesne standardy leczenia 
stanów związanych z uzależnieniem (ze-
społy abstynencyjne) praktycznie zawę-
ziły repertuar rekomendowanych leków 
do benzodiazepin. Obok tego głównego 
nurtu, są terytoria, gdzie gama leków 
stosowanych do leczenia alkoholowych 
zespołów abstynencyjnych jest szersza. 
Np. w krajach niemieckojęzycznych czę-
ściej stosuje się alternatywnie: m.in. klo-
metiazol, leki przeciwdrgawkowe oraz 
tiapryd.

Tiapryd czy benzodiazepiny?
Benzodiazepiny w  leczeniu alkoho-

lowych zespołów abstynencyjnych mają 
utrwaloną pozycję. Nie są jednak pozba-
wione poważnych wad. Należą do nich 
m.in. powodowanie nadmiernej sedacji 
(co jest zjawiskiem szczególnie nieko-

rzystnym w  przypadku leczenia ambu-
latoryjnego), ograniczone zastosowanie 
u  osób w  podeszłym wieku (działanie 
miorelaksacyjne prowadzące do upad-
ków i wynikających z tego konsekwencji, 
efekt antycholinergiczny zwiększający 
ryzyko majaczenia). Są również stany, 
w  których benzodiazepiny są przeciw-
wskazane (np. miastenia). Szacuje się, że 
ok. 20-25% osób z alkoholowymi zespo-
łami abstynencyjnymi ma jeszcze alko-
holemię, co zwiększa ryzyko poważnych 
powikłań w  związku z  synergicznym 
działaniem alkoholu i benzodiazepin na 
ośrodek oddechowy. Interakcje tiapry-
du z  alkoholem są obarczone znacznie 
mniejszym ryzykiem poważnych powi-
kłań. Innym przeciwwskazaniem do sto-
sowania benzodiazepin w alkoholowym 
zespole abstynencyjnym może być ze-
spół bezdechu sennego, gdzie przydat-
ne jest stosowanie tiaprydu z  karbama-
zepiną [Gartenmaier i wsp. 2005].

W  tradycji obszaru niemieckoję-
zycznego zwraca się uwagę m.in. na 
niewchodzenie tiaprydu w  poważniej-
sze interakcje z  alkoholem, wpływ na 
mechanizmy dopaminergiczne, ale – 
w przeciwieństwie do klasycznych leków 
neuroleptycznych - bez powodowania 
źle tolerowanych objawów (dyskinezy, 
objawy pozapiramidowe, obawy anty-
cholinergiczne), silne działanie uspoka-
jające, ale nie sedatywne, brak potencja-
łu krzyżowego uzależnienia, jak to jest 
w przypadku benzodiazepin. Ze względu 
na istotny mankament tiaprydu, jakim 
jest brak potencjału przeciwdrgawkowe-
go, lek ten jest stosowany zwykle w po-
łączeniu z lekami przeciwdrgawkowymi: 
głównie karbamazepiną lub okskarba-
mazepiną. Wykonano kilka poprawnych 

Rewolucja, jaką było wpro-
wadzenie neuroleptycznych 
leków przeciwpsychotycz-
nych, spowodowała syntezę 
nowych leków o podob-
nych właściwościach far-
makologicznych (głównie 
o wpływie antagonistycznym  
do receptorów dopaminer-
gicznych D2). Jednym z nich 
był tiapryd, pochodna ben-
zamidowa. Współcześnie wie-
my, że tiapryd ma wybiorcze 
antagonistyczne działanie nie 
tylko na receptory D2 ale i D3. 
Tiapryd może być zaliczany 
do tzw. atypowych neurolep-
tyków, m.in. ze względu na 
większe powinowactwo do 
układu mezolimbicznego niż 
nigrostriatalnego. Oznacza to 
jego mniejszy wpływ parkin-
sonizujący, co jest szczególnie 
istotne m.in. u osób starszych.

Piśmiennictwo u autora.
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Bogusław Habrat

metodologicznie prac badawczych nad 
stosowaniem tiaprydu z  lekiem prze-
ciwdrgawkowym.

Badania tiaprydu w zespo-
łach abstynencyjnych

W  badaniach, co prawda niekon-
trolowanych, wykazano skuteczność 
karbamazepiny z  tiaprydem w  leczeniu 
alkoholowych zespołów abstynencyj-
nych. Podkreślano też dobrą tolerancję 
i  bezpieczeństwo takiej terapii [Soyka 
i  wsp. 2002]. Kilka lat później ten sam 
zespół opublikował analizę 540 przypad-
ków leczenia alkoholowych zespołów 
abstynencyjnych z użyciem tiaprydu (śr. 
dawka ok. 800 mg/d) i  karbamazepiny 
w  średniej dawce poniżej 600mg/d). 
Zwracano uwagę zarówno na skutecz-
ność takiego postępowania jak i  jego 
dobrą tolerancję. Przypadki przechodze-
nia niepowikłanych zespołów abstynen-
cyjnych w formy powikłane (majaczenie, 
drgawki) u osób, u których występowały 
już wcześniej były nieliczne [Soyka i wsp. 
2006]. W innych pracach podkreślano, że 
z powodów bezpieczeństwa terapia tia-
prydem może być interesującą opcją dla 
leczenia alkoholowych zespołów absty-
nencyjnych w  warunkach ambulatoryj-
nych [Soyka i wsp. 2006, Diel i wsp. 2007].

Podobne wyniki osiągnięto stosu-
jąc tiapryd z  lewetiracetamem [Müller 
i  wsp. 2011], jednak trzeba zaznaczyć, 
że badania opierały się na bardzo nie-
licznej grupie osób. Natomiast w  bada-
niach kontrolowanych wykazano m.in. 
porównywalną skuteczność tiaprydu 
z  karbamazepiną i  klometiazolu [Franz 
i  wsp. 2001]. W  porównawczych bada-
niach fińskich wykazano, ze tiapryd jest 

nieco mniej efektywny niż chlordiaze-
poksyd, ale podkreślano, że może być 
znaczącą alternatywą leczniczą dla tych 
osób, u których benzodiazepiny z jakichś 
względów są przeciwwskazane [Lepola 
i  wsp. 1984]. W  nowszych pracach po-
równywano skuteczność pregabaliny, 
lorazepamu i tiaprydu [Martinotti i wsp. 
2010]. Choć wykazano większą skutecz-
ność pregabaliny nad tiaprydem, trze-
ba jednak zwrócić uwagę na wyższość 
tiaprydu pod względem minimalizacji 
potencjału uzależnienia krzyżowego (al-
kohol + lorazepam lub alkohol + prega-
balina).

Tiapryd i nawrót picia
Odrębną kwestią jest stosowanie 

tiaprydu do zapobiegania nawrotom pi-
cia i/lub zmniejszania ilości wypijanego 
alkoholu.

Ogólnie uważa się, że leki prze-
ciwpsychotyczne, szczególnie te, które 
mają silne działanie przeciwdopami-
nowe, są bądź nieskuteczne lub mogą 
wręcz pogarszać przebieg uzależnienia 
(flupentiksol) [Kishi i wsp. 2013].

W  tym zestawieniu tiapryd nie wy-
gląda źle. Co prawda, w  jednej publika-
cji nie wykazano przewagi tiaprydu nad 
placebo [Bender i wsp. 2007], ale w innej 
już tak:  tiapryd przyczyniał się do: wy-
dłużania abstynencji, poprawy samopo-
strzegania, poprawy satysfakcji z  życia, 
zmniejszał spożycie alkoholu, powodo-
wał rzadsze korzystanie z placówek me-
dycznych i  zmniejszał poziom neuroty-
zmu [ Shaw i wsp. 1994]. Ten sam zespół 
zwrócił uwagę na heterogenność alko-
holizmu i  możliwość, że tiapryd może 
być szczególnie użyteczny w podgrupie 

uzależnionych z temperamentalnymi ce-
chami osobowości lękowej lub depresyj-
nej [Shaw i wsp. 1987].

Tiapryd i szczęście
Tiapryd należy do grupy takich le-

ków, które - jak się wydaje – nie miały 
szczęścia do szerokiego przebadania 
w  sposób metodologicznie poprawny. 
Teraz po latach, gdy dawno minął okres 
ochrony patentowej i na rynku znajdują 
się leki generyczne, forsowanie drogich 
badań nie leży w  interesie firm farma-
ceutycznych. Stoi to w  dość dużym 
kontraście z  powszechną dobrą opinią 
klinicystów o  tiaprydzie, który jest dość 
powszechnie stosowany do opanowy-
wania stanów podniecenia u osób w po-
deszłym wieku oraz leczenia zaburzeń 
ruchowych (głównie pozapiramidowych, 
choć nie tylko) [Dose i Lange 2000].

Choć w różnych standardach lecze-
nia alkoholowych zespołów abstynen-
cyjnych tiapryd zajmuje dość dalekie 
miejsce, wydaje się, że warto rozważyć 
jego stosowanie, szczególnie u  osób, 
u  których benzodiazepiny są przeciw-
wskazane (np. jaskra, bezdech nocny, 
miastenia) lub stosowanie benzodiaze-
pin wiąże się z  ryzykiem uzależnienia 
krzyżowego. Tiapryd jest interesującą 
opcją w leczeniu objawów abstynencyj-
nych u  osób starszych, u  których ben-
zodiazepiny mogą zwiększać ryzyko 
upadków lub ośrodkowego zespołu 
antycholinergicznego. Warto rozważyć 
stosowanie tiaprydu w czasie detoksyka-
cji w warunkach ambulatoryjnych, gdzie 
nadmierna sedacja benzodiazepinami 
może być źle tolerowana. n      
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Od depresji 
i lęku do celu

Sławomir Murawiec

Wychodząc z tego założenia przedstawiony materiał 
informacyjny wykorzystuje ruch do odzwierciedlenia dyna-
micznej natury działania leków stosowanych w psychiatrii. 
W prezentowanej tu formie graficznej ruch na drodze ku po-
prawie zaczyna się od opisu samopoczucia i ograniczeń funk-
cjonalnych pacjenta, a kończy jego relacją na temat zmian 
odczuwanych jako wynik skutecznego leczenia. Opis samo-
poczucia i ograniczeń przed leczeniem wraz z kontekstem 
osobistym życia pacjenta stanowi pewien wyjściowy profil, 
z którym powinno harmonizować znane lekarzowi i w związ-
ku z tym przewidywane działanie leku. Relacja pacjenta  opi-
sująca zmianę samopoczucia po leczeniu  mówi o przejściu 
pewnej drogi tego leczenia. Ten etap powinien uwzględniać 
cele życiowe pacjenta, a więc możliwość ich realizacji w wy-
niku zmian samopoczucia wywołanych leczeniem. Jeśli le-
czenie będzie skuteczne, ale pacjent nie będzie mógł w jego  
wyniku prowadzić satysfakcjonującego życia i  realizować 
ważnych dla siebie celów -  prędzej czy później zetkniemy się 
z problemem braku współpracy w leczeniu farmakologicz-
nym. Pokonanie tej drogi od objawów do poprawy umożli-
wia lek, którego działania receptorowe zostały zobrazowane 
w tym materiale przy pomocy kanistra. [1,2] Ale co ważne, 
każdy lek ma swój profil działania klinicznego, który powi-
nien być starannie dobrany do objawów obecnych u pacjen-
ta, a także jego potrzeb życiowych.

Przygotowując ten materiał stanąłem przed pewnym 
wyzwaniem. Jak połączyć w czytelny sposób dane dotyczą-
ce działania receptorowego leków z danymi klinicznymi- na 
przykład informacjami o  profilu pacjenta, który mógłby od-
nieść korzyść z przyjmowania danej substancji; o celach, któ-
re są  do osiągnięcia w trakcie leczenia; o planach i perspek-
tywach pacjenta, jeśli lek okaże się skuteczny i przed osobą 
leczoną otworzą się dalsze perspektywy życia.

Z pomocą przyszły mi dwie koncepcje. Pierwsza to oczy-
wiście niesłychanie pomysłowy i znany chyba wszystkim 
lekarzom psychiatrom pomysł  Stephana M  Stahla [3], aby 
przedstawiać graficznie działanie leków. Druga to koncep-
cja „psychofarmakologii swoistego leku” [4] – mówiąca że 
możemy wziąć za punkt wyjścia do podejmowania decyzji 
o doborze farmakoterapii  znane nam działanie leku, a nie 
tylko formalne rozpoznanie. W takim ujęciu możemy myśleć 
w kontekście: jak to przewidywane działanie leku wpasuje 
się w procesy leżące u podłoża objawów, które obserwujemy 
a także w potrzeby pacjenta w kontekście jego sytuacji w róż-
nych aspektach. Drogowskaz ma pokazywać cel leczenia,  
w kontekście ważnego pytania, które pojawia się kiedy już 
lek okaże się skuteczny: co dalej z życiem osoby leczonej. n
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Działanie leków jest procesem dynamicznym – jego istotą jest  
dokonanie zmiany samopoczucia i możliwości funkcjonowania osoby  
przyjmującej lek. Tymczasem leki są przedstawiane najczęściej w sposób 
bardzo statyczny – jako substancje o określonej budowie, wzorze  
chemicznym,  profilu działania receptorowego itd. Z ich budowy  
i powinowactwa do określonych receptorów wynikają jednak zjawiska  
dynamiczne. Rezultatem ich działania jest  zmiana -  ustępowanie objawów  
psychopatologicznych i subiektywnie odczuwane przeobrażenie  
samopoczucia osoby, która lek przyjmuje. 



OD DEPRESJI  I LĘKU DO CELU
Duloksetyna, dawkowanie 60 - 120 mg

Depresja sprawia mi fizyczny 
i psychiczny ból. Przez ból nie 

mogę spać ani niczego robić. Jedno  
wielkie połączone cierpienie. 

Po tygodniu przespałam 
wreszcie całą noc bez bólu. 

Bez bólu wstaję, ubieram się, 
prowadzę samochód. Nic mnie 
nie boli, gdy zdejmuję rzeczy 
z półki. Mam siłę, by przeżyć dzień. 
Minęło kilka tygodni i już w ogóle 
nie biorę leków przeciwbólowych, 
a przedtem musiałam przyjmować 
kilka tabletek dziennie. 

Inhibitor wychwytu zwrotne
go serotoniny i noradrena
liny. Zrównoważony profil 
działania na oba neuroprze
kaźniki. 

SNRI
Bez depresji

i bez bólu

Tianeptyna, dawkowanie 3 × 12,5 mg 

Już sobie z niczym nie radzę.  
Moje problemy będą pewnie 

jeszcze długo trwały i nie wiem, kiedy się 
skończą. Jestem przygnębiony 
i nerwowy, okresowo nadużywam 
alkoholu. Nie mogę się skoncentrować 
na niczym i poradzić sobie z tymi sytu
acjami. Nawet nie wiem, co czytam i co 
się do mnie mówi. Nie jestem w stanie 
rozwiązać swoich problemów, czasami 
zachowuję się zupełnie bez sensu. 

Przewlekły stres i depresja, naduży-
wanie substancji psychoaktywnych.

Radzę sobie z tym wszystkim, 
z czym wcześniej sobie nie 

radziłem. Jestem spokojniejszy 
i bardziej skupiony. Jestem 
w stanie czytać, rozumiem całe 
zdania. Nie denerwuję się już tak 
bardzo. Nie zadręczam się myślami 
przez całe noce. Mam wrażenie, 
że jestem odporniejszy na stres 
i dobrze sobie z nim radzę. 

Modulacja szlaków glutami
nergicznych, regulacja 
plastyczności jądra 
migdałowatego, wpływ na 
neuroplastyczność, wpływ 
na receptory opioidowe, 
hamowanie zapalnej akty
wacji mikrogleju. 

Wytrwanie,
rozwiązywanie

problemów

Escitalopram, dawkowanie 5 - 20 mg

Wszystko mnie drażni, dener
wuję się z byle powodu. Mam 

dużo negatywnych emocji, 
nie radzę sobie w relacjach 
w pracy i rodzinie. 

Już się tak nie denerwuję 
i nie przejmuję z byle powodu. 

Mam większy dystans do pro-
blemów. 

Allosteryczny inhibitor 
transportera serotoniny.SNRI,

ASRI

Dystans   
emocjonalny

Mianseryna, dawkowanie 30 - 90 mg

Cały czas siedzę w domu i się 
martwię. W nocy w ogóle nie 

śpię, tylko rozmyślam o problemach. 
Nie dogaduję się z dziećmi, ciągle 
wybuchają między nami konflikty. 
Jestem cały czas smutna i apa-
tyczna, nic nie chce mi się robić. 
Przestałam odbierać telefony od 
znajomych, zresztą nikt już do mnie 
nie dzwoni. Sąsiadka robi mi zakupy, 
bo ja nawet na to nie mam siły. 

Znowu jest jak dawniej, już nie   
siedzę w domu i mogę wyjść 

po zakupy na bazarek. Dogaduję się 
z córką i synem, pomagam im 
przy dzieciach, mam też czas na 
znajomych. Wreszcie dobrze 
śpię. Jestem spokojniejsza, nie 
martwię się na zapas. Żyję tak, 
jak bym chciała. 

Działanie noradrenergiczne 
i specyficznie serotoni
nergiczne. Antagonista 
wielu podtypów recepto
rów serotoninergicznych, 
adrenergicznych, histaminer
gicznych. 

Spokojny dzień
Spokojny sen

Pregabalina, dawkowanie 150 - 600 mg

Cały czas mam uczucie, że coś 
groźnego się wydarzy. Nie ma 

to nic wspólnego ze smutkiem, 
ale niczym nie mogę się zająć. 
Lęk przed czymś złym paraliżuje 
moje działania. Boję się każdego 
dnia, chciałabym uciec od tego 
wszystkiego. Na siłę wyszukuję 
problemy, gdy przestaję się mar-
twić jednym, zaczynam drugim. 

To jest inny świat. Już zapo
mniałam, że tak może być. 

Nie odczuwam już tego parali-
żującego lęku i nie martwię się 
na zapas. Po prostu żyję i robię 
swoje. 

Blokowanie podjednostki 
pomocniczej kanału 
wapniowego, zmniejszenie 
wyrzutu neurotransmiterów 
pobudzających, związanych 
z lękiem. 

Bez lęku
i obaw

Wenlafaksyna, dawkowanie 75 - 150 mg

Czuję smutek, zniechęcenie. 
Nie mam na nic ani sił, ani 

ochoty. Przestałem wykonywać 
czynności, które podejmowałem 
poprzednio.

Czuję poprawę, nawet 
czasami zaczynam się 

uśmiechać. Wszystko, co było, już 
prawie ustąpiło. Dłużej rano śpię. 
Czuję, że mniej ściska mnie ciało. 
Zacząłem jeść, jestem w stanie 
czymś się zająć. Gdy coś robię, 
dobrze się z tym czuję. Nawet 
naprawiłem kilka rzeczy w domu. 
Planuję powrót do pracy. 

Selektywny inhibitor 
wychwytu zwrotnego seroto
niny (uwaga: dopiero 
w wyższych dawkach SNRI).

SNRI
Nastrój,

motywacja

Wenlafaksyna, dawkowanie powyżej 225 mg

Leczyłem się już kiedyś, ale to 
nic nie dało. Czuję potworny 

smutek, ból fizyczny i psychiczny. 
Na nic nie mam siły, nie mogę nic 
zrobić, tylko cały czas leżę. Każdy 
dzień jest udręką.

Znów mogę działać. Wróciłem 
do swoich zajęć, udzielam się 

rodzinnie. Nie czuję tego strasz-
nego smutku.

Inhibitor wychwytu zwrotnego 
serotoniny i noradrenaliny.SNRI

Energia

Opracowanie dr n.med. Sławomir Murawiec

Hydroksyzyna, dawkowanie 10 - 50 mg

Taka jestem niespokoj-
na i podminowana. Cały 

dzień czuję podenerwowanie, 
niepokój,  wieczorem mam trud
ności  z zaśnięciem z powodu tego  
niepokoju.

Od razu mi ulżyło, już nie ma 
tego okropnego niepokoju. 

Teraz mogę się czymś wreszcie za
jąć, jakbym dopiero teraz zobaczyła 
świat dookoła, przedtem to tylko był 
ten niepokój.

Antagonista receptorów  
histaminowych. 

Blokowanie receptorów 
serotoninowych 5HT2A.

Blokowanie receptorów 
alfa 1 adrenergicznych.

Szybkie  
uspokojenie

Depresja rozkladowka 420x297+5.indd   1 15/09/2017   09:03
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Właściwości 
farmakologiczne

Mechanizm działania wenlafaksyny 
istotnie różni się od innych leków prze-
ciwdepresyjnych, zarówno trójcyklicz-
nych (TLPD), jak i selektywnych inhibi-
torów wychwytu zwrotnego serotoniny 
(selective serotonin reuptake inhibitor, 
SSRI). Wenlafaksyna oraz jej aktywny 
metabolit (O-desmetylowenlafaksyna) 
hamują wychwyt zwrotny serotoniny 
i noradrenaliny (a także dopaminy, jed-

nak w niewielkim tylko stopniu, gdyż 
mechanizm ten jest zależny od dawki). 
Tej drugiej właściwości nie posiadają 
leki z grupy SSRI, zaś w przeciwieństwie 
do TLPD wenlafaksyna nie blokuje re-
ceptorów H1-histaminowych, muska-
rynowych oraz α1-adrenergicznych, 
co wykazano w badaniach na zwierzę-
tach. Brak aktywności wenlafaksyny 
w stosunku do tych receptorów może 
odpowiadać za jej lepszy profil bezpie-
czeństwa w porównaniu z lekami TLPD. 
Ze względu na stosunkowo krótki okres 

Wenlafaksyna jest lekiem przeciwdepresyjnym i przeciwlękowym, 
zaliczanym do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i no-
radrenaliny (serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor, SNRI). 
Jako pierwszy z tej grupy, lek ten został opracowany przez amerykańską 
firmę Wyeth i wprowadzony na rynek w 1993 roku. Do dzisiaj pozostaje 
jednym z najczęściej stosowanych leków przeciwdepresyjnych. 

W Polsce wenlafaksyna jest dostępna od 2000 roku, co oznacza,  
że mamy już niemal 18 lat doświadczeń z jej stosowaniem. W przeci-
wieństwie do wielu leków przeciwdepresyjnych jest nadal obecna na 
rynku, co bezpośrednio wynika z jej szczególnych właściwości farmako-
logicznych i skuteczności klinicznej.

Oprócz leczenia epizodów depresji i zapobiegania ich nawrotom, 
wenlafaksyna jest stosowana w leczeniu szeregu zaburzeń lękowych 
(lęku uogólnionego, z napadami paniki, fobii społecznej, lęku napado-
wego z lub bez towarzyszącej agorafobii). 

TEORIA I PRAKTYKA
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półtrwania wenlafaksy-
ny (około 5 godzin), nie-
mal wszystkie dostępne 
w Polsce preparaty tego 
leku to postaci o prze-
dłużonym uwalnianiu 
(wydłużające okres pół-
trwania ok. 3-krotnie), co umożliwia ich 
stosowanie jeden raz na dobę.

Skuteczność kliniczna
Wenlafaksyna ma co najmniej po-

dwójny mechanizm działania. Poprzez 
hamowanie wychwytu zwrotnego se-
rotoniny i noradrenaliny zwiększa ilość 
tych neuroprzekaźników (kluczowych 
z punktu widzenia neurobiologii depresji 
i lęku) i nasila ich działania na pre- i post-
synaptyczne receptory. W odróżnieniu 
od trójpierścieniowych leków prze-
ciwdepresyjnych wenlafaksyna posia       - 
da jednakże szczególną właściwość: me-
chanizm działania jest zależny od dawki 

i można nim w łatwy sposób sterować. 
Może to powodować dalszą po-

prawę w zakresie napędu, aktywności 
nakierowanych na doświadczanie przy-
jemności, a w rezultacie – na dodatkowe 
łagodzenie objawów depresyjnych.

Podwójny, serotoninowo-norad-
renergiczny, mechanizm działania leży 
prawdopodobnie u podłoża wyższej 
skuteczności przeciwdepresyjnej i prze-

ciwlękowej wenlafak-
syny w porównaniu do 
SSRI. Przewagę wenla-
faksyny nad fluoksety-
ną, paroksetyną oraz 
fluwoksaminą opisali 

w 2001 Thase i wsp. 
W opublikowanej przez nich meta-a-
nalizie (851 pacjentów przyjmujących 
wenlafaksynę, 748 pacjentów przyj-
mujących jeden z trzech leków z grupy 
SSRI) wykazano, że prawdopodobień-
stwo uzyskania remisji w trakcie leczenia 
wenlafaksyną jest 1,5-krotnie większe  
w porównaniu z analizowanym leka-
mi SSRI (2). Opublikowana w 2009 roku 
w renomowanym czasopiśmie Lan-
cet meta-analiza potwierdziła, że pod 
względem skuteczności wenlafaksyna 
znajduje się w pierwszej trójce spośród 
dwunastu zbadanych leków przeciwde-
presyjnych (3). 

Poważnym problemem klinicz-
nym, z którym stykają się psy-
chiatrzy prowadzący leczenie 
depresji jest względnie słaba 
odpowiedź na leczenie prze-
ciwdepresyjne. Wyniki badania 
STAR*D (4) wykazały, że zado-
walającą odpowiedź na lecze-
nie uzyskuje 35-45% chorych. 
Wyniki tego badania potwier-
dziły również, że im większe 
nasilenie objawów depresji, 
tym mniejsza szansa na uzyska-
nie remisji. Tym ważniejsze sta-
je się zatem poszukiwanie jak 
najskuteczniejszych opcji tera-
peutycznych. Opcją taką może 
być właśnie wenlafaksyna,  
w szczegól-

ności w wysokich daw-
kach (≥225 mg/dobę). 
W 2008 r. Lenox-Smith 
i wsp. ocenili skutecz-
ność wenlafaksyny 
w depresji opornej na 
leczenie lekami z grupy 
SSRI (5). Było to ran-
domizowane badanie 
kliniczne porównujące 

wenlafaksynę (w dawkach do 300 mg/
dobę) z citalopramem (w dawkach do 
60 mg/dobę) u 406 pacjentów, u których 
wcześniej przez okres 8 tygodni leczenia 
lekiem z grupy SSRI (innym niż citalo-
pram, w adekwatnej dawce dobowej) nie 
uzyskano poprawy klinicznej. W podgru-
pie osób przyjmujących wenlafaksynę 
odnotowaną większą redukcję nasilenia 
objawów depresyjnych (w szczególności 
u tych chorych, u których wyjściowo były 
one najwyższe). Wyniki tego badania 
stanowią cenną wskazówkę w doborze 
leczenia pacjentów z ciężką, lekooporną 
depresją.

Drugim poważnym wyzwaniem 
jest wysoka nawrotowość, zarówno za-
burzeń depresyjnych, jak i lękowych. 
W przypadku depresji ryzyko nawrotu 
wynosi nawet powyżej 80% (u osób z >1 
epizodem depresyjnym w wywiadzie). 
Podobnie wysoki odsetek opisuje się 
dla zaburzeń lękowych. W związku z tym 
bardzo ważnym aspektem, którym lekarz 
psychiatra powinien kierować się pod-
czas doboru leku przeciwdepresyjnego 
jest jego długoterminowa skuteczność 
kliniczna. W tym aspekcie dysponujemy 
szeregiem mocnych dowodów potwier-
dzających dobrą długoterminową sku-
teczność wenlafaksyny.

Simon i wsp. w 2004 opublikowali 
wyniki 6-miesięcznej obserwacji, w któ-
rej porównano wenlafaksynę (75-225 
mg/dobę) z placebo u 318 pacjentów 
z depresją (6). Istotnie mniejszy odse-
tek nawrotów odnotowano w grupie 
otrzymującej wenlafaksynę vs placebo 
(odpowiednio - 28% vs 52%). Jednak-
że, walorem tego badania jest nie tyl-
ko wykazanie przewagi wenlafaksyny 

nad placebo, ale przede  
wszystkim – potwierdzenie 
znacznej redukcji ryzyka 
nawrotowości depresji.

Podobne badanie 
dla zaburzenia lękowego 
uogólnionego (generali-
zed anxiety disorder, GAD) 
opublikowali w 2013 
Rickels i wsp. (7). W tym 
otwartym badaniu 268 

Prawdopodobień-
stwo uzyskania  
remisji w trakcie 
leczenia wenlafak-
syną jest 1,5-krotnie 
większe w porówna-
niu z analizowanymi 
lekami SSRI (fluok-
setyną, paroksetyną 
oraz fluwoksaminą)

    Tabela 1. mechanizm działania wenlafaksyny

mechanizm działania     benefit kliniczny

• hamuje jedynie 
wychwyt zwrotny 
serotoniny

•  zbliżony do innych 
leków z grupy SSRI

• dodatkowo blokuje 
wychwyt zwrotny 
noradrenaliny

•  korzystny wpływ  
na nastrój i inne emocje 
(j. w.)

•  nasilone działanie  
przeciwlękowe  
i aktywizujące (poprzez 
zwiększenie napędu  
i redukcję anhedonii).

dawka
  
  do 150 
mg/dobę

    
 > 150 
mg/dobę

    
 > 300 
mg/dobę

•  dodatkowo hamuje 
wychwyt zwrotny do-
paminy (choć słabiej 
niż ma to miejsce w 
przypadku serotoniny 
i noradrenaliny)

• jak wyżej.

Wenlafaksyna  
w dawkach > =225 
mg/dobę to opcja 
w leczeniu depresji  
z nasilonymi  
objawami i depre-
sji lekoopornej.
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pacjentów z GAD otrzymywało wenla-
faksynę (75-225 mg/dobę) przez okres 
6 miesięcy. Remisję zdefiniowano jako 
utrzymywanie się punktacji w skali lęku 
Hamiltona na poziomie ≤7 punktów. 
W podgrupie 159 pacjentów, którzy 
ukończyli badanie odsetek nawrotów 
wyniósł jedynie 21%. Ponadto, w  grupie 
z remisją czyli u  79% pacjentów zaob-
serwowano poprawę jakości życia oraz 
funkcjonowania społecznego.

Wenlafaksyna jest również skutecz-
ną opcją terapeutyczną w leczeniu dłu-
goterminowym zaburzenia lękowego 
z napadami paniki (8). W 2005 podczas 
konferencji Anxiety Disorders Associa-
tion of America (ADAA) Fergusson i wsp. 
przedstawili rezultaty badania, do któ-
rego włączono 169 pacjentów z zabu-
rzeniem lękowym z napadami paniki, 
którzy uzyskali odpowiedź w trakcie 
krótkoterminowego (12 tygodni) lecze-
nia wenlafaksyną (w dawkach 75-225 
mg/dobę). Odsetek nawrotów w czasie 
6-miesięcznej obserwacji wynosił: 

Przewagę nad placebo odnotowa-
no również w zakresie odsetka pacjen-
tów, u których całkowicie ustąpiły napa-
dy paniki (53% dla wenlafaksyny, 31% 
dla placebo) oraz dla średniej częstości 
napadów.

Ze względu na dobrze udokumen-
towane działanie przeciwdepresyjne 
podjęto próby stosowania tego leku 
w tzw. depresji maskowanej, a więc 
wówczas, gdy podstawowe objawy 
depresyjne (obniżony nastrój, napęd, 
anhedonia) są ukryte pod dominują-
cymi objawami bólowymi. Karp i wsp. 
zaprezentowali na amerykańskim kon-
gresie American Psychiatric Association 
(APA) w 2005 wyniki badania, z którego 
wynika, że u starszych pacjentów z de-
presją i przewlekłymi dolegliwościami 
bólowymi wenlafaksyna wykazywała 
dobrą skuteczność przeciwdepresyjną. 
Obserwacja ta jest szczególnie ważna 
zważywszy na wzrastającą z wiekiem 
częstość występowania oraz współwy-
stępowania depresji i dolegliwości bó-
lowych.

Bezpieczeństwo 
i tolerancja

Profil działań niepożądanych wen-
lafaksyny jest zbliżony do innych leków 
przeciwdepresyjnych z grupy SSRI. Do 
najczęstszych działań niepożądanych 
wenlafaksyny zalicza się bóle głowy, 
nudności, uczucie suchości w jamie 
ustnej oraz pocenie się (w tym poty 
nocne). Są to objawy występujące 
z podobną częstością w trakcie stoso-
wania innych leków przeciwdepresyj-
nych z grupy SSRI i SNRI i wynikają z ich 
wpływu na układ serotoninowy w mó-
zgu i na obwodzie. 

Wydaje się, że największą oba-
wę lekarzy psychiatrów budzi wpływ 
wenlafaksyny na ciśnienie tętnicze, 
zwłaszcza, gdy lek ten stosowany 
jest w dawkach wpływających na  
neuroprzekaźnictwo adrenergiczne. 
Obecność nadciśnienia tętniczego nie 
stanowi przeciwwskazania do stosowa-
nia leku, ale ze względu na możliwość 
wzrostu ciśnienia, w trakcie leczenia 
zalecana jest okresowa kontrola tego 
parametru. U chorych z wcześniej roz-
poznanym nadciśnieniem tętniczym 
przed włączeniem wenlafaksyny należy 

79%
 remisji u pacjentów 
z zaburzeniem lękowym 

uzyskać właściwą kontrolę ciśnienia le-
kami hipotensyjnymi.

Powikłania krwotoczne mogą 
stanowić poważne zagrożenie dla 
zdrowia i życia pacjentów przyjmu-
jących leki przeciwdepresyjne, które 
blokując transport zwrotny serotoniny 
w płytkach krwi blokują jej dostępność 
w szlakach aktywacji płytek w proce-
sie tworzenia skrzepu, co prowadzi do 
zwiększonego ryzyka krwawień. Mogą 
one przybierać różnorodny obraz kli-
niczny, od łagodnych i niezagrażających 
życiu chorego zmian, takich jak wybro-
czyny skórne, zasiniaczenia na skórze 
powstające pod wpływem drobnych 
urazów, krwawienia z dziąseł podczas 
mycia zębów oraz trudne do zatrzyma-
nia krwawienia po zranieniu. W cięż-
szych przypadkach może dochodzić do 
obfitego i spontanicznego krwawienie 
z dróg rodnych. Za najpoważniejsze 
uważa się krwawienie z przewodu 
pokarmowego oraz krwawienie do 
ośrodkowego układu nerwowego, gdyż 
mogą one stanowić zagrożenie dla ży-
cia chorego. Trwająca 10 lat, duża (n = 
9753) analiza autorstwa Cheng i wsp. 
wykazała, że leki z grupy SSRI istotnie 
zwiększają ryzyko krwawienia z gór-
nego oraz dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego, czego nie odnotowano 
dla leków z grupy SNRI (w tym wenla-
faksyny) (9). Druga duża analiza (n = 
659570) wykazała, że w porównaniu 
z lekami z grupy SSRI, wenlafaksyna nie 
zwiększa ryzyka powikłań ze strony krą-
żenia mózgowego (w tym krwotoków 
wewnątrzczaszkowych) (10).

Pod
sumo
wanie

podgrupa 
otrzymująca

wenlafaksynę

22 %

podgrupa 
otrzymująca

placebo

50 %

Odsetek nawrotów zaburzeń lękowych 
z napadami paniki w czasie 6-miesięcznej 
obserwacji: 
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Podsumowanie
g  Wenlafaksyna, mimo że dostępna na rynku pol-

skim już od 17 lat, pozostaje niezwykle ważną 
opcją terapeutyczną dla pacjentów z depresją 
i zaburzeniami lękowymi. 

g Lek ten łączy skuteczność terapeutyczną (jedną 
z najwyższych w grupie leków przeciwdepresyj-
nych) z akceptowalnym profilem bezpieczeństwa 
i tolerancji leczenia. 

g  Szeroki zakres dawek, umożliwiający modelowanie 
mechanizmu działania tak, aby jak najlepiej dopa-
sować go do profilu objawów u danego pacjenta 
stanowi dodatkową wyróżniającą go cechę. n
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Depresja w poszukiwaniu  
noradrenaliny 
duloksetyna

Piotr Wierzbiński 
| Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna MEDSOLVER, Łódź 

Teorie monoaminowe depresji są 
jednymi z tych, które dość dobrze 
wyjaśniają jej etiologię. Od lat nikt nie 
kwestionuje tego, że zaburzenia w za-
kresie funkcjonowania układu seroto-
ninergicznego, noradrenergicznego 
i dopaminergicznego odpowiadają za 
konkretne objawy psychopatologiczne 
depresji. Teoretyczne dywagacje znala-
zły potwierdzenie w praktyce.

Leczenie farmakologiczne depresji bowiem opiera się na 
podawaniu leków, które istotnie mają wpływ na wymienione 
układy neuroprzekaźnikowe, modulując transmisję neuro-
chemiczną w  Ośrodkowym Układzie Nerwowym. Dostępne 
leki przeciwdepresyjne możemy obecnie podzielić na trzy 
klasy farmakologiczne: inhibitory wychwytu zwrotnego, leki 
działające w sposób bezpośredni na receptory oraz inhibito-
ry enzymów (monoaminooksydazy, IMAO). Prawdopodobnie 
najczęściej stosowane są leki hamujące wychwyt zwrotny 
monoamin. Na początku były to trójpierścieniowe leki prze-
ciwdepresyjne (TLPD). Rok 1957 to odkrycie imipraminy, 
którą swoim pacjentom podawał Roland Kuhn. Odkrycie, że 
imipramina zapobiega zwrotnemu wychwytowi noradrenali-
ny zawdzięczamy Iversenowi i wsp. Był to 1964 rok i  tę datę 
uważa się za istotną, ponieważ prawdopodobnie zapocząt-
kowała badania dotyczące neuroprzekaźników w  depresji. 
Na kanwie tego powstała teoria noradrenalinowa depresji. 
Potem okazało się, że kilka innych leków trójpierścieniowych, 
np. nortryptylina i protryptylina selektywnie hamują wychwyt 
zwrotny noradrenaliny. Dalsze lata przyniosły szereg innych 
leków, które hamowały wychwyt zwrotny noradrenaliny. Były 
to maprotylina i reboksetyna, które nie miały budowy trójpier-
ścieniowej. [1,2,3] 

Ale to nie koniec odkryć, bowiem panowie Carsson i Ross 
zaobserwowali, że niektóre TLPD hamują wychwyt zwrotny 
serotoniny. To potwierdziło, że teoria serotoninowa depresji 

jest słuszna i  że blokowanie wychwytu zwrotnego serotoni-
ny, np. przez klomipraminę – dość selektywny serotoniner-
gicznie lek z  grupy trójpierścieniowych – korzystnie działa 
w terapii depresji. Wkrótce powstał pierwszy selektywny SSRI 
– zymeldyna (wycofany z powodu poważnych działań niepo-
żądanych). W  1983 roku na świat przychodzi fluwoksamina. 
Największą karierę zrobi jednak fluoksetyna (Prozac) zaprezen-
towana światu w 1988 roku. 

Równocześnie zaczynają się jednak pojawiać doniesienia, 
które sugerują, że jednoczesne blokowanie wychwytu zwrot-
nego serotoniny i  noradrenaliny może być skuteczniejsze. 
Przede wszystkim leki dwumediatorowe mogą zacząć szybciej 
działać. Nelson i wsp. (1991) pokazali, że fluoksetyna w połą-
czeniu z  dezypraminą, która hamuje wychwyt doneuronalny 
noradrenaliny powoduje szybszą odpowiedź na leczenie niż 
sama fluoksetyna. Odkrycia te przyspieszyły prace nad lekami, 
które hamowałyby 2 neuroprzekaźniki – serotoninę i noradre-
nalinę. Owocem tych prac stały się wenlafaksyna, milnacipram 
i duloksetyna. Potem powstawały deswenlafaksyna czy lewo-
milnacipram. [4,5] 

SNRI – duloksetyna
Wenlafaksyna wprowadzona została na rynek w  USA 

w 1993 roku, w Polsce dostępna jest od 1999 roku. Milnacipram 
w Polsce obecny był dość krótko i nigdy nie zaczął być szerzej 
stosowany. Duloksetyna pojawiła się w 2004 roku w USA, kie-
dy to Agencja Żywności i  Leków (FDA – Food and Drug Ad-
ministration) zarejestrowała ją do leczenia depresji i  neuro-
patii cukrzycowej. Później wskazania te uległy rozszerzeniu 
i duloksetyna uzyskała rejestrację do leczenia zaburzenia lęku 
uogólnionego, fibromialgii, przewlekłych bólów mięśniowo-
-szkieletowych, bólów krzyża czy dolegliwości bólowych spo-
wodowanych chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. 
Rejestracje duloksetyny nie są jednak wszędzie takie same. 
W  USA posiada ona najwięcej rejestracji ze wszystkich SNRI. 
W Polsce zarejestrowane wskazania obejmują leczenie dużych 
zaburzeń depresyjnych, zaburzenia lękowego uogólnionego 
oraz bólu w obwodowej neuropatii cukrzycowej. 

teoria i praktyka
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Duloksetyna była obecna w  Polsce od lat, ale głównie 
z uwagi na cenę nie była zapewne szeroko stosowana. Obec-
nie, w  dobie pokazania się preparatów generycznych, jej 
stosowanie będzie stawało się codzienną praktyką kliniczną. 
Z  tego punktu widzenia warto skupić się na porównaniu 2 
obecnie egzystujących na rynku leków z  grupy SNRI: wenla-
faksyny i duloksetyny. 

Duloksetyna vs. wenlafaksyna
Mimo, że oba preparaty to leki z grupy SNRI, to jednak nie 

są sobie równe. Mechanizm działania duloksetyny opiera się 
na hamowaniu wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrena-
liny. 60 mg/d duloksetyny blokuje około 84% cząsteczek trans-
portera serotoniny i, co istotne, 67% cząsteczek transportera 
noradrenaliny. Znikomy wpływ duloksetyny na receptory sero-
toninergiczne (5HT1A, 5HT1D, 5HT1F, 5HT2B, 5HT7), adrener-
giczne (alfa-1, alfa-2), muskrynowe, dopaminergiczne (D2) czy 
histaminergiczne (H1) nie ma znaczenia klinicznego. Niemniej 
jednak wenlafaksyna działa na te receptory w  jeszcze mniej-
szym stopniu. Istotnym jest, który lek, w jaki sposób i w jakiej 
dawce jest w stanie zablokować wychwyt doneuronalny sero-
toniny i  noradrenaliny. Z  pomocą przychodzi nam parametr 
określany jako siła wiązania do określonego transportera oraz 
wskaźnik selektywności serotoniny do noradrenaliny. 

Pierwsza formalna teoria receptorowa Clarka zakładała, 
że efekt działania leku jest proporcjonalny do liczby zajętych 
przez niego receptorów. Leki łączą się z receptorami w sposób 
odwracalny. W  stanie równowagi liczba kompleksów ligan-
d-receptor jest równa liczbie kompleksów ligand-receptor, 
które się rozpadają na wolne cząsteczki leku i receptory. Sto-
sunek stałych szybkości tych reakcji określa się jako stała powi-
nowactwa Ki. Ki jest zatem stałą równowagi dysocjacyjnej dla 
interakcji ligandoreceptorowych. Im mniejsza wartość stałej 
dysocjacyjnej inhibitora kompleksu enzymowego, tym więk-
sze powinowactwo, czyli tym lek działa silniej. 

Duloksetyna w zakresie wiązania do transporterów sero-
toniny jest ok. 106 razy mocniejsza niż wenlafaksyna. Stała Ki 
wiązania do transportera noradrenaliny dla duloksetyny wy-
nosi 7,5 nM. Wenlafaksyna z  wartością Ki 2480 nM wykazuje 
331 razy mniejsze powinowactwo do transportera noradrena-
liny niż duloksetyna. Istotne znaczenie ma również wskaźnik 
selektywności hamowania wychwytu zwrotnego serotoniny 
do noradrenaliny. Dla duloksetyny wynosi on 1:9, dla wenla-
faksyny 1:30. [6,7] 

Co oznaczają te dane w praktyce? 
W praktyce oznacza to tyle, że duloksetyna w dawce 60 

mg/dobę jest już lekiem, który hamuje zarówno wychwyt no-
radrenaliny, jak i serotoniny. Wenlafaksyna natomiast do uzy-
skania „podwójnego mechanizmu działania” wymaga więk-
szych dawek niż 150 mg/d. 

Mniejsze dawki wenlafaksyny, np. 75 mg/d są niczym 
innym jak lekiem hamującym wychwyt zwrotny serotoniny. 
Wybrane i istotne z punktu widzenia praktyki klinicznej właści-
wości farmakologiczne wenlafaksyny i duloksetyny przedsta-
wiono w tabeli 1 [na podstawie 6, 7, 8].

Eliminacja duloksetyny zachodzi w wątrobie. Z tego 
względu nie powinna być stosowana u pacjentów z niewydol-
nością wątroby. Jest ona metabolizowana przez izoenzymy cy-
tochromu P450 głównie CYP1A2, w nieco mniejszym stopniu 
CYP2D6. Co istotne duloksetyna prawdopodobnie nie hamuje 
CYP1A2, ale w umiarkowanym stopniu hamuje CYP2D6. Nie 
wpływa na CYP3A4. Produkty metabolizmu duloksetyny nie 
mają aktywności klinicznej. Palenie papierosów powoduje 
zmniejszenie stężenia duloksetyny o 30%. [9] Warto zwrócić 
uwagę jednak, że taka farmakokinetyka duloksetyny ma swoje 
konsekwencje w interakcjach z innymi lekami. Istotne interak-
cje z punktu widzenia praktyki interakcje podano w tabeli 2 
[na podstawie 6, 8, 9,10,11,12,13,14,15].

Wenlafaksyna Duloksetyna

Okres półtrwania (T1/2) 

Stężenie maksymalne 

Czas do osiągnięcia stanu  
równowagi w osoczu 

Wiązanie z białkami 

Wydalanie z moczem 

Powinowactwo do transportera 
serotoninowego Ki (nM)

Powinowactwo do transportera 
noradrenergicznego Ki (nM)

Wskaźnik selektywności  
Serotonina/Noradrenalina

5 godzin,
11 godzin – aktywny metabolit 

O-dezmetylowenlafaksyna

1,8 godziny

72 godziny

30%

87%

82

2480

1:30

średnio 12 godzin

6 godzin,
pokarm wydłuża C.max do 10 godzin

72 godziny

>90%

70%

0,8

7,5

1:9

      Właściwość farmakologiczna

Tabela 1. Podstawowe właściwości farmakologiczne duloksetyny i wenlafaksyny 
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LiteraturaKomentarz

n z uwagi na hamowanie przez duloksetynę CYP2D6 
możliwy wzrost arypiprazolu we krwi
 
n wzrost stężenia risperidonu o 25% jako wynik hamo-
wania CYP2D6 przez duloksetynę

n możliwe są potencjalne interakcje, można spodziewać 
się hamowania metabolizmu klozapiny.  
W dostępnych publikacjach na ten temat nie stwierdzo-
no jednak wpływu duloksetyny na klozapinę 

n opis zatrzymania moczu u pacjenta stosującego kom-
binację OLA+DUL

n Łączenie przeciwwskazane z uwagi na ryzyko zespo-
łu serotoninowego

n wskazane zachowanie bardzo dużej ostrożności,  
n obserwowano wzrost stężenia TLPD w wyniku hamo-
wania CYP2D6. Efektem może być wzrost ryzyka kardio-
toksyczności i wystąpienia zespołu serotoninowego. 
n w przypadku klomipraminy największe ryzyko powi-
kłań krwotocznych 

n W wyniku inhibicji CYP1A2 zmniejsza klirens dulok-
setyny o 77%, 6x zwiększa AUC, w UK to połączenie jest 
przeciwwskazane 

n z uwagi na hamowanie CYP 2D6 może zwiększać stę-
żenie duloksetyny o 60%, ryzyko powikłań krwotocznych 

n inhibitor CYP2D6, ryzyko wzrostu stężenia duloksety-
ny, ryzyko powikłań krwotocznych 

n trudno logicznie uzasadnić takie połączenie leków, 
istnieje tutaj ryzyko zespołu serotoninowego i nasilenia 
innych działań niepożądanych

n zalecana ostrożność

n Duloksetyna jako inhibitor CYP2D6 hamuje metabo-
lizm metoprololu i zwiększa jego poziom o 180% 

n Linezolid jest słabym inhibitorem monoaminook-
sydazy, z tego względu nie powinien być stosowany z 
duloksetyną z uwagi na ryzyko zespołu serotoninowego 

duloksetyny, w UK takie połącznie jest przeciwwskazane 

n leki te mają wąski indeks terapeutyczny, a duloksetyna 
hamuje ich matabolizm

n bez istotnego wpływu na kinetykę warfaryny, są 
jednak doniesienia o zwiększeniu INR po dodaniu dulo-
ksetyny 

n Większe ryzyko powikłań krwotocznych 

n ten kompetycyjny, odwracalny i bezpośredni inhibitor 
trombiny stosowany razem z duloksetyną wiąże się z 
większym ryzykiem powikłań krwotocznych 

n ryzyko zespołu serotoninowego 

n Sumatryptany są agonistami receptorów serotonino-
wych. Ryzyko zespołu serotoninowego. 

Arypiprazol 

Risperidon 

Klozapina 

Olanzapina

IMAO

TLPD –  
nortryptylina, 
amitryptylina, 
imipramina 

Fluwoksamina 

Paroksetyna

Fluoksetyna 

Wenlafaksyna 

Metoprolol 

Linezolid 

Leki klasy I C –  

Warfaryna

NLPZ

Dabigatran 

Tramadol

Tryptany

ChPL

Santoro  
i wsp. 2010

Santoro  
i wsp. 2010

English  
i wsp. 2008

ChPL 

Bazire, 2010 

Preskorn  
i wsp. 2007

Chappell i wsp. 
2009,  
Glueck i wsp. 2006

Gahr i wsp. 2015

ChPL

ChPL

Leki przeciw-
psychotyczne

 
 
 
 
 
 

 

Leki przeciw-
depresyjne

Dziurawiec

Leki Beta-
adrenolityczne

antybiotyki  
i chemiotera-
peutyki 

Leki 
antyarytmiczne 

Leki wpływające 
na krzepnięcie 

Inne leki 

Klasa leków Lek

Tabela 2. Istotne interakcje duloksetyny
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Działania niepożądane duloksetyny 
Najczęstszymi działaniami niepożądanymi, które po-

jawiają się w  wyniku stosowania duloksetyny są nudności, 
bóle głowy, zwiększone pragnienie oraz nadmierna senność 
w ciągu dnia. Z codziennej praktyki wynika, że pacjenci często 
skarżą się na senność w godzinach popołudniowych. U 5-20% 
pacjentów występuje nadmierna potliwość. Na to również 
skarżą się pacjenci przyjmujący wenlafaksynę. Wydaje się, że 
nasilenie potliwości jest zależne od dawki. Zawroty głowy wy-
stępują u 5-11% pacjentów stosujących duloksetynę w daw-
ce 60 mg/d. Najczęściej pojawią się one, kiedy w gwałtowny 
sposób duloksetyna zostanie odstawiona. Pacjentki często 
pytają o wpływ leku na masę ciała. W przypadku duloksetyny 
informacje są niejednoznaczne. Istnieją doniesienia o  zwięk-
szeniu, jak i zmniejszeniu się masy ciała w trakcie stosowania 
duloksetyny. Należy jednak podkreślić, że większość objawów 
ma charakter przemijający, a  ich nasilenie nie ma ciężkiego 
charakteru [16,17].

Jaka jest efektywność duloksetyny 
w depresji?

Liczne badania pokazują, że duloksetyna jest podobnie 
skuteczna jak pozostałe leki przeciwdepresyjne. Choć klasycz-
na już metanaliza Ciprianiego z 2009 roku stawiała duloksety-
nę lepiej od reboksetyny, na równi z paroksetyną, fluowoksa-
miną i  fluoksetyną, a  nieco gorzej niż mirtazapina, sertralina  
i escitalopram, to nowsze dane już tego nie potwierdzają. Po-
kazują one bowiem, że skuteczność duloksetyny w terapi de-
presji jest podobna do wenlafaksyny, czy escitalopramu. Może 
być nawet bardziej efektywna od jednego z nowszych leków 
przeciwdepresyjnych – wortioksetyny, choć powoduje więcej 
działań niepożądanych [18, 19].

W pracy Schuelera i wsp. z 2011 duloksetyna w dawce 60-
120 mg/d była tak samo skuteczna, jak wenlafaksyna w daw-
kach >75 mg/d [20].

Duloksetyna wydaje się być bardziej efektywna w  de-
presjach atypowych. Z  codziennej praktyki wynika, że tzw. 
„czysta” depresja nie jest częstym zjawiskiem. Wiele zaburzeń 
depresyjnych ma cechy atypowości, cechują się nadmierną 
męczliwością, lękiem, licznymi skargami somatycznymi i  do-
legliwościami bólowymi. W przypadku takiej psychopatologii 
duloksetyna sprawdza się najlepiej głównie z powodu swoje-
go dwumediatorowego serotoninowo-noradrenergicznego 
mechanizmu działania. Jej atutem jest również szybszy po-
czątek działania i to, że zapewne zostanie w codziennej prak-
tyce właściwie „dodawkowana” – 60 mg/d do przecież dawka 
standardowa, z której osiągnięciem problemu zwykle nie ma, 
czego nie można powiedzieć o  wenlafaksynie. Nie wszyscy 
bowiem są skłonni stosować 225 mg/d, by wykorzystać cały 
potencjał drzemiący w leku. 

W  nowej pracy z  2017 roku Chekroud i  wsp. stwierdzili 
wyraźnie, że duloksetyna w  dawkach 80-120 mg/d istotnie 
zmniejszała objawy atypowej depresji oraz była bardziej efek-
tywna niż escitalopram, citalopram, fluoksetyna, wenlafaksyna 

czy, co zapewne zaskakuje, kombinacja wenlafaksyny z mirta-
zapiną [21]. Ponadto warto zwrócić również uwagę na badanie 
Romera i  wsp. (2012), gdzie wykazano, że pacjenci depresyj-
ni z  objawami bólowymi, którzy nie zareagowali na leczenie 
escitalopramem, po zmianie na duloksetynę odczuli poprawę. 
Strategia ta okazała się efektywniejsza niż dalsza kontynuacja 
leczenia escitalopramem [22]. 

Duloksetyna 65+
Duloksetyna badana była u  osób starszych, po 65 roku 

życia. Jak wiadomo depresja może poprzedzać otępienie, a jej 
leczenie jest trudnym wyzwaniem terapeutycznym, ale i dia-
gnostycznym. U  podstaw takiej depresji leży inna etiologia. 
Wiąże się ona z dysfunkcją przedczołowo-prążkowiową zwa-
ną zespołem dysfunkcji depresyjno-poznawczych. Taki zespół 
depresyjny słabo odpowie na SSRI, ale lepiej na SNRI czy też 
leki cholinergiczne. Zastosowanie w  takim przypadku leków 
SNRI poprawia nie tylko objawy depresji, ale i korzystnie może 
wpłynąć na funkcje poznawcze. Znajduje to potwierdzenie 
w wielu badaniach. Na przykład Raskin i wsp. w 2007 roku wy-
kazali, że duloksetyna u pacjentów po 65 r.ż. korzystnie wpły-
wała na podstawową symptomatologię depresyjną, zmniej-
szała dolegliwości bólowe, ale co istotne, korzystnie wpływała 
na dysfunkcje poznawcze, zmniejszając ich nasilenie [23].

Duloksetyna w zaburzeniu lękowym 
uogólnionym 

Początkowa dawka duloksetyny w GAD wynosi 30 mg/d, 
zwiększa się ją do 60 mg/d, maksymalnie 120 mg/d. W lecze-
niu GAD skuteczność duloksetyny prawdopodobnie zależy od 
dawki, wyższe dawki są bardziej efektywne, ale zawsze należy 
mieć na uwadze działania niepożądane. 

Endicott i  wsp. (2007) wykazali, że dawka 60-120 mg/d 
duloksetyny zapewnia dość stabilną poprawę, choć na efek-
ty trzeba czekać dłużej niż w  przypadku depresji. Poza tym, 
duloksetyna w  dawce 120 mg/d daje 56-58% odpowiedzi 
w  porównaniu do 40% odpowiedzi na placebo u  pacjentów 
z  GAD [24,25]. Ciekawe badanie opublikowali Simon i  wsp. 
w  2010 roku. Stwierdzili bowiem, że duloksetyna w  dawce 
60 mg/d, którą podaje się przez 6 tygodni, będzie skuteczna 
w następnych 18 tygodniach leczenia, ale wzrost dawki do 120 
mg/d nie przyniósł już większej skuteczności [26]. Natomiast 
Davidson i wsp. w 2008 roku w 26-tygodniowym, podwójnie 
zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu wykazali, że 
na placebo (n=201) objawy GAD nawróciły u 41,8% pacjentów 
w porównaniu do 13,7% pacjentów (n=204) leczonych dulok-
setyną w dawce 60-120 mg/d [27].

Duloksetyna a ból

Duloksetyna jest jednym z  najlepiej zbadanych leków 
w  przypadku pacjentów z  różnymi dolegliwościami bólowy-
mi. Pojawić się teraz powinno pytanie – dlaczego w ogóle leki 
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z grupy SNRI działają przeciwbólowo? Szukając od-
powiedzi należy zwrócić się w stronę ośrodkowych 
mechanizmów bramkowania bólu. Szlaki prze-
wodzenia bólu są bowiem podatne na modulację 
dzięki wewnętrznym możliwościom naszego orga-
nizmu. Najbardziej poznane są mechanizmy bram-
kowania bólu na poziomie rogów grzbietowych 
rdzenia kręgowego. Do szlaków hamujących ból za-
licza się między innymi zstępujący rdzeniowy szlak 
noradrenergiczny oraz serotoninergiczny. Neurony 
noradrenergiczne hamują uwalnianie neuromedia-
torów bólu na pomocą receptora alfa-2. Serotoni-
na również odgrywa rolę hamującą przewodzenie 
bólu głównie przez receptory 5HT1B. Ale poprzez 
receptory 5HT3 może ona nasilać uwalnianie me-
diatorów bólu z pierwotnego neuronu aferentnego. 
Dlatego leki SSRI nie mają aż tak dużego znaczenia 
w regulacji bólu jak SNRI, które działają zarówno na 
serotoninę i noradrenalinę. Udowodniono bowiem 
korzystną rolę SNRI w leczeniu bólu neuropatyczne-
go, neuropatii cukrzycowej czy fibromialgii [28]. 

Podkreślić należy fakt, że depresja wiąże się ze 
zwiększeniem odczuwania bólu, co wynika z  nie-
prawidłowo funkcjonujących układów serotoni-
nergicznych i noradrenergicznych. Ból, który w nor-
malnych warunkach nie powinien być odczuwany, 
w depresji staje się istotnym objawem. W dobie de-
presji atypowych, z dość dużą somatyzacją i bólem, 
SNRI jawią się jako leki, które z powodzeniem mogą 
być stosowane w  leczeniu dużej depresji, lęku czy 
w  zespołach czynnościowych, w  których ból rów-
nież jest obecny. Przyczyniają się one bowiem do 
redukcji objawów bólowych, co zwiększa szansę na 
poprawę i  uzyskanie remisji. Należy zauważyć, że 
ból często traktuje się jako objaw psychiatryczny, 
a jego występowanie jest składową zespołu soma-
tycznego, który w  codziennej praktyce widujemy 
często. Czy zatem czynnościowe zespoły somatycz-
ne i objawy afektywne nie powinny być traktowane 
jako jedno spektrum chorobowe? 

Duloksetyna została dobrze przebadana 
w  neuropatii cukrzycowej. Porównywana była 
z  amitryptiliną i  pregabaliną, ale ustalenie jedno-
znacznych wniosków z tych badań co do przewagi 
określonego leku jest trudne [7]. Faktem jest nato-
miast, że chorzy, którzy stosują duloksetynę, mogą 
redukować stosowanie NLPZ [23]. 

Według Zaleceń Polskiego Towarzystwa Bada-
nia Bólu i Towarzystwa Neurologicznego duloksety-
na oprócz wenlafaksyny, leków z grupy TLPD (ami-
tryptliny i  imipraminy) oraz ligandów alfa-2 delta 
należy do leków pierwszego wyboru w  leczeniu 
bólu neuropatycznego. Leki z grupy SSRI, czy mian-
seryna, nie wykazują takiego działania, a wyniki ba-
dań są negatywne, albo trudne do jednoznacznej 
oceny [29,30,31].

 
WNIOSKI DLA PRAKTYKA 

n Duloksetyna to lek z grupy SNRI. Hamuje 
wychwyt zwrotny serotoniny i noradrenaliny 
w większym stopniu niż wenlafaksyna. Róż-
nica między tymi lekami wynika z różnego 
powinowactwa do transporterów serotoniny 
i noradrenaliny. Aby wykorzystać cały potencjał 
wenlafaksyny należy ją odpowiednio dawkować 
>150-225 mg/d. W przypadku duloksetyny dawki 
30-60 mg/d zapewniają już uruchomienie me-
chanizmów zarówno serotoninergicznych, jak 
i noradrenergicznych. 

n Duloksetyna ma udokumentowaną i potwier-
dzoną skuteczność przeciwdepresyjną.  
W codziennej praktyce najlepiej sprawdza się 
u pacjentów z atypową depresją, z licznymi  
dolegliwościami somatycznymi i bólowymi,  
z lękiem oraz u pacjentów nadmiernie zmęczo-
nych z apatią. 

n Duloksetyna jest również skuteczna w leczeniu 
lęku uogólnionego (GAD).

n Duloksetyna należy do grupy leków I wyboru 
w leczeniu bólu neuropatycznego. Sprawdza się 
w leczeniu różnych zespołów bólowych, neu-
ropatii cukrzycowej, fibromialgii, przewlekłych 
zespołach bólowych (choć w tym zakresie posia-
da tylko amerykańską rejestrację przez FDA). 

n Pojawienie się obecnie tańszych odpowiedników 
duloksetyny znacznie poszerza warsztat farma-
kologiczny, który mogą wykorzystywać  
w codziennej praktyce nie tylko psychiatrzy,  
ale również neurolodzy czy lekarze interniści.n

Piśmiennictwo do artykułu na www.psychiatraonline.com
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Farmakologiczny urząd pracy 

Czy trazodon działa  
neuroprotekcyjnie?
Piotr Jahołkowski

Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się 
niepokojący spadek liczby nowych leków 
uzyskujących rejestrację. Aktualnie, czas 
niezbędny do wprowadzenia nowego leku na 
rynek szacuje się na 11-14 lat. Koszt takiej pro-
cedury wynosi od około 100 milionów USD do 
2 miliardów USD. Wśród strategii mogących 
obniżyć nakłady związane z wprowadzeniem 
nowych rozwiązań farmakoterapeutycznych 
wskazuje się na repozycjonowanie leków. 
Pojęcie repozycjonowania leków (drug repo-
sitioning), określane również jako przekwalifi-
kowanie leków (drug repurposing), odnosi się 
do zastosowania leku do leczenia we wskaza-
niu odmiennym od zawartego w procedurze 
rejestracyjnej. Główną zaletę tego podejścia 
stanowi odwołanie się do zgromadzonej wie-
dzy na temat danego leku, w znaczący sposób 
ograniczający nakład czasu oraz finansów 
konieczny do przeprowadzenia badań nad 
jego farmakokinetyką oraz toksycznością. Re-
pozycjonowanie leku może być konsekwencją 
przypadkowego odkrycia nieznanego uprzed-
nio działania leku (np. opisanie przeciwno-
wotworowego działania metforminy), bądź 
efektem zaplanowanych poszukiwań.

Wprowadzenie na rynek nowych 
leków znajdujących zastosowanie w  ob-
szarze psychiatrii i  neurologii, w  porów-
naniu do innych dziedzin medycyny, jest 
zadaniem szczególnie czasochłonnym 
i kosztownym. Wpływa na to między inny-
mi złożona etiologia chorób OUN, jedynie 
fragmentaryczne rozumienie procesów 
patofizjologicznych, brak zidentyfikowa-
nych biomarkerów większości zaburzeń 
i  problemy z  konstruowaniem w  pełni 
adekwatnych modeli zwierzęcych tych 
chorób. 

Interesujący przykład poszukiwań, 
zainspirowanych ideą repozycjonowania 
leków, przedstawił na łamach majowego 
wydania czasopisma Brain Mark Halliday 
wraz ze współpracownikami. Założenia 
teoretyczne przyjęte przez badaczy od-
woływały się do obserwacji wskazujących, 
że jednym z  podstawowych patomecha-
nizmów chorób neurozwyrodnieniowych, 
takich jak choroba Alzheimera, otępienie 
czołowo-skroniowe, choroba Parkinsona, 
postępujące porażenie nadjądrowe, spo-
radyczne postaci choroby prionowej, jest 
nadmierna aktywacja szlaku odpowiedzi 
na niepoprawnie zwinięte białka (UPR, 
unfolded protein response; zobacz Ramka), 
prowadząca do zahamowania syntezy bia-
łek przez neurony. Halliday wraz ze wsp. 
odwołał się ponadto do wyników badań 
na zwierzęcych modelach ww. chorób, 
wskazujących, że zablokowanie odgałęzie-
nia PERK/eIF2α-P szlaku UPR prowadzi do 
zahamowania procesów neurodegenera-
cji, działa ochronnie na procesy poznaw-
cze oraz wydłuża czas przeżycia badanych 
zwierząt.

Cicer cum caule
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Cicer cum caule

Ramka 1. SZLAK ODPOWIEDZI NA NIEPOPRAWNIE ZWINIĘTE BIAŁKA (UPR)

translacyjna UPR

zahamowanie 
syntezy białek

transkrypcyjna UPR

aktywacja genów

PERK

eIF2α XBP1 ATF6(N)

IRE1 ATF6

p

niepoprawnie 
zwinięte białko

p p p p

ATF4

Nagromadzenie niepoprawnie zwiniętych białek w obrębie retikulum endoplazmatyczne-
go (ER, endoplasmic reticulum) prowadzi do aktywowania szlaku odpowiedzi na niepopraw-
nie zwinięte białka (UPR, unfolded protein response). UPR poprzez zahamowanie syntezy 
białek, aktywację procesów zwijania i degradacji w obrębie ER oraz zwiększenie pojem-
ności ER umożliwia przywrócenie homeostazy komórkowej. W sytuacji, gdy stan równo-
wagi nie może zostać przywrócony, UPR prowadzi do indukcji apoptozy. Za inicjację UPR 
odpowiadają trzy receptory przezbłonowe (Rycina 1; zmodyfikowane za Smith i Malluci 
2016): PERK (protein kinase-like endoplasmic reticulum kinase), IRE1 (inositol-requiring and 
ER-to-nucleus protein), ATF6 (activating transcription factor 6). Aktywacja tych receptorów 
prowadzi za pośrednictwem czynników transkrypcyjnych (odpowiednio: ATF4 (activating 
transcription factor 4), XBP1 (X-box binding protein 1) oraz ATF6(N) (aktywny ATF6)) do tran-
skrypcyjnej indukcji genów pozwalających przywrócić równowagę komórkową lub akty-
wować proces apoptozy. Ponadto aktywacja PERK indukując fosforylację eIF2α (eukaryotic 
initiation factor 2 alpha) prowadzi do zahamowania procesu translacji.
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Podsumowując wyniki swoje-
go badania, Halliday wraz ze 
wsp. wskazują na konieczność 
pilnego przeprowadzenia ba-
dań klinicznych nad wpływem 
trazodonu na przebieg chorób 
neurodegeneracyjnych. Czy 
jednak nie roztropniej, oszczę-
dzając czas i nakłady finansowe, 
byłoby wcześniej potwier-
dzić opublikowane wyniki na 
większej grupie zwierząt oraz 
stosując odmienne modele 
eksperymentalne… n

Pierwszym etapem badania przed-
stawionego przez Halliday’a i wsp. było 
wstępne wyodrębnienie cząsteczek 
hamujących nadmierną aktywację szla-
ku UPR oraz blisko z nim powiązanego 
szlaku zintegrowanej odpowiedzi na 
stres (ISR, integrated stress response). 
W  tym celu przebadano wpływ 1040 
cząsteczek (wśród nich ~75% to leki za-
rejestrowane przez FDA) znajdujących 
się w  rejestrze NINDS (National Institu-
te for Neurological Disorder and Stroke) 
Custom Collection 2 na rozwój larwalny 
C. elegans eksponowanych na tunika-
mycynę – silny aktywator szlaku UPR. 
Na tym etapie badania wyodrębniono 
20 cząsteczek, które zapobiegały zależ-
nemu od tunikamycyny zahamowaniu 
rozwoju C. elegans. 

Na kolejnym etapie oceniono 
wpływ wyselekcjonowanych cząste-
czek na aktywność odgałęzienia PERK/
eIF2α-P szlaku UPR w hodowli komórek 
chomika chińskiego. Poszukiwano tutaj 
związków blokujących częściowo szlak 
UPR – gdyż wyniki wcześniejszych ba-
dań wskazywały, że częściowa blokada 
umożliwiała przywrócenie syntezy bia-
łek i  zahamowanie procesów zwyrod-
nieniowych w obrębie neuronów, nato-
miast całkowita blokada UPR wiązała się 
z  ryzykiem toksycznego oddziaływania 
na trzustkę. Spośród pięciu cząsteczek 
wyodrębnionych w  tej fazie badania 
na podstawie dostępnego profilu far-
makologicznego wyselekcjonowano 
trazodon oraz dibenzoilometan (DBM, 
analog strukturalny kurkuminy o  wła-
ściwościach przeciwnowotworowych).

Jeden z  dalszych etapów badania 
oceniał wpływ trazodonu na rozwój 
choroby prionowej u  myszy. Trazodon 
podawano w dobowej dawce 40 mg/kg 
(odpowiadającej dawce 194 mg/d u lu-
dzi) począwszy od 7 tygodnia po zainfe-
kowaniu myszy prionami. Na tym etapie 
infekcji obserwuje się u zwierząt rozwój 
wczesnych objawów neurodegene-
racyjnych takich jak utrata połączeń 
synaptycznych, pojawienie się zmian 
gąbczastych – uważanych za współwy-

stępujące z  wczesnymi zaburzeniami 
poznawczymi w przebiegu chorób prio-
nowych u  człowieka. Kliniczną mani-
festację choroby prionowej u  zwierząt 
stwierdza się na podstawie obecności 
niespecyficznych (np. łagodna utrata 
koordynacji) oraz specyficznych obja-
wów neurologicznych (np. utrata odru-
chu wyprostnego). Wyniki przeprowa-
dzonego badania wskazują, iż pomimo 
występowania łagodnych objawów nie-
specyficznych u wszystkich myszy otrzy-
mujących trazodon, u 80% tych zwierząt 
nie stwierdzono, niezbędnych dla dia-
gnozy, kryteriów choroby prionowej. Na 
poziomie histologicznym, stosowanie 
trazodonu zapobiegało atrofii pól CA1-3 
hipokampa. Zwierzęta otrzymujące tra-
zodon, w porównaniu do grupy kontro-
lnej, zachowywały zdolność uczenia się 
w teście rozpoznawania nowego obiek-
tu (novel object recognition test). Poda-
wanie trazodonu istotnie wydłużało czas 
przeżycia badanych zwierząt. Obserwo-
wany efekt neuroprotekcyjny na pozio-
mie molekularnym odzwierciedlał sty-
mulację syntezy białek, poprzez wpływ 
na szlak eIF2α-P. Warto podkreślić, że 
stosowanie trazodonu nie wpływało na 
stężenie białka PrP o  nieprawidłowej 
konformacji – nie hamowało replikacji 
prionów. 

Halliday i wsp. podjęli również pró-
bę oceny wpływu trazodonu na przebieg 
procesów patofizjologicznych w  mysim 
modelu tauopatii. Eksperymenty prze-
prowadzono na zmodyfikowanej ge-
netycznie linii myszy rTg4510. U  myszy 
tych stwierdza się nadekspresję zmu-
towanego ludzkiego białka tau P301L, 
wiązanego z występowaniem otępienia 
czołowo-skroniowego. Zwierzęta na-
leżące do tej linii w  wieku 3 miesięcy 
prezentują pierwsze objawy tauopatii. 
W  ich mózgach w  wieku 5-6 miesięcy 
obserwuje się wzrost aktywności me-
diatorów szlaku UPR (wzrost aktywności 
eIF2α-P oraz ATF4), spadek/zahamowa-
nie syntezy białek z  towarzyszącymi im 
objawami neurodegeneracji, prowadzą-
cej do atrofii przodomózgowia. Przepro-
wadzone przez Halliday i  wsp. badanie 

wskazuje, że trazodon podawany zwie-
rzętom linii rTg4510 wykazuje działanie 
neuroprotekcyjne. W  grupie zwierząt 
otrzymujących trazodon od 4 miesiąca 
życia, w  porównaniu do grupy kontrol-
nej, obserwowano zachowaną zdolność 
uczenia się w teście rozpoznawania no-
wego obiektu oraz mniejsze nasilenie 
atrofii neuronów w  obrębie pola CA1 
hipokampa.

Piśmiennictwo:

1. Halliday, M. et al. Repurposed drugs targeting 
eIF2α-P-mediated translational repression 
prevent neurodegeneration in mice. Brain 140, 
1768–1783 (2017).

2. Bartoszewska S. et al. Regulation of the unfolded 
protein response by microRNAs. Cell. Mol. Biol. 
Lett. 18, 555–578 (2013).

3. Hetz, C., Chevet, E. & Harding, H. P. Targeting the 
unfolded protein response in disease. Nat. Rev. 
Drug Discov. 12, 703–719 (2013).

4. Sleire, L. et al. Drug repurposing in cancer. Phar-
macological Research 124, 74–91 (2017).

5. Smith, H. L. & Mallucci, G. R. The unfolded prote-
in response: Mechanisms and therapy of neuro-
degeneration. Brain 139, 2113–2121 (2016).

6. Cha, Y. et al. Pharma Perspective on Drug Repur-
posing. Br. J. Pharmacol. 1–13 (2017).

Cicer cum caule
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Cicer cum caule

szafrAN

szafran poprawia  
humor i wigor!
Krzysztof Krocetyński

Sierpniowy numer czasopisma Comple-
mentary Therapies in Medicine przynosi bardzo 
ciekawe badanie, które analizowało wpływ szafra-
nu na nastrój, ale tym razem u osób, które nie mia-
ły rozpoznania depresji, a  jedynie subiektywnie 
relacjonowały stres, napięcie i  obniżenie nastroju 
(Skala depresji Becka >20 pkt.).

Badanie, w  którym wzięło udział 128 osób 
przeprowadzono w  Australii. Kobiety stanowiły 
62% badanej grupy, średnia wieku wyniosła 39 
lat. Wśród uczestników badania w  warunkach 
podwójnie ślepej próby stosowano przez 4 tygo-
dnie szafran w  dawce 22 mg/d, szafran w  dawce 
28 mg/d bądź placebo. Zawartość szafranu była 
wystandaryzowana tak, że preparat zawierał za-
pewniający oczekiwane działanie terapeutyczne 
poziom – co najmniej 3.5% leptikrosalidów (to 
zbiorczy termin na określenie safranalu, krocyny 
i  krocetyny). Do oceny zmian w  stanie psychicz-
nym użyto kilku kwestionariuszy samooceny: na-
stroju, poziomu stresu (POMS – Profile of Mood 
States, PANAS – Positive and negative affect scale, 
DASS-21 Depression, anxiety and stress scale) oraz 
jakości snu (PSQI – Pittsburgh Sleep Quality Index). 

Po miesiącu stwierdzono istotną poprawę 
nastroju, spadek napięcia, wzrost energii i  ustę-
powanie uczucia zmęczenia oraz poprawę w  za-
kresie snu w grupie otrzymującej szafran w dawce 
28 mg/dz. W  grupie otrzymującej dawkę 22 mg/
dz. różnice nie były istotne w porównaniu z grupą 
otrzymującą placebo (patrz Rycina 1.). Szafran był 
dobrze tolerowany.

Warto zwrócić uwagę, że opublikowane badanie jest jednym 
z pierwszych, które w wyraźny sposób pokazuje pozytywny efekt dzia-
łania preparatów szafranu na nastrój u osób zdrowych, oraz że ten efekt 
działania jest zależny o  dawki. W  dotychczasowych badaniach w  de-
presji stosowano tylko jedną dawkę 30 mg. Badanie dotyczy osób bez 
zdiagnozowanej depresji, jednakże, chociaż zależne od stresu objawy 
depresyjno-lękowe nie uzasadniają zwykle stosowania leków prze-
ciwdepresyjnych, z  drugiej zaś mogą być czynnikiem ryzyka rozwoju 
poważniejszych zaburzeń. U takich osób skuteczność leków przeciwde-
presyjnych jest zwykle mała – omawiane badanie pokazuje, że prepara-
ty szafranu mogą być tutaj interesującą i akceptowaną alternatywą. n

Piśmiennictwo:
1. Kella G., Rao A., Beccaria G., Clayton P., Inarejos-García M., Prodanove M. affron® a novel saf-

fron extract (Crocus sativus L.) improves mood in healthy adults over 4 weeks in a double-
-blind, parallel, randomized, placebo-controlled clinical trial. Complementary Therapies in 
Medicine 2017; 33, 58-64.

   rycina 1. Wpływ szafranu na profil nastroju  
                       u osób zdrowych

Profil nastroju (POMS)

28 mg/d 22 mg/d placebo
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ogłoszenia
KONKURS LITERACKI PTP
Komisja ds. Kultury i Sztuki Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego  
zaprasza wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego  
do udziału w konkursie literackim. 

Pragniemy zaprosić do zgłaszania utworów w dwóch kategoriach: poezja oraz 
mała forma prozatorska. 
W swoim życiu i pracy członkowie PTP często odpowiadają na konieczność 
niekonwencjonalnego, twórczego podejścia, jak i napotykają okoliczności wyma-
gające refleksji. Stąd nie zawężamy tematyki, pragnąc, aby nadesłane prace doty-
czyły szerokiego wachlarza spraw dotyczących nasz wszystkich. Ludzkich spraw.

REGULAMIN KONKURSU: 

1. Organizator: Komisja ds. Kultury i Sztuki przy Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.
2. Konkurs przeznaczony jest dla członków Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, którzy 

nie są członkami Związku Literatów Polskich ani Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
3. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie trzy wiersze lub jedno opowiadanie 

(do 6 stron standardowego maszynopisu – ok. 1500 wyrazów, 12000 znaków), w 5 egzem-
plarzach, opatrzone własnym godłem słownym w terminie do 30 września 2017 r. (decydu-
je data stempla pocztowego). 
W osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem należy umieścić następujące informa-
cje: imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek, numer telefonu, adres e-mail.
Oświadczenie, że nadesłane utwory nie były wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowa-
ne na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

4. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, 
że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem niniejszego 
regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji oraz informowania o kon-
kursie.

5. Prace zostaną ocenione przez Jury w składzie: Katarzyna Grochola, Beata Szymańska, 
Krzysztof Siwczyk, Tomasz Szafrański, Dariusz Wasilewski.

6. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Konferencji Medforum 
w Wiśle (07-09.12.2017). Osoby nagrodzone zostaną poinformowane telefonicznie i mailo-
wo. Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu i nie przesyłają nagród pocztą.

7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac.
8. Nagrodzone utwory będą opublikowane w czasopiśmie „Psychiatra” i na stronie interneto-

wej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
9. Nadsyłanie prac: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. 

Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Literacki”.
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Nowość 
prosto z Paryża!

W Wydaniu Specjalnym Psychiatry „Baklofen a problemy z alkoholem. Zalecenia dobrych 
praktyk przeznaczone dla lekarzy” przedstawiamy aktualne francuskie zalecenia dotyczące stoso-
wania baklofenu u osób uzależnionych. 

Historia badań nad potencjalnym pozytywnym wpływem baklofenu na mechanizmy odgry-
wające rolę w uzależnieniu od alkoholu sięga lat 70. XX wieku. Wtedy to pojawiły się pierwsze prace 
prowadzone na modelach zwierzęcych pokazujące, że substancja ta istotnie zmniejsza spożycie 
etanolu przez zwierzęta laboratoryjne. W kolejnych latach stwierdzono, że wpływ ten może doty-
czyć również używania innych substancji psychoaktywnych, takich jak kokaina, amfetamina, czy 
morfina.

Baklofen jest agonistą receptorów GABA-ergicznych typu B i poprzez wpływ na te recepto-
ry wykazuje działanie miorelaksacyjne i przeciwlękowe. Ponadto wykazano, że receptory GABA-B 
znajdują się w mezolimbicznym układzie nagrody i że wpływ baklofenu na przekaźnictwo GABA-
-ergiczne w tym układzie może modulować aktywność dopaminergiczną i w  tym mechanizmie 
redukować przyjmowanie substancji psychoaktywnych.

Gwałtowny wzrost zainteresowania światowych mediów (i  pacjentów) zastosowaniem 
baklofenu w  leczeniu uzależnienia od alkoholu zawdzięczamy francuskiemu lekarzowi Oliviero-
wi Ameisenowi, który twierdził, że przy pomocy baklofenu całkowicie wyleczył się z uzależnienia 
od alkoholu. Ameisen uważał, że u podłoża jego problemów z alkoholem leżało uczucie napię-
cia i  lęku, których natężenie redukował właśnie za pomocą 
baklofenu. Ameisen swoją historię opisał w wydanej w 2008 
roku książce „Le dernier verre” (dosł. „Ostatni kieliszek”, w Pol-
sce wydana pod tytułem „Spowiedź z butelki”).

Relacje Ameisena, poparte kilkoma pozytywnymi do-
niesieniami klinicznymi zaowocowały czasowym zarejestro-
waniem leku we Francji w leczeniu uzależnienia od alkoholu.

Część prac potwierdziła, że baklofen może istotnie wy-
dłużać okres trwania abstynencji, a  także redukować ilość 
spożywanego alkoholu u osób uzależnionych, jednakże nie-
które badania nie wykazały przewagi leku nad placebo. 

Wydaje się, że na dzień dzisiejszy uprawnione jest 
stwierdzenie, że baklofen może przynieść korzyści pewnej 
grupie osób uzależnionych od alkoholu i niekoniecznie jest 
to jedynie efekt wysokości dawki, ale także kwestia charak-
terystyki pacjenta. 

Problemem otwartym pozostaje bezpieczeństwo stosowania wysokich dawek leku (szczegól-
nie w połączeniu z alkoholem!) oraz odpowiedź na pytanie dotyczące jego potencjalnych właści-
wości uzależniających. n

Andrzej Jakubczyk, Marcin Wojnar
| Katedra i Klinika Psychiatryczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny



Konkurs
Kryształowe
Pióra 2017
Sławomir Murawiec

Przed rokiem rozmawiałem, przy okazji tej samej gali, z  odbierają-
cą w tym roku wyróżnienie w konkursie „Kryształowe Pióra” redaktor 
Agnieszką Fedorczyk, która tak bardzo pragnęła zdobyć nagrodę lub 
wyróżnienie za rok. I zdobyła, a w dodatku za tekst dotyczący tematów, 
które wydają mi się ważne i interesujące – męskiej depresji, męskiego 
stresu i sytuacji mężczyzn we współczesnym społeczeństwie. Nagrodę 
odebrała wraz z innymi laureatami w trakcie ceremonii ogłoszenia lau-
reatów 11. edycji Konkursu dla dziennikarzy „Kryształowe Pióra”. Wrę-
czenie nagród przez Redaktor Iwonę Schymallę i Dyrektor Katarzynę 
Urbańską z firmy Servier odbyło się 21 czerwca 2017 roku w warszaw-
skim Hotelu Bristol.

Jak piszą organizatorzy „Ideą konkursu jest 
wyróżnienie dziennikarzy, których praca 
przyczynia się do budowania społecznej 
świadomości na temat zagrożeń związanych 
z chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak 
choroby układu krążenia, depresja, nowotwór 
oraz cukrzyca, a także promowania postaw 
prozdrowotnych i ograniczania, a nawet eli-
minacji czynników ryzyka”. 

W  interesującej nas, jako psychiatrów, kategorii 
"Depresja – przełamać tabu" najwyższe uznanie 
jury oraz I  miejsce zdobyli Redaktor Artur Wol-
ski z  Programu 1 Polskiego Radia za audycję pt.: 
„Depresja… to nie tylko obniżony nastrój”, a  tak-
że Redaktor Ewelina Lis oraz Redaktor Renata 
Kim z „Newsweeka” za wspólny artykuł pt.: „Por-
celanowe aniołki”. Natomiast wyróżnienie otrzy-
mali: Redaktor Agnieszka Fedorczyk z  tygodnika 
„Wprost” za artykuł pt.: „Stres po męsku”, Redaktor 
Małgorzata Kolińska-Dąbrowska oraz Redaktor 
Ewa Podolska z  TOK FM za wspólną audycję pt.: 
„Depresja poporodowa”, oraz Redaktor Mirosław 
Prandota z  magazynu „KiF Sport” za artykuł pt.: 
„Depresja pod specjalnym nadzorem”. Konkurs 
„Kryształowe Pióra” jest organizowany przez firmę 
Servier Polska przy współpracy z  towarzystwami 
naukowymi, w  tym Polskim Towarzystwem Psy-
chiatrycznym. W  kategorii „Depresja – przełamać 
tabu" w  gronie jury zasiadał i  nagrody wręczał 
Prof. Janusz Heitzman, Wiceprezes Polskiego To-
warzystwa Psychiatrycznego i  Dyrektor Instytutu 
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. n

68 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/jesień 2017

relacje



69PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/jesień 2017

Cicer cum caule

Arłamów

Wrocław

Kraków

Wisła

Warszawa

13-14 X
II Psychiatria Dialogi 
Interdyscyplinarne
Info: www.termedia.pl

20-22 X 
Obcy. Inny. 
Taki sam. 
W psychoterapii. 
Info: www.
trojkonferencja2017.pl

30 XI-1 XII 
Neuropsychiatria 
i Neuropsychologia. 2017 update
Info: www.termedia.pl

7-9 XII
Kongres 
Psychiatria 
Medforum 2017
Info: www. 
psychiatria2017.
medforum.pl

29 IX-1 X
8 Warmińsko-Mazurskie 
Spotkania Psychiatryczne
Info: www.spotkaniamedyczne.pl

2

Stare Jabłonki

Lublin 

24-25 XI 
7 Warszawskie Sympozjum 
Psychiatryczne - NARKOTYKI
Info: str. 7

6

 patronat    
 medialny

15-16 IX
XIX Lubelskie  
Spotkania Naukowe
info: str. 48

7

Poznań

1

5-7 X 
XXII Bieszczadzkie  
Dni Psychiatryczne 
Info: www.bdp.edu.pl

 patronat    
 medialny

3

5

8

4

UWAGA! Prawdopo-

dobnie najbardziej 

wciągająca konferen-

cja 2017 roku.
START

meta

Zapraszamy na szlak 
konferencji 
psychiatrycznych
Jesień 2017

 patronat    
 medialny



70 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/jesień 2017

ogłoszenia
za

pr
os

ze
ni

eSzanowni Państwo!
Zapraszamy na XXIII konferencję szkoleniowo-naukową z cyklu

Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja  
zaburzeń afektywnych

pod tytułem:
„Nastroje, emocje, umysł ‒ pamięci profesora Jerzego Vetulaniego”.

Konferencja odbędzie się w dniach 2-3 marca 2018 roku w Zakopanem.

Gość Specjalny Konferencji:
Ewa Lipska – Wybitna polska poetka i felietonistka, laureatka wielu nagród i wyróż-
nień. Jej wiersze przetłumaczone zostały na ponad 40 języków. A teraz my – uczestnicy 
XXIII Konferencji wsłuchamy się w tę piękną i mądrą poezję oraz poznamy wspaniałą 
Osobę.

Zaproszenie przyjęli także:
Marek Balicki – były Minister Zdrowia,
Stanisław Marian Waltoś – polski prawnik, specjalista w zakresie historii prawa i 
postępowania karnego, profesor nauk prawnych, wieloletni nauczyciel akademicki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ponadto w konferencji w roli wykładowców swój udział zapowiedzieli między innymi: 
Marek Jarema, Janusz Rybakowski, Janusz Meder, Michał Lew- Starowicz, 
Mariusz Szuta, Sławomir Murawiec, Michał Mielimąka, Janusz Heitzman, 
Mateusz Hohol, Wojciech Załuski, Marcin Siwek, Adam Wichniak, Marlena 
Sokół-Szawłowska.

Ważne informacje:
Wszystkie aktualne informacje oraz kontakt z organizatorami znajdują się na stronie:
www.su.krakow.pl/konferencje/psychiatria/

Konferencja afiliowana przy Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym, skierowana jest do 
profesjonalistów z zakresu psychiatrii. Warunki udziału zostały umieszczone na stronie 
internetowej. Dodatkowo informujemy, że organizatorzy przewidują 20 miejsc zwolnio-
nych z opłaty fee dla rezydentów – członków PTP. Warunkiem jest opłacenie bieżącej 
składki (na rok 2017).

Zgłoszenia przyjmuje Pani mgr Katarzyna Wilk (124248706; e-mail: k.wilk@poczta.fm). 
Decyduje kolejność zgłoszeń, przy zgłoszeniu należy przedstawić dowód opłaty składki.
Zapraszamy do Zakopanego, rejestracja możliwa przez formularz zgłoszeniowy znajdu-
jący się na stronie: 

        www.su.krakow.pl/konferencje/psychiatria/
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Cicer cum caule

Bravi!
Ireneusz Cedeński

Przed wieczorną mszą było w nim bardzo 
mało ludzi, zresztą sami staruszkowie. 
Usiadłem w  pustej ławce i  rozgląda-
łem się po wnętrzu świątyni. Nagle 
ujrzałem nad sobą nieogoloną 
twarz dryblasa w średnim wieku 
przyglądającą mi się badawczo. 
Poczułem się jak jakiś obiekt 
zoologiczny. Po krótkiej chwili 
dostrzegłem w  wyrazie twa-
rzy swojego obserwatora 
jakieś niedostosowanie afek-
tywne, sztywność. Na szczęście 
odszedł sobie marynarskim kro-
kiem rozglądając się po kościele. 
Wykonywał przy tym jakieś mało 
skoordynowane ruchy, jakby stereo-
typie, może dyskinezy poneuroleptyczne. 
To jest trudne do odróżnienia… 

Minęło parę minut. Tym razem podeszła do 
mnie drobniutka starsza pani z  uprzejmą prośbą wskazując 
na Ewangelię, którą trzymała w ręku. Chyba chodziło jej o to, 
bym przeczytał odpowiedni fragment na zbliżającej się mszy. 
Odpowiedziałem jej, wykorzystując całe zasoby języka wło-
skiego, jakie były w moim posiadaniu: Sono straniero. Polacco. 
Dottore. Staruszka serdecznie się uśmiechnęła i  wykrzyknę-
ła: Bravi! Po czym odeszła. Tymczasem dryblas, zakończyw-
szy swój powolny obchód kościoła, zajął miejsce w  ławce 
z boku, tuż obok ołtarza. Nie mógł usiedzieć spokojnie. Kręcił 
się w  lewo i  w  prawo całym ciałem… Rozpoczęła się msza. 
Gdy przychodził czas, by wierni wstawali, nieskładne ruchy 
dryblasa stojącego tuż obok odprawiającego mszę księdza 
przypominały jakieś manewry koszykarza przygotowującego 
się do wykonania rzutu. Zacząłem się niepokoić o  kapłana. 
Pomyślałem nawet, że może wkrótce potrzebna będzie inter-
wencja, ale szybciutko zakazałem sobie stanowczo jakiego-

kolwiek działania, bo przecież nie mam prawa 
wykonywania zawodu we Włoszech. Po-

stanowiłem zostawić sprawy własne-
mu biegowi i  ocenie sytuacji przez 

miejscową społeczność. 

(Że też człowiek nawet 
w  kościele, w  języku, które-
go nie zna, musi przedstawić 
się jako lekarz. To pewnie 

pycha.)
(Jest taki kawał o pilotach: 

Jak rozpoznać pilota w towarzy-
stwie? Nic nie trzeba robić, sam 

podejdzie i ci o tym powie…)
Bardzo mi żal się zrobiło księdza, 

który z  całym spokojem znosił tę trudną 
obecność. Święty człowiek. Na jego twarzy nie 

dostrzegłem żadnego napięcia, grymasu rozdrażnie-
nia. Zupełny spokój… 

Z drugiej strony, pewnie musiał przywyknąć. 
W  60-milionowych Włoszech jest tylko 400 szpital-

nych łóżek psychiatrycznych, więc obecność osób chorych 
psychicznie w najróżniejszych miejscach nikogo nie dziwi 
i pewnie już nie razi…  

Starałem się jakoś skupić na modlitwie. Odwróciłem 
wzrok. W  pewnym momencie zauważyłem, że dryblas opa-
nował swoje ruchy i  spokojnie podaje księdzu wodę i  wino 
w dzbanuszkach. A więc on tam służy do mszy! 

Co za ulga! To po prostu ministrant. Może trochę stary, 
może trochę chory, ale swój. Ksiądz przestał mi się już jawić 
jako tytan ducha i  mistrz koncentracji, a  dziwne zachowanie 
dryblasa wobec mnie stało się zupełnie zrozumiałe. Po prostu 
przyjrzał się, czy ten straniero jest w porządku. n

Usiadłem w pu-
stej ławce  i rozglądałem się 

po wnętrzu świątyni. Nagle ujrza-
łem nad sobą nieogoloną twarz dryblasa 

w średnim wieku przyglądającą mi się
 badawczo.

Aby się trochę odstresować, wybrałem się na krótki 
urlop do słonecznej Italii. W niedzielę udałem się 
do kościoła. Grzechem byłoby nie pójść, bo ko-
ściół, bardzo duży i całkiem stary, był blisko hotelu, 
w którym się zatrzymałem, na końcu uliczki.
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Początek nowego stulecia to w  kulturze wizual-
nej czas prawdziwej rewolucji. Podstawowy nośnik obrazu 

popularnego – papier – jest szybko zastępowany przez ekrany 
cyfrowe. A  taka zamiana niesie ze sobą gargantuiczny przyrost 

obrazów, które bombardują szybko i często, a przede wszystkim bez 
wytchnienia.

Rozumiem, że część czytelników uzna mnie za ignoranta nie dostrze-
gającego wcześniejszej roli telewizji w tej obrazowej rewolucji. Nie, – telewizja 

była tylko wstępem, bo nie można porównać narracyjnego medium dostarcza-
jącego obrazów w kontekstowej sekwencji, z internetem i portalami mobilnymi, 

w których obrazy chciane i niechciane są tłoczone bez uchwytnego dla obserwato-
ra porządku.

Nie jestem neurofizjologiem, ale z pewnością nasz mózg nie miał 
kiedy przyzwyczaić się do takiego zalewu obrazów, choć przecież 

trudno wyrokować, czy to zjawisko dotyka granic jego wydaj-
ności, czy raczej wymaga wejścia na nowy poziom analizy 

bodźców – tak, czy inaczej, zmiana jest potężna.
Dużo pisze się ostatnio o higienie życia. Nie jest dla 

mnie zaskoczeniem, że dyskusje te zaczęły się od kwestii 
przyziemnych – jedzenia, wyglądu ciała, jego sprawno-

ści. To normalne – w  swojej piramidzie potrzeb prze-
widział to Maslow. Do Polski dociera już inny prąd 
dotyczący raczej higieny życia wraz z jego aspektami 
intelektualnymi – „slow life”, „hygge”, „minimalizm”. Te 
wszystkie trendy reprezentują zdrową reakcję obron-
ną na otaczający nas, napędzany maszyną konsump-
cji – „junk life”.

A  ponieważ w  kręgu moich zainteresowań są 
sztuki wizualne związane z  indywidualnym przeży-
ciem (często, ale nie zawsze estetycznym), chciałbym 
zaproponować Państwu działania stanowiące swo-
istą odtrutkę dla „śmieciowego widzenia”.

Aby móc docenić postulowaną przeze mnie 
potrzebę, poproszę Państwa o doświadczenie myślo-
we: kiedy ostatnio państwo na coś patrzyli… uwaga 

– nie: coś widzieli! – patrzyli z  analitycznym skupie-
niem, z  emocjonalnym zaangażowaniem? Tak, pewnie 

szczęśliwsi czytelnicy spokojnie wspomną swoje prze-
lotne obserwacje erotyczne, w  końcu jesteśmy istotami 

seksualnymi…, ale nie o  takie zainteresowanie koniecznie 
mi chodzi. Niech zgadnę (bo i mnie dotyczy następująca dalej 

konstatacja), to nie było ostatnio, to nie było wczoraj, to trudno so-
bie przypomnieć… ale jak się temu dziwić, skoro tak trudno zawiesić oko 

pomiędzy reklamami a paskiem upiornych wiadomości. To właśnie jest istota 
„śmieciowego widzenia”. Kiedyś formę odtrutki spełniały w pewnym zakre-

sie książkowe ilustracje. Ale proszę spojrzeć na statystyki czytelnictwa, 
a pozostali pasjonaci nader często używają e-czytnika – przecież bez 

obrazków!
Większość z  Państwa zgodzi się, że lepiej dla zdrowia jest 

zjeść śródziemnomorski lunch niż hamburgera; że lepiej 
pójść na spacer w piękny dzień, niż leżeć na kanapie za-

jadając chipsy; że lepiej posłuchać ulubionej muzyki, 
niż jazgotu przypadkowych stacji. 

Eat Art

Jak kulturalny 
junk food zamienić  

w wystawny obiad  
albo elegancki podwie-

czorek?
Michał Pierzgalski

Kilkakrotnie zwracałem się do Pań-
stwa z  łamów „Psychiatry” jako ob-
serwator i miłośnik wystaw. Ponieważ 
wrodzona prokrastynacja sprawiała, 
że za każdym razem otrzymywali-
ście Państwo dawkę informacji 
spóźnionych lub… bardzo spóź-
nionych, żywię obawę o  nie-
skuteczność podstawowego 
celu, jaki mi przyświecał 
– zachęcenie Państwa do 
odwiedzania i  oglądania 
wystaw. Pomyślałem 
jednak, że można zmie-
nić podejście i zamiast 
o  fenomenach, napi-
sać krótko o metodzie. 
Metodzie obcowania 
z  kulturą wizualną, 
która być może po-
zwoli Państwu częściej 
być z nią w bezpośred-
nim kontakcie.
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PS. Dla miłośników wystaw:

Muzeum Śląskie – polscy malarze 
w Paryżu do 15.10.2017.
Szczecin Filharmonia – Stefan Krygier 
do 15.10. 2017.
Arkady Kubickiego – Warszawskie 
Targi Sztuki 13-15.10.2017.
Sosnowiec Pałac Schoena – „Być ko-
bietą” do 29.10.2017.
Muzeum Narodowe w Krakowie – 
skarby Czartoryskich do 7.04.2018.

Nie podaję szczegółów, bo przecież 
wszystko i tak przeczytacie Państwo 
w Internecie… n

1 Od Redakcji: Oczywiście, że przewiduje – prosimy 
przesyłać na adres: redakcja@psychiatraonline.com

Dlaczego w takim razie w ramach treningu intelek-
tu nie spróbować przynajmniej na chwilę wyjść spod desz-
czu bezwartościowych obrazków i zaczerpnąć z czystego zdroju 
Obrazów?

Uwaga! Miłośników innych form sztuki niż malarstwo zapewnię 
w  tym miejscu, że słowo obraz zostało użyte przeze mnie w  znaczeniu 
percepcyjnym – tego, co się ogląda, tego, na co się patrzy, tego, czego do-
świadcza się wzrokiem. Nie ma znaczenia, czy będzie to malowidło, budynek, 
rzeźba, film… cokolwiek, na co patrzymy.

Ok, to jaka w końcu ma być ta metoda… bo robi się przydługo?
Mówiąc najprościej, namawiam Państwa, abyście poszli coś obejrzeć. I  aby to 

obejrzenie miało cechy realizacji świadomego zamiaru. 
Czekają nas jeszcze z pewnością ładne dni jesieni… kilka week-
endów, w czasie których będzie okazja, aby coś obejrzeć. Ten po-

mysł można zrealizować wszędzie – bo wszędzie w Polsce jest 
co obejrzeć.

W Trójmieście – ołtarz Memlinga w  Muzeum Narodo-
wym, w  Poznaniu ciekawe zbiory polskiego malarstwa 

nowoczesnego, także w  Narodowym, w  Szczecinie bu-
dynek Filharmonii, w Krakowie Leonarda, w Warszawie 

dwa Rembrandty, w Słupsku Witkacego…, itd.
Najważniejsze, że już na etapie planowania takiej 

wyprawy trzeba zadać sobie ożywcze pytanie: co chcę 
obejrzeć, oglądanie czego sprawi mi przyjemność – 
tak, przyjemność, bo to ona ma być naszą nagrodą. 
Z  pewnością niektórzy chętnie podziwiać będą ba-
rok, tak dobrze reprezentowany w naszym kraju, ale 
przecież inni skłaniają się ku nowoczesności… zresz-
tą „de gustibus…”

Instrukcja metody:
1. Co lubię oglądać?

2. Przegląd najbliższego otoczenia – muzea, galerie, 
zabytki…

3. W przypadku braku satysfakcjonującego obiektu, po-
szerzenie zasięgu do 150 km od domu – wciąż wymiar 

jednodniowej wycieczki. W ten sposób krakus może zoba-
czyć Beksińskiego w  Sanoku, ślązak Kantora w  Krakowie, 

warszawski słoik Canovę w Nieborowie.
4. Zaproponować komuś towarzyszenie w  wyprawie – nic tak 

nie ubogaca, jak możliwość dyskusji o tym, co się zobaczyło.
5. Nie rezygnować, jeśli zostaliśmy jednak sami – przemóc lenia i coś 

zobaczyć.
6. Nie zasłaniać się brakiem czasu – jeśli jest go mało, obejrzeć coś blisko i w wol-

nej chwili… inspiracją może być własny kościół parafialny – to w końcu swią-
tynie przez wieki były skarbnicami obrazów daleko przed tym, jak renesans 
przydał im oczywisty dla nas status sztuki.

Żałuję1, że format pisma tego nie przewiduje, ale w tym miej-
scu chętnie poprosiłbym Państwa o listy z opisami podjętych 
wypraw. Ja swoje oczywiście podejmę i  mam nadzieję 
o  nich Państwu już wkrótce napisać pod wspólnym 
tytułem EAT ART – zajadając się sztuką!

Eat Art

Jak kulturalny 
junk food zamienić  

w wystawny obiad  
albo elegancki podwie-

czorek?
Michał Pierzgalski
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Badania kliniczne nowych 
leków są ciągle niebezpieczne.  

Opis przypadku
Adam Płaźnik

W styczniu 2016 r. Biotrial, wynajęty przez portugalską firmę farmaceutyczną Bial-
-Portela & Ca. SA podwykonawca, rozpoczął badania kliniczne pierwszej fazy nowego 
leku, inhibitora hydrolazy pochodnych amidowych kwasów tłuszczowych (FAAH), 
zakodowanej jako BIA 10-2474. Badanie przeprowadzone w Renn we Francji posiadało 
wszystkie wymagane prawem zgody francuskich agencji rządowych i komisji bioetycz-
nej. Nowy lek został także bardzo dokładnie przebadany, zgodnie z wytycznymi Euro-
pejskiej Agencji Leków, we wszystkich etapach przedklinicznych, tzn. analiz chemicz-
nych, biotechnologicznych, badań in vitro i testów przedklinicznych na zwierzętach. 
Wszystkie te analizy wykazały, że nowy lek działa zgodnie z założeniami, ma też niewie-
le działań niepożądanych.

Celem badań pierwszej fazy było zbadanie 
pierwszy raz na człowieku bezpieczeństwa, tole-
rancji, profilu farmakokinetycznego i farmakodyna-
micznego, po podaniu pojedynczej i wzrastających 
dawek leku. BIA 10-2474 został zsyntetyzowany 
z  myślą o  stosowaniu w  zaburzeniach lękowych, 
ch. Parkinsona, stwardnieniu rozsianym, chronicz-
nym bólu, ch. nowotworowych, nadciśnieniu tęt-
niczym, bólu neuropatycznym i  terapii otyłości. 
Tak szeroki zakres zastosowań nowego leku miał 
wynikać z  charakteru jego mechanizmu farmako-
logicznego. BIA 10-2474 jest bardzo silnym inhibi-
torem enzymu FAAH (hydrolazy serynowej) rozkła-
dającego najważniejszy endogenny kannabinoid: 
anandamid oraz inne amidy kwasów tłuszczowych. 
Efektem jego działania jest bardzo silny wzrost 
poziomu anandamidu w mózgu i tkankach obwo-
dowych, pobudzając wielorakie funkcje endogen-
nego układu kannabinoidowego. Ważną cechą BIA 
10-2474 jest fakt, że jego siła działania (IC50-1.1-1.7 
mikromol) względem FAAH jest wyraźnie słabsza 
i mniej selektywna względem wielu innych inhibi-
torów, zsyntetyzowanych w różnych laboratoriach 
na świecie. BIA 10-2474 okazał się także nieodwra-
calnym inhibitorem FAAH. Te wszystkie fakty okażą 
się istotne w dalszym ciągu tej historii. 

Cicer cum caule

Badania w Renn przeprowadzono na 128 osobach, ochotnikach 
obu płci, wybranych do odpowiednich grup badanych metodą rando-
mizacji, podwójnej ślepej próby i placebo. Wyniki podań pojedynczych 
dawek leku nie budziły żadnych zastrzeżeń z punktu widzenia bezpie-
czeństwa terapii. Również podanie dawki 20 mg raz dziennie przez 10 
dni nie dawało powodów do żadnych obaw. 

W  związku z  powyższym przystąpiono do testowania najwyższej 
dawki 50 mg raz dziennie przez okres 10 dni. Spośród 8 osób badanych 
na tym etapie lek otrzymało 6 ochotników, a dwie dostały placebo. Pią-
tego dnia jeden z  pacjentów otrzymujących lek źle się poczuł i  został 
natychmiast przetransportowany to szpitala uniwersyteckiego w Renn 
z objawami udaru mózgu. Następnego dnia pacjent zapadł w śpiączkę 
i tego samego dnia lekarze rozpoznali u niego śmierć mózgową. Pozo-
stała piątka pacjentów otrzymujących BIA 10-2474 w dawce 50 mg zo-
stała wkrótce hospitalizowana z objawami podobnymi do pierwszego 
pacjenta, tzn. rozpoznanymi w  badaniu MRI zmianami krwotocznymi 
i martwiczymi mózgu o zróżnicowanych natężeniu. 

W  dalszym postępowaniu, z  piątki hospitalizowanych pacjen-
tów, u  dwóch rozpoznano istotne ubytki neurologiczne wymagające 
dalszego leczenia. Pozostali zostali wkrótce wypuszczeni do domu. Ta 
tragedia wzbudziła olbrzymią dyskusję w  środowisku medycznym. 
Przede wszystkim, co do przyczyn śmiertelnego powikłania nowym le-
kiem, który przecież był doskonale przebadany pod względem bezpie-
czeństwa, zgodnie z  najwyższymi standardami. Należy w  tym miejscu 
stwierdzić, że ta kwestia nie jest do końca wyjaśniona, aczkolwiek wiemy 
na ten temat znacznie więcej. Następstwem opisanego przypadku było 
wstrzymanie badań klinicznych fazy drugiej (na chorych) prowadzo-
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nych z  innymi inhibitorami FAAH, produkcji takich firm jak Merck, Pfizer, 
Johnson & Johnson, Sanofi i  Vernali. Rozwiązanie zagadki śmiertelnego 
efektu po podaniu BIA 10-2474 jest niezwykle ważne przede wszystkim 
z  punktu widzenia modyfikacji procedur badania bezpieczeństwa, przy 
testowaniu nowych leków. Bardzo ważnym krokiem w  tym kierunki jest 
nowa publikacja A. van Esbroeck i wsp., która ukazała się w Science, 365, 
1084-1087, 2017 (Activity-based protein profiling reveals off target proteins 
of the FAA inhibitor BIA 10-2474). Badacze postanowili bardzo dokładnie 
przebadać profil farmakologiczny BIA 10-2474 metodami proteomicznymi 
(są to badania białek komórkowych prowadzone na dużą skalę – całych 
proteomów), porównując efekty BIA 10-2474 z działaniem innego antago-
nisty FAAH (PFO4457845), z potwierdzoną bardzo wysoką selektywnością 
działania. Okazało się, że BIA 10-2474 hamował znacznie większą liczbę 
lipaz komórkowych w  porównaniu do PFO4457845. To działanie bardzo 
silnie zaburzało interakcje w sieci lipidowej (metabolizm fosfatydylocholi-
ny, triglicerydów, monoacylglycerolu, wolnych kwasów tłuszczowych, itd.) 
w hodowli ludzkich neuronów korowych, prowadząc do gwałtownych za-
burzeń metabolicznych i w konsekwencji do ich śmierci. BIA 10-2474 dzia-
łało w  ten sposób znacznie silniej na neurony ludzkie w  porównaniu do 
mysich, wskazując na większe powinowactwo do ludzkich lipaz komórko-
wych. Ten fakt może tłumaczyć silniejsze działanie neurotoksyczne u ludzi 
i brak takich efektów w badaniach przedklinicznych na zwierzętach. W ten 
sposób, kombinacja niskiej selektywności działania BIA 10-2474 względem 
FAAH z  nieodwracalnym blokowaniem funkcji wielu lipaz komórkowych, 
prowadziła do potężnych zaburzeń w metabolizmie neuronów, a w konse-
kwencji całego mózgu. Należy zauważyć, że efekty toksyczne BIA 10-2474 
nie były bezpośrednio związane z podwyższeniem poziomu anandamidu 
i innych endogennych kannabinoli, chociaż pierwotnie spodziewano się, że 
to właśnie mechanizm nieselektywnego i bardzo silnego pobudzenia ukła-
du kannabinoidowego, zaangażowanego w  kontrolowanie wielu funkcji 
organizmu, mógł być bezpośrednią przyczyną jego toksyczności. 

Na zakończenie tej historii warto przypomnieć, że opisany przypadek 
jest kolejną nieudaną próbą wdrożenie do lecznictwa leku selektywnie dzia-
łającego na endogenny układ kannabinoidowy. Kilka już dobrych lat temu 
wycofano z lecznictwa antagonistę receptorów kannabinolowych CB1, ri-
monabant, który przez krótki okres był stosowany z sukcesem w leczeniu 
otyłości jako środek anorektyczny. Rimonabant skutecznie znosił działanie 
endogennego anandamidu, silnego bodźca oreksygenicznego i wydawał 
się lekiem zupełnie bezpiecznym. Niestety, okresowe analizy bezpieczeń-
stwa wykazały, że rimonabant zwiększa ryzyko wystąpienie depresji, zabu-
rzeń lękowych i prób samobójczych, tzn. około 2,5-krotnie zwiększał ryzyko 
wystąpienia takich zaburzeń. Powstaje pytanie, czy w ogóle istnieje szansa 
znalezienia leku, który byłby bezpieczny i  skuteczny w terapii szerokiego 
spektrum zaburzeń, od padaczki do depresji, w  sytuacji tak różnorakich 
funkcji fizjologicznych ośrodkowego układu kannabinoidowego. Na przy-
kład, w  przypadku benzodiazepin z  bardzo szerokim spektrum działania, 
ich efekty przeciwlękowe są niejako efektem „ubocznym” wpływu ogólnie 
depresyjnego (hamującego różne funkcje mózgu) tych agonistów recep-
torów GABA-A. Na koniec warto także mieć nadzieję, że opisany tragicz-
ny przypadek ofiary eksperymentu medycznego będzie bodźcem do za-
ostrzenia reguł badania nowych leków, np. obowiązek testowania nie tylko 
na zwierzętach, ale także w hodowlach ludzkich komórek i tkanek. n
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zdj. 1. Lotnisko w Karlowych Warach

zdj. 2. Centrum festiwalowe - hotel Thermal

KINO

Cicer cum caule

Zdjęcia: Stefan Laudyn

USTA KARELA GOTTA*

Stefan Laudyn

Na pierwszy rzut oka wszystko jest w porządku, a na-
wet bardziej niż w porządku. Lądujesz na lotnisku Wacła-
wa Havla w Pradze. Chwilę potem siedzisz w wypasionym 
BMW, wieziony z  prędkością 140 km/godz. do słynnego 
kurortu w  Zachodnich Czechach. Na miejscu odbierasz 
akredytację, skierowanie do hotelu i  torbę z materiałami. 
Twój hotel ma na ostatnim piętrze basen i jacuzzi – z obu 
będziesz korzystał codziennie. W końcu jesteśmy w uzdro-
wisku.

Do tego czeka cię festiwalowa parada atrakcji. Już 
pierwszego wieczoru zasiadasz na kolacji w  Grand Hote-
lu Pupp (zdj. 3), znanego z  bondowskiego filmu „Casino 
Royale”.Znajdujesz w sałatce gumową uszczelkę, ale to nie 
psuje Ci humoru. Zwłaszcza, że gościem honorowym jest 
Lambert Wilson, który cię rozpoznał. Jest miło.

W ciągu następnych kilku dni czeka cię jeszcze boga-
ty program branżowy i  gastronomiczny. Twoim zdaniem 

w Czechach robi się najlepsze piwo na świecie – Plzeňský 
Prazdroj, Velkopopovický Kozel, Staropramen czy Krušo-
vice, przez które jedzie się do Warów. Miejscowa gastro-
nomia zrobiła ogromne postępy. Pamiętasz jeszcze czasy, 
kiedy jedynym znośnym lokalem była istniejąca do dziś 
włoska restauracja „Venezia”.

Centrum kurortu to wiodąca nad rzeką Tepla ulica, któ-
ra na przestrzeni dwóch kilometrów kilkakrotnie zmienia 
nazwę: Zahradní, Mlýnské nábřeží, Lázeňská, Stará Louka. 
Stojące przy niej wyremontowane kamienice przypomina-
ją bombonierki, a perłą w koronie jest Mlynska kolonada 
(zdj. 7), czyli kolumnada z  serią gorących źródeł. Miasto, 
które po upadku komunizmu było w ruinie, rozkwita.

Jeszcze w latach 90. najliczniejszą grupą turystów byli 
Niemcy. Teraz najwięcej jest Rosjan, z tym, że nie są oni tu-

Mój problem polega na tym, że wiem. I dlatego trudno mi się zachwycić.
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zdj. 6. Cerkiew św. Piotra i Pawła

zdj. 7. Kolonada

zdj. 3. Grand Hotel Pupp

zdj. 5. Kąpiel w piwie

zdj. 4. Masaryk podobny do Lenina

rystami, lecz właścicielami kurortu. Wszędzie słychać rosyjski 
język i widać rosyjskie napisy (zdj. 5). W Karlowych Warach jest 
rosyjska cerkiew (zdj. 6), rosyjski konsulat, a położone o zale-
dwie kilka kilometrów od miasta międzynarodowe lotnisko  
(zdj. 1) obsługuje głównie loty z Moskwy. Przy budynku lotni-
skowego terminalu stoi pomnik Jurija Gagarina. Vis á vis rosyj-
skiego konsulatu jest pomnik Karola Marxa. A Rosjanie czują 
się do tego stopnia u siebie, że pomnik prezydenta Masaryka 
(zdj. 4) brali za pomnik Lenina i podobno całowali go w stopy. 
Mówi się też o  tym, że miejscowa drużyna hokejowa chciała 
grać w lidze rosyjskiej.

Karlowe Wary to pralnia brudnych pieniędzy na dużą 
skalę. Opinie miejscowych na ten temat są podzielone. Część 
z nich cieszy się, że ich miasto pięknie wygląda. Inni nazywają 
je Ivanovka.

Wg strony www.4freerussia.org (podstrona „The Karlo-
vy Vary Kleptocracy Guide”) 50-60% Karlowych Warów jest 
w  rękach rosyjskich. Można tu znaleźć nazwiska i  informacje 
dotyczące właścicieli 283 obiektów. Co prawda w  maju tego 
roku czeskie służby w  biały dzień aresztowały grupę Rosjan, 
siedzących w restauracji na moście koło hotelu Pupp, ale czy 
to coś zmieni?

Z kronikarskiego obowiązku podaję, że zdobywcą Krysz-
tałowego Globusa, czyli głównej nagrody 52. Międzynarodo-
wego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach został czeski 
film „Krzyżaczek” Wacława Kadrnki, a nagrody aktorskie otrzy-
mały Jowita Budnik i Eliane Umuhire za główne role w filmie 
„Ptaki śpiewają w Kigali” Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krau-
ze. n

*) Stary dowcip. Pytanie: - Jak nazywają się po czesku usta Karela Gotta? 
     Odpowiedź: - Karlowe Wary.
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Orfeusz w Umarłym mieście 
Katarzyna  Prot-Klinger

Cicer cum caule

Psychiatra w operze

Poznajemy go w chwili, kiedy 
spotkał kobietę, która jest taka 

sama, o ile nie tożsama ze zmar-
łą żoną: „To Maria we własnej 
osobie, żywa. Te same włosy, 
ten sam głos.”. Paul chce po-
siadać Mariettę, chce, żeby za-
stąpiła zmarłą Marię. Marietta 
czuje się wolna „jakie masz do 

mnie prawo? Robię, co mi się 
podoba”. Paul rozdarty pomię-

dzy martwą a  żywą, pomiędzy 
swoim pragnieniami a wymogami 

mieszczańskiej religijności, dusi Ma-
riettę włosami zmarłej. Nie jest jasne, 

czy morderstwo jest faktem, czy fantazją 
Paula. Operę kończy stwierdzenie głównego 

bohatera „tutaj nie ma zmartwychwstania”. Czy 
oznacza to koniec jego życia? A może początek, pogo-

dzenie się ze śmiercią?
Maria jest Mariettą w  klasycznym rozszczepieniu na 

kobietę „czystą” – madonnę/matkę i „dziwkę”. Skąd bie-
rze się takie rozszczepienie? Według Estery Weldon jest 
to wyraz perwersji, w której dochodzi do rozszczepienia 
między seksualnością genitalną, jako żywą siłą miłosną 
i uczuciem podobnym do miłości erotycznej związanym 
z bardziej pierwotnymi uczuciami okresu pregenitalnego 
. Kernberg widzi w tym wyraz konfliktu edypalnego i za-
kazu relacji z matką. W „Umarłym mieście” surowe supe-
rego reprezentuje religia i  samo miasto. Obiekt miłości 
zostaje pozbawiony seksualności i  idealizowany . Jest to 
szczególnie częste u osób narcystycznych. Partnerka musi 
być idealna, ale nie lepsza od Paula. Ma być dokładnie 
taka, jak chce tego Paul. Jeżeli tego odmawia, musi zostać 
unicestwiona. Inaczej rzecz ujmując, zabiciu ulega nieza-
leżna część Marii/Marietty. 

Paul wskrzesza Marię, tak jak Orfeusz wyprowadza 
Eurydykę z  krainy cieni, i  tak jak Orfeusz ją zabija . Mo-
żemy zastanawiać się, na ile historia Marietty jest powtó-
rzeniem historii Marii. Nie wiemy nic o  okolicznościach 
śmierci żony Paula. Co zabiło tę młodą kobietę? Zabiła się 

Ostatnią realizacją 
operową Mariusza Trelińskiego 
w Teatrze Wielkim w końcu sezo-
nu 2016/2017 było „Umarłe Miasto” 
Ericha Wolfganga Korngolda. Opera 
powstała w 1920 roku i od razu od-
niosła duży sukces. Libretto opery 
napisał autor razem ze swoim ojcem 
występującym pod pseudonimem 
Paul Schott według powieści „Bru-
ges umarłe” Georgesa Rodenbacha. 
Głównym bohaterem jest Paul opła-
kujący zmarłą żonę. zd
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Cicer cum caule

Program operowy zawiera dwie rozmowy – męską Mariusza Treliń-
skiego z Wojciechem Eichelbergerem i kobiecą Agnieszki Dorotkiewicz 
z  Małgorzatą Sikorską Miszczuk. W  obu rozmówcy odnoszą się do ak-
tualnego przekazu kulturowego opery. Eichelberger: „W  tej chwili róż-
ne konserwatywne ugrupowania i  rządy próbują znowu zredukować 
kobiety do patriarchalnego stereotypu świętości. My, mężczyźni, do tej 
pory nie możemy sobie poradzić z kobietami, z ich biologiczną przewa-
gą i siłą. Stąd te wszystkie zabiegi, które mają służyć tak naprawdę kon-
trolowaniu kobiet, kontrolowaniu ich seksualności, rozrodczości, aspi-
racji społecznych, zawodowych, politycznych”.  Sikorska Miszczuk: „..ta 
walka jest wpisana w  naszą kulturę. Kulturę, w  której kobieta zajmuje 
pozycję tej, która rozumie mężczyznę lepiej niż on sam siebie, tej, która 
jest odpowiedzialna za jego wglądy wewnętrzne, próbuje mu wytłuma-
czyć samego siebie, próbuje go uleczyć swoją miłością (…): mężczyzna, 
który wielbi pamięć żony i kobieta, która próbuje walczyć o normalny 
związek, nie wiedząc, że nie ma na zwycięstwo najmniejszej szansy”. 

„Umarłe miasto” jest powtórzeniem mitu Orfeusza o miłości, która 
nie może się spełnić pomimo „drugiej szansy” – miłość staje się tożsama 
ze śmiercią, Eros z Thanatosem. 

Inscenizacja Trelińskiego i  Kudliczki nawiązuje do konwencji fil-
mowych, fantastycznie sprawdza się w  scenach obrotowych wizji/snu 
Paula. W Marię/Mariettę wcieliła się niemiecka śpiewaczka Marlis Peter-
sen, która zdecydowanie zdominowała Paula – Jacka Laszczykowskiego.  
Ale może też o tym jest ta opera? O słabszym mężczyźnie i silnej kobie-
cie? n

Orfeusz w Umarłym mieście 
Katarzyna  Prot-Klinger

sama, jak Eurydyka w  przedstawieniu „Orfeusza” 
Trelińskiego? A może Paul ją zabił? Niekoniecznie 
fizycznie, ale swoją niemożnością „zobaczenia” jej 
(jak Orfeusz), wtłaczaniem w  ramy burżuazyjnej 
Brugii, jak próbuje to zrobić z Mariettą. W sekwen-
cji snu-wizji widzimy zabitą, zakrwawioną kobietę 
i napis na lustrze „Zurück” (z powrotem). 

Treliński w rozmowie z Eichelbergerem mówi 
o temacie „kobiety, która powraca”, łącząc to z „Za-
wrotem głowy” Hitchcocka, który również inspiro-
wał się powieścią Rodenbacha . Podobnie Jakub 
Majmurek porównuje sceny operowe do obrazów 
filmowych. Porównanie filmowe narzuca się także 
poprzez dalsze losy Korngolda, od lat 30. wybitne-
go twórcy muzyki filmowej . 

Moje natychmiastowe skojarzenia filmowe 
dotyczą „Mrocznego przedmiotu pożądania” Bu-
nuela. W filmie tym jedną rolę grają dwie aktorki 
różniące się wyglądem i  temperamentem. Boha-
ter jest bogatym mieszczuchem zafascynowanym 
wolną, erotycznie pociągającą go kobietą. W jed-
nej scenie kobieta odmawia nocowania w pokoju 
zmarłej żony widocznej na zdjęciu. Nie znamy tej 
poprzedniej historii, ale bohater coraz bardziej 
przypomina Paula – klauna, nieakceptującego 
wolności partnerki. 

Jeżeli za kluczowy uznamy wątek nieprzepra-
cowanej żałoby, to klasycznym filmem, w którym 
bohater próbuje zastąpić zmarłą żonę jest „Ostat-
nie tango w Paryżu”. Tak jak w „Umarłym mieście” 
jest to niemożliwe. „Ta druga” czuje, że jest używa-
na, chce istnieć jako osoba z  imieniem, swoją hi-
storią. Mogłaby prowadzić taki dialog, jak Marietta 
z Paulem, w którym Marietta mówi „jednak trochę 
mnie kochasz”, a Paul broni się „Nie, nie, ja cię po-
żądam”. W „Ostatnim tangu…” ginie Paul, a  życie 
dopisało tragiczny ciąg dalszy. Maria Schneider 
(Jeanne) przypłaciła ten film załamaniem psy-
chicznym, czuła się rzeczywiście używana i trakto-
wana przedmiotowo. 



ADELE 21
MIREK SUKIENNIK

Internet to fascynujący wynalazek, który naprawdę 
uczynił świat mniejszym i  łatwiejszym do życia miejscem. 
Ma wiele zalet, ale też niestety sporo wad… Przy odrobinie 
wysiłku można prawie każdego znaleźć. Przyszło mi to do 
głowy w czasie wakacji na tarasie małego hotelu na Sardynii 
– zajadając Pecorino i  popijając czerwone Cannonau w  mo-
jej skrzynce mailowej znalazłem dwie wiadomości – jedna 
od Pana Redaktora z przypomnieniem o terminie i druga od 
tajemniczej „Czytelniczki”. Pani po krótkich podziękowaniach 
za felietony zwraca mi uwagę, że po pierwsze, nie napisałem 
jeszcze o płycie kobiety (a jeśli je wspominam w tekstach, to 
traktuję je przedmiotowo – prawie jak Bond), a po drugie, nie 
wszyscy czytelnicy są starzy i  powinienem pisać też o  now-
szych płytach… Miałem tu mały polew, więc spróbuję upolo-
wać dwie kaczki za jednym zamachem i wstrząśnięty, ale nie 
zmieszany, opisuję drugą płytę Pani Adele Laurie Blue Adkins 
(czyli Adele) – „21”.

Jest to najważniejsza płyta ostatnich lat, 6 nagród Gram-
my, ponad 30 milionów sprzedanych egzemplarzy, kilkumie-
sięczna okupacja list przebojów. Nowa supergwiazda muzyki 
XXI wieku…

Wokalistka urodziła się w  Londynie w  maju 1988 roku 
w niezamożnej rodzinie. Ojciec wyprowadził się, gdy miała 2 
lata i wychowaniem zajęła się matka, która imała się różnych 
zajęć, często zmieniała pracę i miejsca zamieszkania. Dziew-

czynka od najmłodszych lat uwielbiała śpiewać i  zaczęła 
uczęszczać do szkoły artystycznej (była w klasie np. z Leoną 
Lewis i  Jessie J), którą ukończyła w  wieku 16 lat. Już wtedy 
pisała własne utwory i  je wykonywała. Kolega ze studiów 
opublikował kilka piosenek na Myspace i Youtube, co zwróci-
ło uwagę wytwórni muzycznej XL Recording. Zaproponowa-
li jej współpracę przy nagraniu płyty. Debiutancki album 19 
(nazwy albumów artystki pochodzą od wieku Adele w czasie 
pisania piosenek na płyty) ukazał się w 2008 roku i  zawierał 
m.in. singlowe przeboje „Hometown Glory” i  „Chasing Pave-
ments”. Była to nowoczesna mieszanka soulu i  popu, ale 
uwagę zwracał głównie charakterystyczny głos wokalistki: 
mocny, ale o ciepłej, kołyszącej soulowo-jazzowej akcentacji. 
Płyta dobrze się sprzedawała, zebrała pochlebne recenzje, 
zdobyła dwie nagrody Grammy, co poskutkowało licznymi 
koncertami. Wtedy dostrzeżono rzecz dzisiaj już rzadką – ta 
dziewczyna umie śpiewać na żywo… Możliwości studiów na-
graniowych są już tak duże, że wiele piosenek brzmi świetnie, 
ale wykonania na żywo bardzo różnią się od tego, co jest na 
płycie lub w radio. U Adele tego nie było i szybko zyskało jej 
to wielu fanów. Szybki sukces, intensywne trasy promocyjne 
i  koncertowe w  połączeniu z  problemami osobistymi przy-
niosły kryzys alkoholowy i depresję na przełomie roku 2008 
i 2009. Wytwórnia i artystka postanowili trochę zwolnić tem-
po i przez dwa lata próbowali nagrywać nowe piosenki z róż-
nymi producentami, ale z niezadowalającymi efektami. Wte-
dy zwrócono się do słynnego Ricka Rubina, który postanowił 

80 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/jesień 2017

Płyty, które warto znać
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Styczeń 2011
Rolling in the Deep
Rumour Has It
Turning Tables
Don’t You Remember
Set Fire to the Rain
He Won’t Go
Take It All
I’ll Be Waiting
One and Only
Lovesong
Someone Like You

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.



ADELE 21
MIREK SUKIENNIK

spróbować oddać niezwykły głos wokalistki tak, żeby brzmiał 
na płycie, jakby był wykonywany na żywo. Zatrudniono naj-
lepszych autorów, muzyków i  stworzono młodej artystce 
komfortowe warunki pracy. Było to potrzebne, bo problemy 
osobiste bardzo mocno przeżywała, co znalazło odzwiercie-
dlenie w tekstach piosenek. Płyta ukazała się w styczniu 2011 
roku i świat dosłownie oszalał na jej punkcie. W czasach, gdy 
sprzedaż płyt mocno spada, pojawił się album, który chcieli 
mieć wszyscy. Singlowe przeboje „Rolling in the Deep”, „Set Fire 
to the Rain”, „Someone Like You” grały radia na całym świecie. 
Zwraca też uwagę cover „Lovesong” The Cure, rytmiczne „Ru-
mour Has It”. Wszędzie dużo o wokalistce się mówiło i pisało 
jako o następczyni Dusty Springfield, Arethy Franklin a nawet 
Elli Fitzgerald…

Ja natomiast mam z 21 duży problem… Jest to napraw-
dę dobra mieszanka popu, soulu, bluesa, nawet z elementami 
nowoczesnej muzyki country. Produkcja i  brzmienie na naj-
wyższym światowym poziomie, wykonawczo świetnie, ale 
mnie to nie do końca przekonuje. Jest to trochę za bardzo 
dopracowane i  sterylne. Moim zdaniem jest sporo lepszych 
płyt wokalistek, np. pierwsze albumy Alanis Morissette i Tracy 
Chapman. Ale oczywiście bardzo płytę polecam i na pewno 
Pani Czytelniczka ma ją w swojej płytotece…

A  wracając do Bonda (to tutaj, na Sardynii, niedaleko 
Porto Cervo pływał pod wodą swoim samochodem w filmie 

„Szpieg, Który Mnie Kochał” Roger Moore, a jego partnerką była 
Barbara Bach, która potem została żoną Ringo Starra z Beatle-
sów), mnie przekonała do Adele napisana i nagrana rok po 21 
piosenka tytułowa do nowego filmu o Bondzie „Skyfall”. Ten 
utwór i jego wykonanie to absolutne mistrzostwo świata. Od 
21 zaczęła się dobra passa w życiu Adele. Wyszła za mąż, uro-
dziła dziecko, grała dobre koncerty, wykonania live w  radio 
i  telewizji, i niezapomniany występ na koncercie ku pamięci 
George’a  Michaela – nie ma w  tej chwili większej gwiazdy 
muzyki niż Adele. Wydany w listopadzie 2015 roku album 25 
jest niestety trochę słabszy i  zwraca uwagę tylko singlowe 
„Hello”, ale to dopiero początki drogi i  mam nadzieję, że jej 
życie i kariera będą łatwiejsze niż np. Elli Fitzgerald – dla mnie 
właśnie Ella jest najlepszą wokalistką w  historii… Ale to już 
innym razem. Przesyłam pozdrowienia dla Czytelniczki – pro-
szę jednak, żeby nie kontaktowała się już więcej ze mną, gdyż 
moja żona jest wciąż czujna i  już nawet teraz zerka na mnie 
z wyrzutem, bo jej kieliszek jest pusty. A z tarasu mamy widok 
na drogę, którą kiedyś swoim Lotusem jechał Roger Moore… 
Jak mawiał Bond, lubimy szybkie samochody i piękne kobiety 
(lub odwrotnie, mam już trochę sklerozę i nie pamiętam...).

Może jednak diagnoza Pani Czytelniczki była słuszna  
i  jestem starym szowinistą? Zapytam żonę – ona wie najle-
piej… n
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Historia psychiatrii krakowskiejod Kuchni
Jacek Bomba

Doktor Jerzy Zadęcki  
w poszukiwaniu  

niepoznanego smaku  
brukselki

To zastanawiające, jak wielu ascetycznych i skromnych w obejściu ludzi 
kształtowało oblicze psychiatrii krakowskiej. Jednym z nich, nie mamy co do 
tego najmniejszej wątpliwości, jest doktor Jerzy Zadęcki. Człowiek wszech-
stronnie wykształcony. Obdarzony łatwością formułowania myśli, rozwiniętą 
dzięki upartej i benedyktyńskiej pracy. Pisał sporo. Poezje. O sztuce. O lektu-
rach. Listy do przyjaciół. No i oczywiście – rozprawy psychiatryczne. To on 
zastosował do psychopatologii wczesnej schizofrenii analizę fenomenologiczną 
Romana Ingardena. Tak właśnie przygotował rozprawę doktorską pod opieką 
Antoniego Kępińskiego. 

Zbudował też, razem z młodszymi koleżankami i kolegami, program wielo-
płaszczyznowego leczenia wczesnej schizofrenii (znany szeroko jako program 
„C”, od zwyczajowego symbolu oznaczającego oddział, który prowadził).

Warto może zwrócić uwagę na mniej znany fragment życia Doktora. Kiedy 
jeszcze formował swój niepowtarzalny styl pracy, pisania, ba, właściwie życia, 
szukał w wielu miejscach. Bywał w Paryżu, w Szpitalu św. Anny. Bywał w Ni-
derlandach, w nieistniejącej już Jugosławii (retreat). Aby zaznać możliwości 
skupienia zamknął się też na krótki czas w klasztorze w Tyńcu. U Benedykty-
nów. Zawiodła go tam benedyktyńska pracowitość, czy raczej wyniósł ją stam-
tąd? Tego się pewnie nie dowiemy. Miało tam jednak miejsce znamienne i waż-
kie wydarzenie. Goście brali udział w posiłkach Ojców Benedyktynów słuchając 
czytań. Otóż zdarzyło się, że podano na kolację brukselkę, której doktor Zadęcki 
wcześniej nie jadł. Oto pojawił się konflikt: doświadczyć nowego, czy pozostać 
przy skromnej powściągliwości? Namysł trwał na tyle długo, że Ojcowie spożyli 
kolację, a lektor przeznaczone na ten dzień czytania. Doktor Zadęcki nie poznał 
smaku benedyktyńskiej brukselki. Wydaje się, że szuka go do dziś. O ileż jego 
poszukiwania są trudniejsze niż podążanie za zapamiętanym, chociaż mgliście 
zapamiętanym, smakiem umoczonej w herbacie magdalenki? Doktor Zadęcki 
zapędził się w tych poszukiwaniach aż na zachodnią półkulę. Nie porzucił, o nie, 
psychiatrii. Nie zamienił jej na filozofię, ani na literaturę. Nadal jest psychiatrą, 
chociaż amerykańskim. Opanował nawet podstawy nowoczesnej kuchni amery-
kańskiej i podejmuje wybranych gości skrzydełkami kurczaka z grilla, oczywi-
ście na sundeck.

Cicer cum caule
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Zapamiętać smak.
Przepisu na grillowane skrzydełka kurczaka nie podajemy.  
Z Paryża podał go już Wojciech Pszoniak. n

BRUKSELKA
15 dkg/osobę

1 łyżka

½ łyżki

• brukselki

• sól i cukier do smaku

• masła

• tartej bułki

•  Najlepiej jeść brukselkę późną jesienią, po przymrozkach. Trzeba ją obrać 
z wierzchnich, ciemnozielonych liści. Wygodniejsi i mniej wrażliwi na cyrkadialne 
powiązania smaków i pór roku mogą używać obranej i mrożonej brukselki. 

•  Zalać brukselkę wodą, posolić (1 łyżeczka na 1 litr wody) i posłodzić (1/2 łyżeczki 
na 1 litr wody). Gotować do miękkości. Wymaga to, zależnie od wielkości tych 
małych kapustek, trzy kwadranse lub więcej. Odcedzić. Do gorącej brukselki 
włożyć połowę masła, wstrząsnąć, przykryć i pozostawić w cieple na co najmniej 
15 minut. 

•  Na małej patelni, na sucho, zrumienić bułkę tartą na ciemnozłoty kolor.  
Zdjąć z ognia i na tej ciepłej patelni roztopić masło, ale nie rumienić go. 

•  Przełożyć brukselkę na ciepły półmisek i polać masłem z tartą bułeczką. 
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P?

R?
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Terminowanie
Janina Sonik

REZYDENCJA

Mimo, że w teorii nie pasują do sztywnych ram liberalnej 
demokracji i  starającej się funkcjonować w  jej ramach opieki 
zdrowotnej, pewne tradycje, dziwnym zbiegiem okoliczności 
się ostały. Bo czymże jest Izba Lekarska, jeżeli nie współczesną 
wersją rzemieślniczego cechu?

Wg Wikipedii celami cechu rzemieślniczego są:
n podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
n utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgod-

nych z zasadami etyki i godności,
n prowadzenie na rzecz członków działalności spo-

łeczno-organizacyjnej, oświatowej i gospodarczej,
n reprezentowanie interesów członków wobec orga-

nów władzy i administracji oraz sądów.

Wypisz wymaluj cele samorządu lekarskiego. Refleksja 
nad tym, że pewien model instytucji trwa od 1000 lat, zawsze 
zmienia punkt widzenia. Dla rezydenta obserwacją dużo cie-
kawszą niż tylko paralela średniowieczna będzie analiza tego, 
czym było w  kontekście rzemiosła – terminowanie. Pozornie, 
to tylko popularne hasło krzyżówkowe, oznaczające „naukę 
rzemiosła u mistrza” i wydawać by się mogło niemające zasto-
sowania w praktyce. Etapów kształcenia na mistrza rzemiosła 
było dużo, był to proces żmudny, reglamentowany. Promocja 
ucznia na czeladnika (wyzwolenie) odbywała się w wyznaczo-

nym wcześniej terminie. Mistrz wraz z uczniem stawali przed 
starszyzną cechową; uczeń prezentował swoją pracę, zaś 
mistrz świadczył o jego umiejętnościach. Czy nie brzmi to jak 
Egzamin Specjalizacyjny? Jest uczeń, jest komisja, jest egza-
min i jest najczęściej Kierownik Specjalizacji.

Niestety, archaizm zgodnie z  definicją, to pojęcie o  tyle 
puste, że oznacza to, co wyszło z użycia, stało się anachronicz-
ne, a więc niezwykle rzadko spotykane (lub wręcz niespotyka-
ne). Czy dlatego w 90% rola kierownika specjalizacji zaczyna 
się i kończy na obecności przy egzaminie? W programie spe-
cjalizacji Kierownik Specjalizacji ma w  teorii ważną rolę do 
spełnienia, w zasadzie zgodną z tradycją nauki według modelu 
Mistrz-Uczeń. W praktyce XXI-wiecznej najczęściej nie ma na to 
miejsca. Powodów tego stanu rzeczy jest całe mnóstwo. Jed-
nak najistotniejszy sprowadza się do tego, że z chwilą uzyska-
nia prawa wykonywania zawodu, rezydent staje się lekarzem 
i jego rolą jest przede wszystkim ratować system opieki zdro-
wotnej przed katastrofą. Mniej banalną uwagą niż ta, z jakiego 
powodu rola kierownika specjalizacji jest zazwyczaj fikcją, by-
łaby refleksja, czemu zachowano taki system. Z jakiegoś powo-
du, mimo że programy specjalizacyjne są nowe, nadal uważa 
się, że taki a nie inny model gwarantuje dobre przygotowanie 
do zawodu lekarza. I z pewnością nie chodzi o to, by w papie-
rach kształcenie przyszłego specjalisty wyglądało jak najlepiej 
i najstaranniej. Nawet jeśli rzeczywistość skrzeczy i nie spełnia 
ideału, to model przechowuje intuicję "ideału", czyli praktyki 
sprawdzonej przez wieki doświadczeń.

Dlatego warto w trakcie trwania rezydentury znaleźć fak-
tycznego "Mistrza", przewodnika-specjalistę, któremu będzie 
zależało, który pokaże, wytłumaczy i zwróci uwagę na błędy. 
To jest ten właśnie czas. Potem specjaliście trudniej prosić, 
trudniej pytać, a na pewno trudniej zwracać uwagę. n

Jako psychiatrzy wiemy, że każdy układa 
obraz siebie i świata tak, by wydał mu się 
jak najbardziej spójny. Dotyczy to jedno-
stek, dotyczy społeczeństw, które starają się 
adaptować do mniej lub bardziej spekta-
kularnych zmian. Co jakiś czas odkrywa się 
archaizmy po epoce, która minęła. Archa-
izmy bywają patologicznie, jak np. łapówka 
u lekarza, która kiedyś była "normą", a teraz 
kojarzy się z głębokim PRL-em, którego 
rezydent nie doświadczył.
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Anna Netrebko i reszta świata
Bogusław Habrat

Snobistyczno-pretensjonalny felieton  
grafomańsko-plotkarskii

W miarę narastania (głównie złych) emocji wokół felie-
tonu doszedłem do wniosku, że powinno to znaleźć odbicie 
w rozszerzeniu podtytułu o kolejne przymiotniki go charakte-
ryzujące. Jeden z członków Komisji (nomen omen) Kultury PTP 
nie mógł powstrzymać się od podzielenia się drogą mailową 
z pozostałymi PT Członkami eurekicznym (od: eureka!) odkry-
ciem, że felieton jest grafomański. Brawo za piekielnie wnikli-
wą analizę! 

Kierując się wrodzoną i nabytą złośliwością, w celu zapo-
bieżenia podobnym odkryciom, co do charakteru felietonu, 
już w poprzedniej edycji rozszerzyłem podtytuł. Jednakowoż 
Naczelny z  satysfakcją zawodowego cenzora wykastrował 
podtytuł i jeszcze nie był w stanie pohamować kompulsji, żeby 
na spodzie dodać swój komentarz. W sumie, kopii kruszyć nie 
warto, bo drowi S. inna Redakcja wycięła jeszcze lepszy numer. 
Cała zawartość artykułu o  nowej kategorii w  DSM-5, jaką są 
zaburzenia uprawiania hazardu, została przekreślona, a właści-
wie dodana, ręką tamtejszego Redaktora, który zmienił tytuł 
na „hazard patologiczny” i był wielce kontent ze swojej erudy-
cji. Niebożątko nie wiedziało, że nowy termin został specjalnie 
wprowadzony, by podkreślić odrębność podejścia DSM-5 od 
poprzednich wersji. Dr S. zgrzytał, ale się nie dozgrzytał. Trochę 
się rozluźnił, gdy mu powiedziałem, że – na szczęście – jego 
artykułu i tak nikt nie przeczyta. Gorzej mają ci, co przeczytają 
parę książek poświęconych rożnym aspektom DSM-5. A  tam 
jak byk stoi przetłumaczone gambling disorders jako „hazard 
patologiczny”! Że tłumacze poszli na łatwiznę i  tłumaczy-
li bez zrozumienia, to jeszcze jestem w  stanie zrozumieć, ale 
że przyklepali to utytułowani redaktorzy naukowi, to już nie. 
Nasuwa się tu wspomnienie recenzji śp. docenta W., który naj-
krócej zrecenzował pewną psychoanalityczną pracę doktorską 
słowami: „i po co Doktorant tyle jeździł po świecie, skoro mógł 
przyjechać do WSZON Kielce, ul. Grunwaldzka 47, a ja bym mu 
to wszystko wytłumaczył w pół godziny?”.

Otóż Naczelny, chcąc pochwalić się zewnętrznymi zna-
mionami obcego mu wewnętrznie poczucia winy, w akcie za-
dośćuczynienia zakupił mi w Paryżu blu-ray’a, którego pisana 
w języku francuskim okładka nic mi nie mówiła, poza opisem: 
„XXX”. W swojej naiwności termin ten dotychczas kojarzyłem 
z odzieżą dla osób o słusznej (czyli mojej) budowie. Jakież było 
moje zdumienie, gdy w czymś, co trafnie zostało nazwane „Ak-
tem I”, nikt ubrania nie nosił! Gdy po dłuższym czasie udało 
mi się znaleźć roztrzęsioną ręką klawisz „skip” na pilocie, prze-
szedłem do Aktu II, gdzie wbrew zniechęcającej nazwie (akt), 
aktorzy byli już częściowo ubrani. Choć w  pierwszym akcie 

oburzenie nie pozwoliło mi doszukać się muzyki, w  drugim 
okazało się, że muzyka jest. I  to wiodąca! I  to jaka! Jakby Ra-
meau...?

Tak. To był Jean-Philippe Rameau: „Les indes Galantes” 
Wyd. Alfa. W Polsce BD praktycznie nie do dostania. Radzę akt 
I oglądać z dziećmi, bo starsi mogą nie załapać, o co idzie.

Anna Netrebko wypuściła „Lohengrina” z  naszym repre-
zentantem Beczałą w  roli tytułowej. Trochę wszyscy się mar-
twią, bo jak się przejdzie od belcanto do oper Wagnera, to się 
głos zdziera tak, że potem nie chcą przyjąć nawet do amator-
skiego chóru kolejarzy „Echo”. Choć, zdaje się, „Lohengrin” jest 
z tych, co powroty niewagnerystów do normalnego śpiewania 
są możliwe. Otóż Drezno było tym „Lohengrinem” zachwycone 
(oglądałem w Mezzo). Złośliwi mówili, że Netrebko po ostat-
nim zamążpójściu jest jakaś roztargniona i za nic nie może się 
nauczyć germańskiego tekstu, mimo iż jest obywatelką Austrii. 
Podobno co drugi halabardnik miał na plecach wypisany tekst, 
a Anna patrząc im niewinnie na plecy śpiewała „jak z prompte-
ra”. Kupiłem BD i jedną z pierwszych, o ile nie pierwszą, płytę 
z muzyką poważną na płycie BD 4K. Odtwarzacza 4K nie mam, 
bo na razie za drogi, ale jakby ktoś miał i  chciał mnie zapro-
sić, to proszę się nie krępować: trochę się pocertolę i przyjdę 
z płytą.

No i  dawno zapowiadana płyta małżeńska: „Romanza”. 
Właściwie dwie płyty, jak na małżeństwo przystało. Trochę ko-
mercyjne, ale słucha się z przyjemnością.

We Wrocławiu na Vratislavia Cantans widziano Naczel-
nych na prominentnych miejscach. Zaszczycili swą obecnością 
„Powrót Ulissesa do ojczyzny” pod Gardinerem. Osoby, które 
to oglądały w Wenecji, były ciekawe, czy mimo małych zmian 
w  składzie było to to samo przedstawienie. Było. Nawet lep-
sze, bo sala Forum ma niesamowitą akustykę. Ponieważ nie 
wierzono mi, że mogę tam być, San Diego warowało przy II 
Programie PR, a ja miałem krzyknąć „Bravo!” w jakimś zupełnie 
nieodpowiednim momencie. Co i uczyniłem (teraz już można, 
odkąd w jednym z północno-wschodnich polskich uniwersy-
tetów dopuszczono osoby z zespołem Aspergera, które w ce-
lach terapeutycznych mogą na żywo i  na głos komentować 
wykłady), ale na drodze do San Diego były jakieś zakłócenia 
i rzekomo nie było słychać mojego gromkiego głosu. Terapeu-
tyczna Naczelna pocieszyła mnie, że to dlatego, że co innego 
było słychać na sali koncertowej, a  co innego w  radiu (głos 
szedł przez mikrofoniki i  skrzyneczki zwane teleportami, czy 
jakoś tak). W sumie jednak szkoda, że mój aksamitny tenor nie 
upublicznił się. Szczególnie w San Diego. n



86 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/jesień 2017

autobusowe super-wizje

Cicer cum caule

Ten felieton pisałem w środku Borów Tucholskich, bar-
dzo blisko epicentrum huraganu, który miał tędy przejść już za 
kilka dni. Nie mogłem o  tym wiedzieć, kiedy pisałem, ale pa-
trząc teraz na ten tekst, mam dziwne wrażenie, że chaotyczne 
treści w  nim zawarte jakoś zwiastowały chaos w  przyrodzie, 
który właśnie nadchodził. Jasne, po fakcie zawsze się takie rze-
czy widzi…

Cóż po poecie w czasie marnym? Przeczytałem to u Czap-
skiego, ale jak to często w przypadku efektownych fraz, autor 
odsyła do kogoś innego, cytowanego przez jeszcze innego, na-
wiązującego do tego niby właściwego. Jak widać Józef Czapski 
był bardzo uczciwym człowiekiem – większość takich cytują-
cych wskazuje na siebie jako na źródło. 

Wracając jednak do poety i czasu marnego. Nie uważam, 
aby czas był marny, wręcz przeciwnie, nie pamiętam, żeby kie-
dyś, tak jak teraz, ludzie tak mocno przejmowali się sprawami 
zupełnie niezwiązanymi z ich codziennymi potrzebami. Wokół 
sami zapaleni specjaliści od prawa i  konstytucji! To nie może 
być czas marny, a wręcz przeciwnie. 

Po co więc cytat, od którego zacząłem? Zupełnie ni w pięć 
ni w dziewięć, psychiatra powie: tangencjalnie, skojarzyłem po-
etę z teoretykiem, a czas marny z czasem innym (nie-marnym). 
Cóż po teoretyku w czasie innym… 

Wyjaśniam – lubię mieć różne teorie na różne tematy, lu-
bię poszukiwać wspólnych mianowników i  znajdować złote 
formuły wyjaśniające różne sytuacje. Jestem więc aspirującym 
teoretykiem. A kim jest teoretyk, jeśli nie współczesnym, scjen-
tycznym, magiem? Kiedy słucham specjalistów „od nawozu i od 
świata”, którzy mi mówią, co się wydarzy „w Gwatemali za trzy 
lata” (nie wiem, czy trzeba wyjaśniać, że to akurat cytat z Kleyf-
fa, a także z pamięci, bo jak zwykle nie sprawdziłem…), mam 
nieodparte wrażenie uczestniczenia w magicznych obrzędach. 
Doktorzy, niejednokrotnie rehabilitowani, wznoszą się na „wy-
żyny” analizując wpływ weta prezydenta na mleczność krów 
i  wydajność z  hektara. Nie wspomniałem o  profesorach? Oni 
jeszcze do tego strasznie nudzą…

Jako namiętny teoretyk, doszedłem więc do wniosku, że 
jeśli mam pełnić swą misję, którą sam sobie zleciłem i sam sobie 
misją nazwałem, muszę po pierwsze i główne przestać słuchać 
innych teoretyków – magów. Ich słuchanie w niczym nie może 
mi pomóc, ponieważ ich wywody nie mają zbyt ścisłego związ-
ku z  rzeczywistością (jakiś oczywiście mają). Każdy teoretyk 
wie, przywołuję tu z  całą mocą Redaktora Naczelnego niniej-
szego pisma, że głupota tekstu to żaden problem, natomiast 
wtórność – zabija. 

No więc jakiś czas temu przestałem słuchać teoretyków. 
Od tej pory, kiedy by to nie było, teoretyzuje się mi (chętnie na-

pisałbym „mnie”, ale to oczywiście wynalazek Roberta Mazurka) 
znacznie lepiej i przyjemniej. 

Teoria, której jest poświęcony ten felieton (którego już 
dwie trzecie przegadałem – nie ja pierwszy, byłem ostatnio na 
wykładzie, podczas którego slajd numer jeden pojawił się po 40 
minutach, pięć minut przed końcem) brzmi: „wszystko zaczyna 
się od trzeciego dziecka”. 

Wszystko, to znaczy wychowanie, myślenie w kategoriach 
rodziny, problemy itd. Oczywiście nie mam zamiaru najmniej-
szego ubliżać rodzinom bezdzietnym, rodzicom jedynaków czy 
też dwojga dzieci. Mają mnóstwo problemów, mnóstwo pracy, 
często nie mają 500 plus i w ogóle. Ale pełne zrozumienie zło-
żoności problemu przychodzi z trzecim dzieckiem. Dokładnie 
z trzecim. I nie byłbym teoretykiem, gdybym nie wiedział cze-
mu tak jest. 

Rzecz w  tym, że ludzie są dwustronnie symetryczni. Po-
siadają dwoje oczu, dwie ręce i  jeszcze kilka innych podwój-
nych czynników pozwalających na kontrolę rodzicielską. Stąd 
też kontrolowanie dwojga dzieci, przy odpowiedniej wprawie 
i motywacji, można doprowadzić niemal do perfekcji. A jakby 
się ludzie nie zarzekali, jak bardzo chcieliby dzieciom swym 
dawać wolność, swobodę i  pozwolenie na bycie innym – nie 
dadzą rady. Nie ma mowy. Jeśli tylko będą mogli, wpłyną, po-
kierują, przypilnują, choćby i z zaświatów. Jeśli będzie dwoje. 
Trzecie ucieknie. A jak trzecie ucieknie, to oczywiście wszystko 
ucieknie, bo wtedy zrozumiesz rodzicu, że nie masz niczego 
pilnować, bo nie ma niczego do pilnowania. Trudno uwierzyć?  
W to nie można uwierzyć, to można tylko przeżyć. 

Miałem zamiar poświęcić ten przegadany felieton Oldżisi, 
mojej trzeciej córce i trzeciemu dziecku. Olga jest dziennikarką 
piszącą dla Wysokich Obcasów, ale i dla innych zacnych pism. 
Kiedy się urodziła, miała piękną czarną czuprynkę i wszyscy oj-
cowie w izbie przyjęć na Karowej bardzo mi jej zazdrościli. Na-
uczyła się czytać w wieku trzech lat. Zaczęła od Twojego Stylu. 
Potem wydarzenia potoczyły się jak lawina. Skracając – Olga, 
bo tak ma na imię, choć dla mnie jest Oldżisią, przeczytała mój 
felieton o barfie i poprosiła, żebym następny poświęcił Jej. Przy-
chodzi mi to bez trudu, choć może czyta się z trudem. Kocham 
Cię Oldżiś. 

Jak na felieton o Oldze, to jest w nim Olgi za mało. Wiem. 
Próbuję się usprawiedliwić huraganem. Ale to jest raczej trud-
ność pisania o uczuciach, niektórzy wręcz sądzą, że nie powinno 
się o nich pisać, bo albo są prawdziwe i wtedy nie są na wynos, 
albo są nieprawdziwe i wtedy pisanie o nich jest nieprzyzwoite. 
Myślę, że jednak musimy się uczyć pisać o prawdziwych uczu-
ciach. Może na przykład uczmy się od Trzeciego Dziecka? n

Reguła trzeciego dziecka 
Olga
Łukasz Święcicki





SIL leku na stronie 60SIL leku na stronie 24


