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

Opinie wyrażone w artykułach publikowanych w naszym pi-
śmie są poglądami ich autorów formułowanymi bez założenia nie-
omylności. Publikowane materiały reprezentują opinie ich autora/
autorów i nie należy uważać, że zostały one napisane tak by od-
zwierciedlać opinię redakcji lub wydawcy jak również, że reprezen-
tują opinię instytucji lub organizacji, z których autorzy pochodzą.

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

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

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

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

cji nie może być gdziekolwiek i w jakikolwiek sposób wykorzysty-
wana bez pisemnej zgody Wydawcy.
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Drodzy Czytelnicy!

Wakacyjny numer kwartalnika Psychiatra przygotowaliśmy zgodnie z za-
sadami kuchni Fusion. Czy istnieje idealna recepta by stworzyć smaczne i ory-
ginalne danie? Na pewno potrzebne jest wyczucie smaku, spora wiedza, talent, 
wyobraźnia, dusza eksperymentatora i  kunszt wytrawnego rzemieślnika. Je-
stem przekonany, że nasza mała redakcja posiada wszystkie wymienione cechy. 
No, może większość. Przynajmniej dwie. Ale nawet jeśli jestem w błędzie, nawet 
gdybyśmy nie posiadali ani jednej i byli zmuszeni iść ciemną doliną, to zdradzę 
Wam sekret: i tak przygotowalibyśmy dla Was najlepsze numery. I tak powinno 
Wam smakować, bo poza talentem, wiedzą i wyobraźnią, po porostu wkłada-
my w naszą pracę serce. To samo serce, o którym śpiewa Joanna Kulig w filmie 
„Zimna wojna”.

Listę wykwintnych ingrediencji, których smak będziecie poznawać podczas 
upalnego lata 2018, otwiera rarytas z eksportu – po raz pierwszy na naszych ła-
mach przedrukowujemy prawdziwy artykuł naukowy „z impact factorem”, jakby 
jeszcze tego było mało, pierwszym autorem jest konsultant krajowy w dziedzi-
nie psychiatrii prof. Piotr Gałecki. „Tłusty” kąsek przygotowała dla Was także 
Prezeska Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego prof. Agata Szulc. Naprawdę 
jest w czym wybierać i jest na co popatrzeć. Jestem pewien, że Wasz wzrok przy-
ciągną przepiękne zdjęcia z psychiatrycznej wyprawy w deltę Dunaju. 

Cieszę się, że nasze czasopismo odzwierciedla różnorodność naszego śro-
dowiska. Postanowiliśmy policzyć, ilu nas właściwie jest? Na koniec 2017 roku 
w Polsce mieliśmy 4558 specjalistów psychiatrów dorosłych i specjalistów psy-
chiatrii dzieci i młodzieży. Z jednej strony to spora liczba. Z drugiej – pod wzglę-
dem liczby specjalistów przypadających na liczbę mieszkańców – jesteśmy 
w ogonie Europy (ale na pocieszenie: porównywalnie z USA). Jaka jest skala bra-
ku? To co najmniej 2000 specjalistów dorosłych i co najmniej 400 specjalistów 
psychiatrii dzieci i młodzieży. Rzut oka na liczbę osób w trakcie specjalizacji po-
kazuje, że nie ma szans na istotną zmianę sytuacji w ciągu najbliższej dekady. 
Nie będzie lepiej, tym bardziej, że psychiatrzy nie pracują wiecznie i podobnie 
jak inni ludzie, osiągają wiek emerytalny. Niestety, psychiatria nie jest bardzo 
atrakcyjną specjalnością przyciągającą tłumy młodych lekarzy. Ta strukturalna 
bariera jest faktem. Pokazuje też, jak bardzo palącym problemem jest poprawa 
efektywności systemu opieki psychiatrycznej w Polsce i jak ważne są działania 
zmierzające do jak najlepszego wykorzystania istniejących zasobów – takimi 
działaniami jest pilotaż psychiatrii środowiskowej, zmiana w  organizacji psy-
chiatrii dzieci i młodzieży integrująca poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 
Dobra wiadomość jest taka, że jesteśmy potrzebni i na pewno nie zabraknie dla 
nas pracy. Pracy, która czasami bywa bardzo trudna i obciążająca. 

Nie zapominajmy zatem o tym, aby zadbać nie tylko o naszych pacjentów, 
ale także o swoje zdrowie psychiczne i wypoczynek.

Udanych urlopów i miłej lektury!
Tomasz Szafrański

Redaktor Naczelny
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spis treści

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

Zdjęcia na stronach: 11-17 - www.123rf.com
Wakacyjne elementy na okładce „Zaprojektowane przez Freepik"

WIARA I PSYCHIKA
11 Miejsce wiary i religii w psychice i psychopatologii  

– Antoni Jakubczyk

15 Ból i cierpienie na styku medycyny i wiary  
– Jan Szafraniec

18 Pierwsza wyprawa ornitologiczno - psychiatryczna  
ORNITOLOGIA - Operacja Delta Dunaju 2018  
– Sławomir Murawiec, Alina i Marek Jarema, Marcin Wojnar

TEORIA I PRAKTYKA
7 Ilu jest psychiatrów w Polsce?

8 RODO w indywidualnej praktyce lekarskiej  
– Agnieszka Szaniawska-Bartnicka

26 Teoria neurorozwojowa depresji  
– Piotr Gałecki, Monika Talarowska

35 Metaanaliza porównawcza leków przeciwdepresyjnych  
– Adam Wichniak

40 Dieta w depresji Część 2: Witamina D i kwas foliowy  
– Monika Selimi-Sokołowska

43 Kiedy psychiatra powinien być obesitologiem?  
– Agata Szulc

53 Leczenie skojarzone pregabaliną i lekiem  
przeciwdepresyjnym w lęku uogólnionym  
– Karolina Wilczyńska, Napoleon Waszkiewicz

58 Zespół zachodzącego słońca – Radosław Magierki

RELACJE
63 Jubileuszowy, X Koncert Pogodny pt. Jesteś lekiem  

na całe zło… – Sławomir Murawiec

64 Regulacja emocji. Wehikuł zmian w psychoterapii  
– Natalia Górska, Janina Sonik

5, 6, 33,34  – Ogłoszenia

CICER CUM CAULE
71 CZYTANKI: Psychiatryczne limeryki z Grajewa  

–  Rozmowa z Januszem Chojnowskim

73 CZYTANKI: Wiersze i proza –  Anna Trzcińska-Wontek

76 PZp: Bardzo długi koniec tygodnia  
–  Ireneusz Cedeński

78 LAB&LAJF: Ketamina. Zagadka rozwiązana  
– Adam Płaźnik

80 OPERA: O czym śni Melizanda? – Katarzyna Prot-Klinger

82 Płyty, które warto znać: Jon and Vangelis  
„The Friends of Mr Cairo” – Mirek Sukiennik

84 Historia psychiatrii krakowskiej od Kuchni: Miłości docent 
Eugenii Kwiatkowskiej – Jacek Bomba

86 Zagłada osób z zaburzeniami psychicznymi  
w okupowanej polsce. Początek ludobójstwa  
– Tadeusz Nasierowski

87 Doświadczenie: Granice schizofrenii  
– Jadwiga Myrtiluk

88 REZYDENCJA: Pytają, czy warto? – Janina Sonik

89 Snobistyczno-pretensjonalny felieton grafomańsko-plotkarski: 

Anna Netrebko i reszta świata – Bogusław Habrat

90 Autobusowe super-wizje: Cienie wątpliwości w obitym  
mózgowiu, czyli valar morghulis valar dohaeris  
– Łukasz Święcicki



B Y L I Ś M Y, 
Z O B A C Z Y L I Ś M Y,
O P O W I E M Y !

5-9 maja 2018 roku, Nowy Jork
prawie 500 sesji naukowych
14 tysięcy lekarzy 
psychiatrów z całego świata,
w tym 16 psychiatrów 
z Centrum Terapii DIALOG

Wysłuchaliśmy m.in.:
prof. Stephen Stahl
prof. Glen Gabbard
prof. Norman Sartorius
prof. Katherine Philips
i wielu, wielu innych

Opowiemy między innymi o:
• Nowe leki w psychiatrii w USA. Czego możemy spodziewać się 

w Polsce?
• Co nowego w postępowaniu w zaburzeniach borderline? 
• Dialog motywujący - do czego używają amerykańscy psychiatrzy?
• Jak za oceanem psychiatrzy leczą otyłość? 
• ADHD dorosłych - jak leczyć zgodnie z aktualnymi algorytmami?

Spotkanie Naukowe Psychiatrów

Szczegóły
Kiedy: 29 września 2018 (sobota)
Gdzie: Warszawa
Koszt: bezpłatnie 
Zapisy: www.psychiatrzy.warszawa.pl/apa2018

UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!
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ogłoszenia
W 2018 roku Laboratorium Psychoedukacji 
obchodzi jubileusz 40-lecia
W ramach obchodów na przełomie sierpnia i września odbędą się 
w Łochowie pod Warszawą dwa wydarzenia:

n 24-29.08.2018 Międzynarodowa Letnia Szkoła Psychoterapii, prze-
znaczona dla zaawansowanych i początkujących psychoterapeutów 

n 30.08-1.09.2018 Międzynarodowa Konferencja Naukowa  
„Znękany świat – jak psychoterapia może pomóc? Nadzieje i iluzje”

W tych wydarzeniach wezmą udział goście zagraniczni, m.in. 
Nancy McWilliams, Patricia Coughlin, Stanley Messer, Mario Mikulincer, 
Robert Neborsky, Jonathan Shedler oraz psychoterapeuci polscy – 
Bogdan de Barbaro, Katarzyna Schier, Irena Namysłowska,  
Zofia Milska-Wrzosińska i inni.

Laboratorium Psychoedukacji 03-932 Warszawa, ul. Katowicka 18.

Więcej informacji na stronie:  www.40lps.pl

Oddział Warszawski PTP serdecznie zaprasza na 
VIII Warszawskie Sympozjum Psychiatryczne
///Smak życia na granicy śmierci///
23-24 listopada 2018 roku, sala konferencyjna Kliniki Psychiatrii Sądowej 
Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, Warszawa.

Dla członków PTP opłacających regularnie składki wstęp jest nieodpłatny, 
osoby z innych oddziałów niż warszawski proszone są o wysłanie wraz  
ze zgłoszeniem zaświadczenia o opłacaniu składek ze swojego oddziału.  
Opłata za udział dla pozostałych osób wynosi 200 zł.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
sympozjumpsychiatryczne@gmail.com
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specjaliści

specjalizujący się

Psychiatrzy w Polsce stan na 31.12.2017

Liczba psychiatrów przypadających 
na 1 milion mieszkańców w krajach Unii Europejskiej i USA, 2015

Wskaźniki: liczba psychiatrów dorosłych na 1 000 000 mieszkańców
oraz psychiatrów dzieci i młodzieży na 100 000 osób w wieku 0-17 lat

 populacja Polski wg. GUS na 31.12.2017 – 38 433 558 (0-17 lat - 6 920 652)
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Nawet po uwzględnieniu wszystkich specjalistów i osób specjalizujących się w psychiatrii, wskaźnik wynosi mniej 
niż 150/1.000.000 (minimum) i należy do najniższych w Europie! Wskaźnik psychiatrów dzieci i młodzieży też jest bardzo 
niski 5,8/100.000 osób w wieku 0-17 lat. W tym wypadku oczekiwany wskaźnik powinien być co najmniej 15/100.000)

Liczba psychiatrów w Polsce na podstawie danych NIL, specjalizujących się – konsultanci krajowi/CMKP, populacja Polski 
dane GUS. Wskaźniki psychiatrów na 1.000.000 w Polsce w 2017 - obliczenia własne. Wskaźniki psychiatrów na 1.000.000 
w 2015 roku dane za EUROSTAT (ec.europa.eu/Eurostat), Stany Zjednoczone wskaźnik na podstawie: 2015 Sta� Care white 
paper (https://www.sta�care.com/overcoming-mental-health-shortage-with-locum-tenens-psychiatrists-psychologists/)

160

140

120

100

80

60

40

20

0
Psychiatrzy / 1 000 000

Wszyscy Dorośli 
ze specjalizującymi się

Dzieci i młodzież 
ze specjalizującymi się

Dzieci i młodzież 
specjaliści

Dorośli specjaliści

140 130,9
108

7,4 5,8

TEORIA I PRAKTYKA



8 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/Lato 2018

RODO 
W INDYWIDUALNEJ  
PRAKTYCE 
LEKARSKIEJ
Agnieszka Szaniawska-Bartnicka

Wprowadzenie w  życie 25 maja br. ogólnego rozpo-
rządzenia o ochronie danych zwanego RODO wywołało spore 
zamieszanie. Wszyscy zostaliśmy zalani falą długich i niezrozu-
miałych maili oraz brzmiących jak pogróżki informacji o  no-
wych obowiązkach, które spadną na nas po wprowadzeniu 
RODO. Osoby, które dotychczas sądziły, że zwyczajnie pro-
wadzą, objętą tajemnicą lekarską, dokumentację medyczną, 
uświadomiły sobie, że są administratorami danych osobowych 
i to w dodatku danych wrażliwych, i co gorsza, zajmują się ich 
przetwarzaniem. Wielu z nas w panice zadawało sobie pytanie 
„Co robić, co robić?“. 

Tymczasem, dotychczas też gromadziliśmy i przetwarza-
liśmy wrażliwe dane osobowe i  dotyczyły nas przepisy o  ich 
ochronie, z tą różnicą, że groźny GIODO okazał się nie tak prze-
raźliwy, jak się początkowo wydawał, a poza tym dla większo-
ści z nas pozostał bytem abstrakcyjnym. No a poza tym, był to 
nasz byt swojski, a nie jakiś dziwaczny europejski.

Co robić?  
Przede wszystkim, to okazja dla nas wszystkich, żeby zro-

bić rachunek sumienia z tego, jak traktujemy powierzone nam 
dane i prowadzoną przez siebie dokumentację. Jak zabezpie-
czone są nasze kalendarze, jak i gdzie przechowujemy historie 
chorób? Komu i w jaki sposób udostępniamy dokumentację? 
Jak zabezpieczone są komputery, na których prowadzimy do-
kumentację i kto z nich korzysta? To w „języku RODO“ będzie 
się nazywało analizą ryzyka i środków bezpieczeństwa w pla-
cówce.   

Ponieważ RODO, jak sama nazwa wskazuje, jest ogólnym 
rozporządzeniem, nie daje nam konkretnych rozwiązań, musi-
my sami zdecydować, jakie są czynniki ryzyka nieuprawnione-
go udostępnienia danych osobowych i jakie będą adekwatne 
działania zmierzające do ich ograniczenia. 

Czy bezpieczniej mieć osobny kalendarz do zapisywania 
pacjentów na wizyty, czy robić to w  tym samym, w  którym 
zapisujemy imieniny cioci Zosi. Czy historie choroby trzymać 
w  foliowych koszulkach, czy w  nieprzeźroczystych teczkach, 
czy szafa, w  której przechowujemy historie ma sprawny za-
mek, czy włamią się do niej bez trudu nawet nasze dzieci, 
czy dokumentację do ZUS wysyłać listem zwykłym czy pole-
conym, w  jednej czy w  dwóch kopertach, czy podczas wizy-
ty trzymać historie choroby innych pacjentów na biurku, czy 
może lepiej w szufladzie, czy wchodzić z komputera, na któ-

rym gromadzimy dane na nasze ulubione strony, czy używać 
go tylko do pracy… 

Cel i sens wprowadzenia RODO jest właśnie taki, żeby oso-
ba, która powierza nam swoje dane wiedziała, po co to robi, 
a my żebyśmy zastanowili się, jak chronimy powierzone nam 
dane. 

RODO nie nakłada na nas nowego obowiązku pobierania 
zgody na przetwarzanie danych osobowych, taki obowiązek 
już był, paradoksalnie RODO liberalizuje wymogi dotyczące 
uzyskania takiej zgody, ponieważ przewiduje, że może mieć 
ona charakter „wyraźnego działania potwierdzającego“, z któ-
rego wynika, że osoba udostępniająca swoje dane przyzwala 
na ich przetwarzanie. 

Tak więc można przyjąć, że pacjent, który przychodzi na 
wizytę i  podaje nam dane personalne, tym samym wyraża 
zgodę na ich przetwarzanie, jednak ze względu na to, że dane 
dotyczące stanu zdrowia są danymi wrażliwymi, zgoda na ich 
przetwarzanie powinna mieć charakter pisemny. 

Dotychczas uzyskane zgody pozostają ważne pod warun-
kiem, że były zgodne z obowiązującymi przepisami i zawierały 
informację o możliwości ich wycofania w dowolnym momen-
cie. 

RODO nakłada na nas obowiązek poinformowania pa-
cjenta W  ZROZUMIAŁY SPOSÓB, kto jest administratorem 
jego danych, w jakim celu i jak długo będą one przetwarzane 
(w  przypadku historii choroby w  gabinecie psychiatrycznym 
jest to 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym udzie-
lono ostatniego świadczenia) oraz o  tym, że może w  dowol-
nym momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie. 

Warto też zastanowić się, jakie dane rzeczywiście są nam 
potrzebne do prowadzenia naszej działalności – RODO nakła-
da na nas obowiązek gromadzenia tylko danych niezbędnych. 
Być może imię ojca lub miejsce urodzenia nie są nam potrzeb-
ne. 

Indywidualna praktyka lekarska powinna mieć następu-
jące dokumenty: 

1. Analiza czynników ryzyka.
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
3. Informacja dla pacjenta o sposobie i celu  

przetwarzania danych osobowych.
4. Ewidencja udostępnianej dokumentacji medycznej 

w trybie art. 26 i 27 ustawy o prawach pacjenta  
i rzeczniku praw pacjenta.

5. Ewidencja podmiotów, którym powierzono  
przetwarzanie danych osobowych (o ile takie są).

6. Rejestr naruszeń.
Znacznie więcej dokumentów będzie nam potrzebnych, 

jeżeli zatrudniamy np. pracownika do rejestracji pacjentów lub 
prowadzimy podmiot leczniczy. 

Przykładowe wzory dokumentów do zaadaptowania 
w  swoim gabinecie udostępnia na stronie internetowej Na-
czelna Izba Lekarska, warto do nich zajrzeć i z nich skorzystać, 
tak żeby nasza aktywność związana z RODO nie skupiła się na 
histerycznym mnożeniu papierów, ale posłużyła nam do upo-
rządkowania dokumentacji, a  pacjentom dała poczucie, że 
ich dane są gromadzone i przetwarzane w sposób sensowny 
i bezpieczny. n

TEORIA I PRAKTYKA
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Na wstępie kilka rozważań 
na temat miejsca wiary i religii w psy-
chice – do czego jest nam potrzebny 
Bóg. Nie zajmuję się tu istotą Boga, bo 
tym zajmuje się teologia i  religioznaw-
stwo. Zajmuję się jedynie myślami i emocjami 
ludzkimi. Nie ma tu znaczenia, czy Bóg jest, czy 
go nie ma (a dokładniej, czy istnieje niezależnie od istnienia 
ludzi i  ich umysłów), ale z całą pewnością można stwierdzić, 
że jest ludziom potrzebny; dlatego nawet jeśli go nie ma, 
to jest przez ludzi wytworzony. Jeżeli natomiast jest, to jest 
z  definicji niepoznawalny, nieprzenikniony, niedostępny do 
badania znanymi nam metodami naukowymi. A  skoro tak 
jest, to wszelkie wyobrażenia na temat Bóstwa będą ludzkimi 
projekcjami. Skoro jest niepoznawalny, to istnieje potrzeba, 
by go umysł ludzki spróbował doprowadzić do postaci przez 
ten umysł pojmowalnej. Jedną z takich metod jest „uczłowie-
czenie”, stąd w wielu religiach postacie półbogów, herosów, 
potomków Bóstwa i kobiety ludzkiej (Zeus w postaci łabędzia 
zapłodnił Ledę, z czego narodził się Tezeusz), a także uznawa-

nie niektórych ludzi za świętych (lub „błogosławionych”, czyli 
jakby „pół świętych).

Bóg jest ludziom potrzebny do różnych rzeczy, na przy-
kład do wyjaśnienia świata, odpowiedzi na pytania o  świat 
i nas samych, przy czym zależnie od poziomu wiedzy o świe-
cie, będzie to mniej lub bardziej naiwne. Odpowiedzią na py-
tanie o początek świata w religii katolickiej było stwierdzenie, 
że Bóg stworzył go w 7 dni (a kobietę stworzył z żebra Adama 
– i  wszystko jasne!) i  takie wyjaśnienie wystarczało ludziom 

przez wiele wieków. Obecnie nadal to pytanie jest 
aktualne, ale w innej formie: kto wywołał Big 

Bang (oczywiście Bóg) – istota pytania 
i  odpowiedzi pozostaje ta sama, po-

jawiło się tylko przesunięcie zależne 
od rozwoju wiedzy. Oczywiście 

w wielu religiach obecnych i daw-
nych istnieją inne odpowiedzi na 
podstawowe pytania (Bóg Słoń-
ce Egipcjan, bogowie rzymscy 
czy greccy, katolicyzm z  projek-

cją systemu feudalnego na orga-
nizację bóstw z gradacją obiektów 

modlitwy – Trójca Święta, liczni świę-
ci, błogosławieni, aniołowie, jeszcze 

niżej kapłani, którzy mają pośredniczyć 
między „śmiertelnikiem” a Bogiem). Stwierdze-

nie „Bóg tak chciał” też jest próbą zrozumienia świata, 
dlaczego coś się wydarzyło. Stwierdzenie to nadaje sens wy-
darzeniom, wobec których nie potrafimy znaleźć odpowiedzi 
„dlaczego?”. Przypomina mi się wywód proboszcza po kata-
strofie autokaru, wracającego z  pielgrzymki do Watykanu: 
Bóg cudownie ocalił tych, którzy przeżyli, a tych, którzy zgi-
nęli zabrał w  nagrodę do siebie. Proboszcz nie wspomniał 
o kobiecie, która przeżyła z przerwaniem rdzenia, choć i tu 
dałoby się znaleźć jakąś koncepcję uzasadniającą jej stan… 
To, co proboszcz zrobił w swoim kazaniu, to próba nadania 
sensu tragicznemu wydarzeniu. Ci, którym ten sens był po-
trzebny, przyjęli go.

Bóg jest też potrzebny do odwołania się (np. modlitwy 

W podeszłym wieku, w którym się 
znienacka znalazłem, obserwuje  

się zwiększenie religijności.  
Dotknęło to też i mnie, nie poszło 

jednak w dewocję (na szczęście – lub 
„dzięki Bogu”), tylko w rozważania 

o istocie wiary, Boga i ich miejsca 
w umysłach ludzkich. Chciałbym 

się w tym miejscu podzielić tymi 
rozważaniami (o ile to kogoś 

zainteresuje).

wiara i psychikaMIEJSCE WIARY I RELIGII 
W PSYCHICE 
I PSYCHOPATOLOGII
Antoni Jakubczyk
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o deszcz lub wyzdrowienie), 
do wezwania jakiejś siły na 
pomoc. Może też być po-
trzebny wtedy, kiedy czu-
jemy potrzebę wyrażenia 
wdzięczności za dobre wy-
darzenie np. ocalenie z  wy-
padku czy wyzdrowienie 
(„Dzięki Bogu”). Najpierw 
pojawia się uczucie wdzięcz-
ności, a  dopiero potem 
potrzeba przypisania tego 
uczucia do jakiegoś obiektu.

Oczywistym jest, że Bóg 
potrzebny jest do stworze-
nia zasad moralnych – deka-
log został przekazany ludziom w  postaci tablic kamiennych 
osobiście przez Boga.

Wyobraźmy sobie plemię w  Amazonii żyjące w  dżun-
gli: jakiego rodzaju Bóstwa są w  stanie sobie wyobrazić 
(konceptualizować)? Może to być Bóg rzeki dającej wodę 
i ryby, ale jednocześnie mogącej zabić, Bóg jaguar, duchy 
przodków itd. Mało prawdopodobna będzie koncepcja 
Boga Słońca czy księżyca, bo w dżungli słońce i księ-
życ są mało widoczne. A  już zupełnie niemożliwe 
będą wierzenia w Allaha, Mahometa czy Chrystu-
sa, ponieważ nikt im tych wierzeń nie narzucił 
(chyba, że przyjdą konkwistadorzy, wymordu-
ją znaczną część populacji, doprowadzając 
do przekonania, że Bóg konkwistadora jest 
potężniejszy, w związku z czym warto go 
przyjąć). 10 przykazań też nie będzie 
miało zastosowania w  warunkach 
dżungli, potrzebne będą inne zasady 
regulujące współżycie w  tamtych 
warunkach, skrajnie odmiennych 
od warunków koczowniczego 
plemienia pustynnego. Być 
może w  innych sytuacjach 
pojawiłoby się przykaza-
nie „nie pożądaj męża 
bliźniej swojej”, którego zabrakło w przykazaniach katolickich. 
W Amazonii na pewno nie będzie możliwa feudalna struktura 
bóstw, ponieważ system feudalny tam nie powstał.

Kilka miliardów ludzi na ziemi już od czasów prehisto-
rycznych czuje potrzebę modlitwy, nie tylko indywidualnej, 
ale także zbiorowej, na tyle głęboko, że można uznać, że nie 
ma życia ludzkiego bez jakiejś religii i  bez modlitwy. Do or-
ganizacji i  administracji potrzeby religii i  modlitwy zawsze 
istnieli kapłani. Potrzeba ta jest na tyle silna, że przynajmniej 
na naszym terenie rzesze ludzi udają się w każdą niedzielę do 
kościoła, mimo że często odrzucają nauki tego kościoła i nie 
mają żadnego szacunku dla swojego proboszcza. Po prostu 
idą wspólnie modlić się (a także, co jest też ważne, wspólnie 
śpiewać), do najbliższego dostępnego miejsca. Ponownie, 
nie ma tu odpowiedzi na pytanie, czy dzieje się tak, ponieważ 

czują w  swojej głębokiej podświadomości (w  nie-
świadomości zbiorowej) istnienie Istoty Wyższej, 
czy też potrzebują, żeby taka istota istniała, w związ-
ku z czym ją wytwarzają, czy też jest i tak, i tak. Może 
być też, że ludzie odczuwają uniwersalną potrzebę 
więzi z  innymi, którą zapewnia dana religia. Prof. 
Leszek Kołakowski powiedział kiedyś, że jeżeli Boga 
nie ma, to być powinien (bo jest ludziom potrzeb-
ny), mówił też, że modlić się trzeba dużo i  w  róż-
nych miejscach. Analogiczna potrzeba – wspólnoty, 
wyrażonej choćby wspólnym śpiewem występuje 
na stadionach piłkarskich. W  związku z  tym warto 
zastanowić się, jakie jest miejsce religijności w psy-
chice ludzkiej, a  także w  psychopatologii. Religia 
jest niewątpliwie niezbędna człowiekowi do próby 
zrozumienia i nazwania tego, czego (obecnie) zrozu-

mieć się nie da oraz prób opanowania tego, czego opanować 
się nie da (np. modlitwa o  uniknięcie zagrożeń związanych 
z przyrodą i jej kataklizmami). Ten element jest pewną różni-
cą między religią, a stadionem piłkarskim. Modlitwa daje też 
dużo innych korzyści ludziom: daje uspokojenie, ukojenie, 

czas do refleksji, nadzieję; zezwala też na przerzucenie na 
zewnątrz części swojego cierpienia związanego ze stratą. 

Zapewne pomaga w  uruchomieniu wewnętrznych za-
sobów swojego umysłu przez mechanizmy zbliżone 

do psychologicznych technik wizualizacji.
To, jak ludzie nazywają obiekt czci oraz rodzaj 

liturgii, jest pochodną przede wszystkim miej-
sca urodzenia i  tradycji tego miejsca, a  to, jak 

ludzie się modlą jest zależne także od możli-
wości aparatu psychicznego danej jednostki, 

w tym języka, jaki jest jej dostępny, ograni-
czonego do 4 wymiarów czasoprzestrze-

ni. W Polsce mamy na przykład 2 wersje 
katolicyzmu: papieską (watykańską) 

i  toruńską. Widać wyraźnie, że wy-
znawcy tych 2 wersji są odmienny-

mi ludźmi, różnią się chociażby 
poziomem wykształcenia.

Istnieją sytuacje, kiedy 
aparat psychiczny nie może 

zintegrować rozumowej wiedzy o  prawach przyrody z  dog-
matami religijnymi – doprowadzając do agnostycyzmu lub 
ateizmu (który też jest jakąś wiarą). Jestem jednak przekonany 
(choć nie znam żadnych badań na ten temat), że u  ateistów 
musi pojawić się jakaś inna forma religii zastępczej (np. joga, 
tai-chi czy choćby mecze piłkarskie). W  krajach skrajnie to-
talitarnych funkcje boskie przejmują dyktatorzy (Stalin, Kim 
Dzong Un), którym przypisuje się cechy boskie (chmury się 
rozstępują, kiedy Kim wchodzi na górę, ptaki przestają śpie-
wać kiedy umiera inny Kim). W wielu systemach przypisywa-
no władcom cechy boskie (cesarze rzymscy, cesarz japoński). 
I  tam organizowane są cykliczne namiastki nabożeństwa ku 
czci dyktatora i  jego przodków, mające pewne cechy wspól-
ne z mszą. Zapewne wielu ludzi w warunkach reżimu wierzy 
w  boskość przywódcy i  uczestniczy w  rytuałach, ponieważ 

wiara i psychika

Wyobraźmy sobie ple-
mię w Amazonii żyjące 
w dżungli: jakiego ro-
dzaju Bóstwa są w stanie 
sobie wyobrazić (koncep-
tualizować)? Może to być 
Bóg rzeki dającej wodę 
i ryby, ale jednocześnie 
mogącej zabić, Bóg jagu-
ar, duchy przodków itd. 
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wiara i psychika

jest im potrzebna jakaś wiara i religia. A jest to jedyna dostęp-
na im forma religijności.

Może też być i tak, że silna potrzeba buntu i odrzucenia 
obowiązujących wartości doprowadzi do satanizmu.

Różnice między katolickimi egzorcyzmami a praktykami 
szamanów sprowadzają się do jedynie do nazwania obiek-
tu, do którego się odwołują (na korzyść szamanów przema-
wia to, że nie są oni zinstytucjonalizowani). Niezależnie od 
tego, modlitwa i wiara w każdej religii niewątpliwie ludziom 
służy, pozwala na przykład zachować nadzieję w  trudnych 
sytuacjach czy pogodzić się z przeciwnościami losu. Niewąt-
pliwie każda religia organizuje rozumienie rzeczywistości 
poprzez wyjaśnienie tego, czego nie da się pojąć. Mówiąc 
o  Bogu ludzie posługują się językiem pasującym do kate-
gorii ludzkich i  przypisują mu ludzkie atrybuty (Boga nale-
ży chwalić, Bóg się cieszy, gniewa, jest miłosierny, trzeba go 
przepraszać, wybacza lub nie, ukarze, wynagrodzi itp.). Bóg 
nawet może płacić (Bóg zapłać). W religijnych rodzinach Bóg 
funkcjonuje jako dodatkowy członek rodziny (dzieci otrzy-
mują przekaz, że Bóg wszystko widzi, nawet 
wtedy, kiedy rodziców nie ma w domu, cze-
go symbolem jest wizerunek oka wiszący 
na ścianie i przekaz „Bozia wszystko widzi). 
Jeden z  moich pacjentów w  czasie mło-
dzieńczej masturbacji miał uczucie, iż jest 
z góry obserwowany.

Ludzie muszą jakoś sobie konceptu-
alizować obiekt czci, a  inna będzie koncep-
tualizacja profesora filozofii od wyobrażeń 
człowieka z niskim intelektem.

Bóg może być wyobrażony jako brodata 
postać na chmurze w towarzystwie kobiety 
w złotej sukni i w koronie, albo też jako ist-
nienie zawarte w  dodatkowych wymiarach 
teorii strun lub jakiś byt istniejący w ciemnej 
materii i  ciemnej energii, o  których wiemy 
tylko tyle, że są. W  modlitwach powierz-
chownych mamy do czynienia z  wypowia-
daniem listy życzeń lub mechanicznym 
i  przyspieszonym odmawianiem pacierzy. 
Tutaj też sposób modlenia się jest zależny 
od możliwości aparatu psychicznego człowieka. Przykładem 
może być modlitwa pewnej góralki, by Przenajświętsza Pa-
nienka przyszła i sprała po pysku jej chłopa (może wtedy prze-
stanie pić). Różne wyobrażenia religijne są związane z  licz-
nymi czynnikami psychospołecznymi, w  tym z  potrzebami 
wierzącego (np. wyobrażenia piekła jako katowni czy wyobra-
żenie Matki Boskiej ubranej w złoto i w koronie). Innymi sło-
wy, człowiek może wierzyć jedynie w to, co jego aparat psy-
chiczny jest w stanie ogarnąć, a to jest m.in. uwarunkowane 
genetycznym potencjałem intelektualnym i doświadczeniami 
życiowymi. Obiekt modlitwy natomiast jest narzucony przez 
warunki środowiskowe. Istotę Wyższą można przeżywać jako 
surową i karzącą, albo jako miłującą, a to zależy od wczesnych 
doświadczeń człowieka – jest to zwyczajne przeniesienie. 

Inne będzie pojmowanie Boga przez człowieka wychowane-
go w rodzinie przemocowej, a inne w rodzinie kochającej, to-
lerancyjnej i wspierającej.

U  głęboko zaburzonych schizofrenicznych pacjentów 
można spotkać dziwaczne pojmowanie Boga (np. Bóg to czas).

Ludzie różnych wyznań doznają czasem objawienia (co 
prawda objawienie polega na tym, że ktoś przyjdzie i  po-
wie, że miał objawienie) – w  stanie śmierci klinicznej ludzie 
relacjonują doświadczanie różnych rzeczy – niektórzy widzą 
światłość, inni postać Chrystusa albo Buddy, zależnie od wy-
znawanej religii. W  objawieniach za życia też widać pewne 
prawidłowości. Muzułmanom nie objawia się Matka Boska. 
Niedawny „cud” w kraju muzułmańskim polegał na pojawia-
niu się cytatów z Koranu na ciele niemowlęcia. Można to wyja-
śnić dwojako: albo ludzie doświadczają czegoś niezwykłego, 
do czego nie mają odpowiedniego języka opisu, w  związku 
z czym interpretują i nazywają to zgodnie ze swoją wiarą, albo 
też Istota Wyższa objawia się w sposób akceptowalny i lepiej 
zrozumiały dla danej jednostki.

Na rozwój religijności mają 
wpływ różne uwarunkowania – 
może ona wynikać ze  wspomnia-
nej wewnętrznej potrzeby, i  taką 
religijnością tutaj nie ma potrzeby 
się zajmować; może być pochod-
ną wymogów środowiskowych. 
W tym wypadku jest ona powierz-
chowna, w  niczym niepomagają-
ca, ani nic nieutrudniająca i też nie 
ma powodu by się nią w tym miej-
scu zajmować. Również religijność 
wymuszona naciskami czy wręcz 
przemocą jest powierzchowna 
i najczęściej kończy się buntem. 

Religijność może być jednak 
połączona z  psychopatologią lub 
wręcz być na usługach psycho-
patologii różnego rodzaju. Z  taką 
religijnością spotykamy się, czy 
to w pracy psychoterapeutycznej, 
czy w innych miejscach (np. w wię-
zieniach).

Religijność może być wykorzystywana do realizacji ten-
dencji sadystycznych lub masochistycznych, lub też wręcz do 
realizacji własnych dewiacji seksualnych. Przykłady można 
znajdować bardziej w  mediach, sądach czy więzieniach, niż 
w  gabinetach psychoterapeutycznych lub psychiatrycznych. 
Być może religijność jest w tych przypadkach próbą poradze-
nia sobie z nieakceptowanymi przez siebie samego skłonno-
ściami (np. homoseksualizmem czy skłonnością do pedofilii) 
i  zapewne w  wielu wypadkach jest to skuteczna sublimacja 
popędu. Bywa jednak, że nie jest to wystarczające i dewiacja 
ujawnia się po pewnym czasie, nawet racjonalizowana wzglę-
dami religijnymi (na przykład ksiądz traktujący seks ze swoimi 
parafiankami jako sakrament). Przy używaniu religii do realiza-
cji swojej patologii dominującym mechanizmem jest splitting 

Niewątpliwie każda religia 
organizuje rozumienie 
rzeczywistości poprzez 
wyjaśnienie tego, czego 
nie da się pojąć. Mówiąc 
o Bogu ludzie posługują 
się językiem pasującym do 
kategorii ludzkich i przypi-
sują mu ludzkie atrybuty 
(Boga należy chwalić, Bóg 
się cieszy, gniewa, jest 
miłosierny, trzeba go prze-
praszać, wybacza lub nie, 
ukarze, wynagrodzi itp.).
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(np. ojciec, który po codzien-
nych wieczornych modlitwach 
rodziny udawał się do pokoju 
córek i  wykorzystywał je sek-
sualnie, albo też zachowania 
demonstrantów narodowych, 
którzy pod hasłami religijnymi 
palą kukły, wieszają portrety 
lub fizycznie atakują inaczej 
myślących ludzi (na szczęście 
u nas nie mają możliwości ob-
cinania im głów, choć mecha-
nizm jest ten sam).

Religijność może być 
wbudowana w  psychotyczne 
struktury, stanowiąc systemy 
mechanizmów obronnych, 
umożliwiających jakie takie utrzymanie się w rzeczywistości. 
Prawdopodobnie skrajny fanatyzm religijny jest takim syste-
mem, chroniącym psychikę przed dezintegracją.

Dzieci wychowywane w  warunkach traumatycznych 
mogą szukać ratunku zwracając się w  kierunku kościoła, 
szukając (w  mojej interpretacji) rekompensaty za przebyte 
traumy i  znajdując ją w  postaci ojca (rodzica) zastępczego 
– „Boga Ojca” oraz księdza (ojca). Alternatywnie mogłyby 
zwrócić się w  kierunku narkotyków, alkoholu, przestępczo-
ści czy innej antysocjalnej subkultury (albo do harcerstwa, 
co jest niewątpliwie pozytywnym rozwiązaniem), co czasem 
obserwuje się w  rozwoju dzieci wcześniej zaangażowanych 
w Kościół np. jako ministranci. Postacie realne (opiekunowie 
duchowi, członkowie ruchu Oazowego, KIK, wspólnot) wy-
pełniały w  pewnym zakresie funkcje ojcowskie w  zakresie 
formowania superego, dostarczając ściśle określonych zasad 
moralnych. Sadzę, że w  wielu wypadkach mądry przewod-
nik duchowy wypełni tę funkcję na tyle skutecznie, że ci lu-
dzie nie staną się pacjentami. Postać Boga może być u ludzi 
obiektem licznych projekcji – w  wypowiedziach ludzkich 
znajdujemy czasem sformułowania takie jak: Bóg się cieszy, 
martwi, obraża, gniewa, ukarze, ale jest też źródłem nadziei 
i  obiektem wdzięczności („Bóg mi pomoże”, „dzięki Bogu”). 
Poczucie omnipotencji ulega projekcji w formie „udadzą się 
nawet rzeczy niemożliwe przy Boskiej pomocy” lub „wiara 
czyni cuda”. Wszystkie te emocje stanowią projekcję emocji 
i  nastawień pacjenta. W  Bogu można umieścić praktycznie 
wszystko – od wdzięczności (łącznie z przyszłym odwzajem-
nieniem przez „Bóg zapłać”), poprzez życzenia, do projekcji 
emocji negatywnych – nienawistnych, mściwych. Taka pro-
jekcja pomaga w odbarczeniu się od nich na zasadzie „Bóg 
go ukarze (ale ja nie mam do niego nienawiści, bo nie po-
winienem, a  także nie mam możliwości go ukarać”). Wspo-
mniana modlitwa góralki z pewnością częściowo odbarcza ją 
od złości czy nienawiści do męża i pomaga w znoszeniu go, 
dostarczając satysfakcji z wizualizacji obrazu upokorzonego 
męża. Boga też należy się bać w przypadku naruszenia zasad. 
W fantazjach tych pacjentów Bóg jawił się jako postać, któ-

ra spełni wszystkie prośby, pod warunkiem, że 
człowiek będzie się wystarczająco starać, modlić 
żarliwie, nie grzeszyć. Fantazje takie były wie-
lokrotnie podtrzymane lub wzmacniane przez 
księży (jednej z  pacjentek ksiądz powiedział, iż 
„depresja jest problemem ludzi małej wiary”, 
co oczywiście wpędziło ją w  jeszcze większe 
poczucie winy i pogłębiło depresję). Można też 
kłócić się z Bogiem, wyrażać do niego pretensje 
o niespełnienie życzeń, o zapomnienie o danej 
osobie. U ludzi obserwuje się przeniesienie róż-
nych emocji na Boga.

Podsumowując: 
Wiara i  modlitwa są potrzebne, 

wszystko jedno, w  co wierzymy i  do 
czego się modlimy, czyli, w  co ubie-

rzemy i  jak nazwiemy obiekt modlitwy. Nie-
wątpliwie wierzenia wzbogacają i  ułatwiają 
życie oraz duchową część naszej psychiki. 
Obiektem modlitwy jest to, co nasz aparat 
psychiczny jest zdolny sobie wytworzyć czy 
skonceptualizować. Każda modlitwa skierowa-
na do osobistej reprezentacji Siły Wyższej, nie-
zależnie od tego, czy będzie to duch przodka,  
Allah czy Chrystus, ma swoją dużą wartość (jak 
wspomniałem obiekt modlitwy jest pochod-
ną warunków środowiskowych i  możliwości 
aparatu psychicznego człowieka). Każda wia-
ra i  religia jest dobra, i  równie ważna, ponie-
waż jest ona na miarę osoby wierzącej – pod  
warunkiem używania jej w  dobrym celu, np. 
rozwoju duchowości, transcendencji, a nie do 
niszczenia czegokolwiek (zabijania, niszczenia 
obrazów czy książek, niszczenia potencjału 
ludzkiego, tak jak niszczenie potencjału ko-
biecego w islamie czy niszczenia seksualności 
przez wycinanie łechtaczki i wiele innych form 
niszczenia dokonywanych w imię tej czy innej 
religii). Tak więc wierzyć trzeba, a skoro wy-
tworzyliśmy daną wiarę, to trzeba jej używać 
w dobrym celu. n

wiara i psychika

Religijność może być wbu-
dowana w psychotyczne 
struktury, stanowiąc  
systemy mechanizmów 
obronnych, umożliwiają-
cych jakie takie utrzymanie 
się w rzeczywistości. Praw-
dopodobnie skrajny fana-
tyzm religijny jest takim 
systemem, chroniącym psy-
chikę przed dezintegracją.
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Ból i cierpienie na styku 
medycyny i wiary
Jan Szafraniec

Biorąc pod uwagę temat konferencji poświęcony bólo-
wi, postaram się omówić zaledwie wycinek tej Karty dotyczący 
leczenia bólu w  kontekście etycznych aspektów działań me-
dycznych. 

„Ból – czytamy w  Karcie – posiada funkcję biologiczną, 
gdyż jest symptomem jakiejś patologii i determinuje reakcję 
fizyczną oraz psychiczną człowieka, może również wpływać 
szkodliwie na psychofizyczną integralność osoby2”. Zbyt głę-
bokie cierpienie może zmniejszyć lub całkowicie uniemożliwić 
panowanie nad duchem”, dlatego też analgezja; „oddziałując 
bezpośrednio na to, co w  bólu jest najbardziej agresywne 
i wstrząsające przywraca człowieka jemu samemu, sprawiając, 
że jego doświadczenie cierpienia staje się bardziej ludzkie” 
(Św. Jan Paweł II. Przemówienie do uczestników Kongresu Wło-
skiego Stowarzyszenia Anestezjologicznego (1984).

Dla chrześcijanina cierpienie może nabrać doniosłego 
znaczenia pokutnego i  zbawczego, poprzez udział w  męce 
Chrystusa. Z  tych względów niektórzy chrześcijanie pragną 

ograniczać używanie znieczulających środków medycznych, 
aby przyjmując dobrowolnie przynajmniej część swoich cier-
pień, móc w sposób świadomy złączyć się przez nie z cierpie-
niami Chrystusa. (Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o euta-
nazji Jura et Bona, 1980).

Oczywiście „dokonywana w  wolności akceptacja bólu 
z motywów chrześcijańskich nie powinna skłaniać do myśle-
nia, że nie powinno się go uśmierzać”3. Podczas spotkań z pa-
pieżem Piusem XII lekarze zadali pytanie: czy zgodnie z religią 
i zasadami moralnymi można zezwolić lekarzowi i choremu na 
uśmierzanie bólu oraz pozbawienie świadomości przy pomo-
cy lekarstw narkotyzujących? Papież odpowiedział: „Wolno, 
jeśli nie ma innych środków i  gdy w  konkretnych okoliczno-
ściach nie przeszkodzi to w wypełnianiu innych obowiązków 
religijnych i moralnych”4.

Co to oznacza? Godzi się uśmierzać ból, ale „bez poważnej 
przyczyny nie godzi się pozbawiać umierającego świadomo-
ści”. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ „wielkie znaczenie 
posiada fakt, gdy człowiek ma możliwość nie tylko wypełnić 
wszystkie nakazy moralne i zobowiązania rodzinne, lecz także 
– i to przede wszystkim – może przygotować w pełni świado-
mie swoją duszę na spotkanie z Chrystusem. 

Żeby nie poprzestawać na teoretycznych dywagacjach 
i  nie być gołosłownym, na potwierdzenie tej zasady posłużę 
się świadectwem biskupa Edwarda Kisiela, który w  końco-
wej fazie życia, w  stanie pełnej świadomości zrezygnował 
ze środków uśmierzających ból poprzez nadanie cierpieniu 
wymiaru pokutnego i zbawczego. Podobną intencję złożyła 
chora z naszego Hospicjum cierpiąca na szybko postępujące 
stwardnienie zanikowe boczne, której przypadek opisałem 
w książce „Moc z Wysoka”. Pani Grażyna żyła ze świadomo-
ścią postępującego stwardnienia zanikowego bocznego, 
z  którego objawami w  miarę postępującej choroby 
zapoznawała się z  różnych opracowań. Miała pełną 
świadomość nieuleczalnego schorzenia prowa-
dzącego do całkowitego paraliżu mięśni i  do 
śmierci. Kontakt z  otoczeniem z  uwagi na 
utratę mowy, ograniczył się do nikłego 
ruchu lewej dłoni, gałek ocznych, 
mięśni mimicznych twarzy. 

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa 
Służby Zdrowia wydała w roku 2017 

Nową Kartę Pracowników Służby Zdro-
wia1. Podczas Międzynarodowej Konfe-
rencji „Fides et ratio” w służbie człowie-

kowi choremu, czyli o spotkaniu teologii 
i medycyny w celu zacieśnienia współ-

pracy między osobami zaangażowanymi 
zarówno w życie Kościoła, jak i w służbę 
ludziom chorym w celu pogłębienia de-

baty społecznej wokół etycznych aspek-
tów działań medycznych. 
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W  ostatniej fazie ograniczył się do kontaktu powiekowego. 
Proces degeneracyjny, który pustoszył jej organizm jak na iro-
nię oszczędził ostatni przyczółek jakim były nie uszkodzone 
sprawności intelektualne i świadomie podejmowane decyzje. 
Pozostawała pod moją opieką psychologiczną z wyłączeniem 
kontaktu słownego z racji całkowitej utraty funkcji fonacyjnej. 
Kiedy wyraziłem gotowość pomocy psychologicznej, chora 
nikłym ruchem dłoni wspomaganym ruchem gałek ocznych 
wskazała na zeszyt. Opiekunka ułożyła zeszyt na podstawce, 
podniosła jej rękę, włożyła do dłoni długopis zabezpieczając 
przed wypadnięciem. Pani Grażyna napisała niewyraźne lite-
ry (drukiem), które z trudem odczytałem: Chciałabym napisać 
świadectwo, ale ciężko pisać. Zachęciłem ją i w kolejnym dniu 
otrzymałem świadectwo na kartce papieru pisane niewyraź-
nymi słowami, których treść z pomocą rodzonej siostry odczy-
taliśmy i które dosłownie przytaczam: 

W  roku 2012 zachorowałam na raka piersi (pierś usunięto) 
oczywiście chciałam żyć i  cieszyć się wnukami, ale mówię do P. 
Boga – ratuj młode mamy, które muszą wychować małe dzieci. 
W 2013 r. zachorowałam na SLA i nurtuje mnie pytanie, czy mam 
prawo prosić Ducha Świętego o cud uzdrowienia jeżeli wcześniej 
swoje życie oddać chciałam za młode mamy, i jeszcze jedno, z ca-
łego serca mówię, że kocham i ufam Panu Jezusowi a przyjmuję 
uspakajające leki i sądzę, że P. Bóg gniewa się na mnie, że zaufa-
łam a jednocześnie mam lęki i  jedno z drugim się nie łączy i nie 
daje mi spokoju. MA-RA-NA- TA. 

Dwa sprzeczne ze sobą motywy. Dwa sprzeczne ze sobą 
wewnątrzpsychicze konflikty.

Pierwszy konflikt: między przyjęciem i  ofiarowaniem 
cierpienia za młode matki, a  sprzeczną z nim pokusą prośby 
o uzdrowienie i związany z tym dylemat. Przy którym motywie 
pozostać?

 
Drugi konflikt: między potrzebą uczestnictwa w  cierpie-

niu Chrystusa, a  zażywaniem leków. Który motyw wybrać? 
Przecież Chrystus znosił cierpienie bez leków. Kiedy podano 
Mu na krzyżu „wino zaprawione mirrą, On nie przyjął” (Mr. 
15,23).

W czasach Chrystusa dodawano mirrę5 do wina, które po-
dawano skazańcom przed śmiercią, by zmniejszyć ból. Dzisiaj 
wiemy, że mirra zawiera substancje działające na receptory 
opioidowe wywołując, żeby użyć określenia Benedykta XVI, 
odurzenie, stąd odmowa Jezusa, który „świadomie godzi się 
na ból ukrzyżowania”6.

Te dwa dylematy budziły niepokój, poczucie winy, ducho-
wą udrękę i wyrzuty sumienia. Co robić, żeby pozostać w zgo-
dzie z  moralnymi zasadami? Z  tym psychicznym dramatem  
pani Grażyna dzieliła się z rodziną. 

Kiedy wezwany do domu lekarz zapropo-
nował jej potrzebę zażywania leków sedatyw-
nych, napisała drukowanymi literami na kartce: 
XAZINUM (chodziło o  hydroksyzynę) i  równie 
drukowanymi: NIE ZA DUŻO OD NERWÓW.

Kiedy zadawano pytania, czy w  ostateczno-
ści skłonna byłaby zdecydować się na respirator, 
wówczas odpowiadała przeczącymi ruchami gło-
wy. Lekarz skłaniał ją do skorzystania z  respiratora, 
o czym informowała rodzinę za pomocą pisma. Pani 
teraz w stresie żyje, ludzie przez to nie duszą się..., a ona 
na kartce napisała: MASZYNY NIE… TYLKO NIE CHCĘ 
INTENSYWNEJ POMOCY.

A lekarz na to: ja widzę, że pani to potrzebne. Nie zmie-
niła decyzji. Z  dwóch możliwości wybrała uczestnictwo 
w  cierpieniu Chrystusa rezygnując z  oferty intensywnej 
pomocy lekarskiej. Zapewne myślała: dlaczego ja, chcąc 
uczestniczyć w Jego udręce mam korzystać z proponowanej 
pomocy, której On nie doświadczył?

I temu dała wyraz:
NIE ZA DUŻO OD NERWÓW I MASZYNY NIE.

A co na to wspomniana Papieska Rada? Żeby nie ulec po-
kusie własnego komentarza przytaczam dosłowne jej zapisy 
dotyczące omawianych kwestii. 

Cytuję: „Dla osoby chorej cierpienie w ostatnich chwilach 
życia może nabrać duchowego znaczenia oraz, zwłaszcza dla 
chrześcijanina, może zostać przyjęte „jako udział” w  męce 
i zjednoczenie ze zbawczą ofiarą Chrystusa (por. Kol 1,24), dla-
tego może ona odmówić stosowania terapii znieczulających 
(por. Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o  eutanazji Iura et 
bona (1980). 

Uwaga powyższa nie oznacza jednak generalnej normy 
działania. Nie można bowiem od nikogo wymagać zachowa-
nia heroicznego (por Pius XII, Przemówienie do Międzynaro-
dowego Zgromadzenia Lekarzy i  Chirurgów (1957). W  wielu 
wypadkach cierpienie może bowiem osłabić fizyczną i  mo-
ralną siłę osoby. Kiedy istnieje w terapii taka konieczność i za 
zgodą chorego, właściwie pojęta opieka ludzka i chrześcijań-
ska – przewiduje się stosowanie leków, które mogą złagodzić 
lub wyeliminować cierpienie, chociaż ubocznie mogą spowo-
dować otępienie i zmniejszenie świadomości”(punkt 153).

„Dla uśmierzenia bólu w  fazie terminalnej może okazać 
się konieczne stosowanie środków przeciwbólowych, nawet 
w wysokich dawkach; wiąże się to z pojawieniem się skutków 
ubocznych i komplikacji, łącznie z przyspieszeniem śmierci. 

Dlatego muszą być one przepisywane z zachowaniem roz-
tropności i  lege artis. „Stosowanie środków przeciwbólowych,  

wiara i psychika
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by ulżyć cierpieniom konającego nawet ryzy-
kując jego życie, może być moralnie zgodne 

z  ludzką godnością, jeżeli śmierć nie jest zamie-
rzona ani jako cel, ani jako nieunikniona” (Pius XII 

– Przemówienie do Międzynarodowego Kongresu 
Neuropsychofarmakologii (1958)).

W  takim przypadku „śmierć nie jest w  żaden 
sposób zamierzona czy pożądana, chociaż z powodu 

rozumnej przyczyny naraża się na jej ryzyko; zamierza 
się tylko skuteczne uśmierzanie bólu stosując do tego 

celu te środki znieczulające, którymi dysponuje medy-
cyna (Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o  eutanzaji 

Iura et bona (1980)”.
„Z użyciem środków znieczulających i narkotycznych 

wiąże się także ewentualność pozbawienia umierającego 
świadomości. Takie działanie wymaga szczególnego po-
traktowania (Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o euta-
nazji Iura et bona (1980). 

W  przypadku bólu nie do zniesienia, opornego na 
zwyczajne terapie uśmierzające, w  chwili zbliżającej się 
śmierci lub w  uzasadnionym przewidywaniu wystąpienia 
głębokiego kryzysu w  chwili śmierci, poważne wskazanie 

kliniczne może pociągać za sobą zastosowanie środków po-
zbawiających świadomości.

Taka głęboka sedacja paliatywna w  fazie terminalnej, 
klinicznie uzasadniona, może być uznana za akceptowalną 

moralnie pod warunkiem wyrażenia zgody przez chorego, 
odpowiedniego poinformowania rodziny, wykluczenia jakiej-
kolwiek intencji eutanatycznej i  dania choremu możliwości 
zadośćuczynienia jego obowiązkom moralnym, rodzinnym 
i  religijnym: „w  obliczu zbliżającej się śmierci ludzie powinni 
być w  stanie wypełnić swoje obowiązki moralne i  rodzinne, 
zwłaszcza zaś powinni mieć możliwość w pełni świadomego 
przygotowania się na ostateczne spotkanie z Bogiem” (Św. Jan 
Paweł II, Encyklika Evangelium vitae). Dlatego „nie należy po-
zbawiać konającego świadomości siebie bez poważnych przy-
czyn”. Sedacja paliatywna w fazach poprzedzających moment 
śmierci (...) „nie powinna implikować zaniechania podstawo-
wej opieki” (św. Jan Paweł II. Encyklika Evangelium vitae). 

I na zakończenie:
„Każdy pojedynczy przypadek ma swoje 

wymagania zależne od wartości i  zdolności 
każdego, od relacji z  chorym i  od jego stanu. 
Przewidując jego ewentualne reakcje (bunt,  
depresję, rezygnację, itd.) trzeba się przygoto-
wać do stawienia im czoła ze spokojem i taktem”.  

Piśmiennictwo 
1 Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia. Papieska. Rada ds. Dusz-
pasterstwa Służby Zdrowia. Katowice 2017. W przytoczonych cytatach 
z Karty zachowano przypisy dotyczące konkretnych fragmentów tekstu. 
2 Patrz także: W ostatnich 20 latach pojawiło się w literaturze psychopato-
logii, a zwłaszcza suicydologii, pojęcie bólu psychicznego (psychological 
pain, emotional pain, mental pain, psychache). Wprowadził je wybitny 
znawca problematyki samobójstw Shneidman, który definiował je 
jako: „doświadczenie udręki, cierpienia i negatywnych emocji, takich 
jak przerażenie, rozpacz, lęk, żal, wstyd, wina, brak miłości, samotność 
i strata”. Wymienione objawy były doświadczeniem prób samobójczych, 
które poprzedzały próbę stanami „trudnego do zniesienia psychiczne-
go cierpienia a także przekonanie, że śmierć jest jedynym sposobem 
przerwania strumienia bólu. Za podstawowe źródło bólu psychicznego 
uznał on frustrację ważnych potrzeb, m.in. miłości, przynależności, afiliacji, 
osiągnięć, dominacji, agresji (…). Nieco inne ujęcie bólu psychicznego 
przedstawili z kolei Orbach i wsp., zgodnie z którymi ból ten można opisać 
jako subiektywne doświadczenie, któremu towarzyszy świadomość 
negatywnych zmian w sobie i swoim funkcjonowaniu wraz z współwystę-
pującymi przykrymi emocjami” – cytuję za: http://dx.doi. Org/10.12740/
PP/OnlainFirst/59448 (Polska adaptacja Skali Bólu Psychicznego Ronalda 
Holdena i współpracowników. Jan Chodkiewicz i wsp. 
3 Kongregacja Nauki Wiary (1980). 
4 Pius XII w przemówieniu do Międzynarodowego Zgromadzenia Lekarzy 
i Chirurgów (1957) powiedział, że cierpienia „pogłębiają stan osłabienia 
i wyczerpania fizycznego, są przeszkodą dla wzlotów ducha i zamiast 
podtrzymywać , wyniszczają siły moralne. Natomiast powstrzymanie cier-
pienia niesie za sobą fizyczne i psychiczne odprężenie, ułatwia modlitwę 
i umożliwia bardziej wielkoduszny dar z siebie. 
5 Mirra jest wonną żywicą otrzymywaną z drzew i krzewów należących do 
rodzaju balsamowiec (Commiphora). Między innymi ma właściwości prze-
ciwbólowe, zawarte w niej substancje wpływają na receptory opioidowe.
6 Kard. Joseph Ratzinger: Droga krzyżowa w Koloseum na Wielki piątek 2005.

To co ważne, (...) polega na solidarnej relacji 
z  chorym (…). W  takiej relacji perspektywa 
śmierci (...) „traci swoją zatrważającą moc”: Cho-
ry „Nie jest sam ze swoim cierpieniem: czuje się 
zrozumiany w  prawdzie, pojednany ze sobą 
i z innymi. Jest sobą samym. Jego życie, pomi-
mo wszystko ma sens i rozwija się ku granicom 
– spełniającego się i przekraczającego śmierć – 
znaczenia” (Św. Jana Paweł II, Przemówienie do 
uczestników Międzynarodowego Stowarzysze-
nia „Omnia hominis” (1990).

Tekst referatu wygłoszonego na IX Konferencji Szkoleniowej „Le-
czenie bólu oraz postępowanie terapeutyczne u pacjentów ho-
spicyjnych”, Białystok 24 marca 2018.
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Pierwsza wyprawa 
ornitologiczno - psychiatryczna  
Operacja Delta Dunaju 2018

tekst: Sławomir Murawiec
Zdjęcia:  ALINA i MAREK JAREMA, Sławomir murawiec, Marcin WOjnar

operacja delta

Zimorodek - fot. Alina i Marek Jarema
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Łódka płynęła szerokim kanałem, a w wodzie odbijał się 
niekończący się szpaler wierzb. Zanurzały końce gałęzi w błę-
kitnej wodzie. Ich pnie stały w zacienianej wodzie, konary za-
nurzały się w brunatnej wodzie, w głębi wodnego lasu woda 
była zupełnie czarna, a  w  prześwitach pomiędzy kolejnymi 
wodnymi zagajnikami połyskująco biała; woda była wszędzie, 
w  każdej postaci, w  każdym wymiarze na dziesiątki kilome-
trów w każdą stronę. Ten wodny, płynny, żywy świat wydawał 
się nie mieć końca. Za każdym zakrętem kanału ukazywała się 
kolejna jego odsłona, była jednoczenie nowa i dokładnie taka 
sama jak ta, którą już przepłynęliśmy. Niekończące się aleje 
zanurzonych w wodzie drzew. Woda, pnie o wszystkich odcie-
niach brązu i  szarości, liście o  wszystkich wiosennych możli-
wościach i ptaki o wszystkich możliwych kolorach. Za każdym 
zakrętem kanału zrywały się do lotu śnieżnobiałe łabędzie nie-
me, przy każdej skarpie z głośnym piskiem mknął jak błękitna 
strzała król rybaków, zimorodek. Wysoko w gałęziach rozległ 
się inny, długi, opadający w tonie głos. 

Przewodnik powiedział: Grey-headed woodpecker, picus 
canus.
Dzięcioł zielonosiwy – powtórzył za przewodnikiem Marcin.
Dzięcioł zielonosiwy – powtórzyli Alina i Marek.
He is very common here – dodał przewodnik.

Każdy z  nas oddzielnie pomyślał, że nie widział dotych-
czas dzięcioła zielonosiwego, oczywiście poza kartkami atlasu 
ptaków. Zaczęło się wypatrywanie. Był na czubku drzewa, na 
suchej gałęzi, ledwie widoczny. Skierowaliśmy aparaty w jego 
stronę, niemrawe trzaski migawek pozbawione były jednak 
nadziei na dobre zdjęcia. Tymczasem dzięcioł postanowił się 
z nami podroczyć. Przeleciał na drzewo po drugiej stronie ka-
nału. Ustawił się jeszcze gorzej do zdjęć, bo pod słońce. Prze-
leciał znowu ponad kanałem, potem znowu… nagle zniknął. 
Staliśmy czujnie przy szpalerze drzew, czekając rozczarowani 
nieuchwytnością ptaka. Zaraz za drzewami był wąski kawałek 
lądu, krótki odcinek, kilka metrów wału porośniętego trawą 

operacja delta operacja delta

Dzięcioł zielonosiwy - fot. Marcin Wojnar
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i zaroślami. Był właśnie tam, na ziemi, blisko, na wyciągnięcie 
obiektywu. W słońcu pokazywał zielony grzbiet, szarą głowę, 
czerwoną plamę nad okiem. Trzask pięciu migawek w  ogóle 
go nie interesował, pracowicie poszukiwał czegoś pomiędzy 
kępami traw. Sesja zdjęciowa okazała się bardzo udana. 

I  tak przez kilka dni, przez kilkanaście godzin każdego 
dnia, przez tysiące krajobrazów, kanałów, jezior, zagajników, 
szpalerów drzew, zalanych łąk, trzcinowisk, przesmyków mię-
dzy trzcinami. Od rana do zmierzchu, od jednego wodnego 
krajobrazu do kolejnego. I  tysiące ptaków, dziesiątki gatun-
ków, wiele takich, które widzieliśmy wszyscy po raz pierwszy 
w życiu.

Płyniemy wzdłuż trzcin. Nasz przewodnik Florin mówi nie 
podnosząc głosu: white-tailed eagle out there. Zaczynamy 
gorączkowe przeszukiwania wzrokiem linii trzcin. Trochę po-
nad ich górną linią, na tle nieba, siedzi bielik. Płyniemy w jego 
stronę. Po kilkunastu minutach wypełnionych nadzieją, że nie 

zerwie się zbyt szybko, jest już całkiem blisko. Na zwalonym 
pniu w trzcinowisku, na wystającej ponad suche, zeszłoroczne 
rośliny konarze siedzi wielki, piękny bielik. Prawdziwie maje-
statyczny, z  tym charakterystycznym orlim wyrazem dzioba 
i  oczu. Patrzy na nas, nie odlatuje. Przewodnik jest także fo-
tografem, ustawia łódkę tak, aby ptak był oświetlony, a zdję-
cia jak najlepsze. Trzaskają migawki, a  bielik przypatruje się 
nam ze wzrastającym zniecierpliwieniem, w końcu zrywa się 
i leci tuż nad wodą, wzdłuż linii jeziora i trzcin. Biały ogon lśni 
w słońcu, żółte szpony i dziób widać wyraźnie na zdjęciach. 

Płyniemy do kolonii ptaków wodnych. Przez środek kolo-
nii przepływa kanał, nie jesteśmy tu już sami, od czasu do czasu 
pojawia się inna łódka. Drzewa, bardzo wysokie, niektóre wy-
schnięte i pozbawione liści, niektóre całkiem zielone. Niepraw-
da, nie całkiem zielone. Pokryte białymi plamami, poruszające 
się czarnymi plamami, ukrywające szaro-żółte plamy. Ptaki. 
Setki ptaków. Miasto gniazd. Największe zainteresowanie mi-

operacja delta

Bielik - fot. Alina i Marek JaremaŚlepowron - fot. Marcin Wojnar

Czaple nadobne - fot. Marcin Wojnar
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operacja delta

gawek budzą warzęchy, których raczej nie ma w Polsce i ślepo-
wrony, które co prawda są, ale nikt z nas nie widział ich w na-
turze. Dziesiątki gniazd kormoranów, jedno przy drugim, jak 
mieszkania-klitki w wysokościowcu. To kormorany małe, zgro-
madzone na gęsto, obok nich większe kormorany zwyczajne. 
Także podane na gęsto. Czaple siwe, dobrze znane, ale zawsze 
pełne wdzięku. Dziesiątki czapli nadobnych, okrytych białymi 
pelerynami. Wyglądają jakby na swoje spodnie, śnieżnobiałe 
pióra, zarzuciły ażurowe pelerynki, jak prześwitujące nocne 
koszulki. No i warzęchy, z długimi dziobami zakończonymi pła-
skim talerzykiem, zamiast ostrego szpikulca, jak to jest wśród 
bocianów i czapli. Fascynujące ptaki, o nieprawdopodobnym 
kształcie pierwotnych stworzeń z zamierzchłych czasów. Łód-
ka stoi na wodzie, najpierw wszystkie aparaty huczą robiąc ty-
siące zdjęć. Potem coraz rzadziej i rzadziej trzaskają migawki. 
Zapada cisza. Kolonia wielkich, różnorodnych ptaków wokół 
nas żyje swoim życiem. Siedzimy i patrzymy, patrzymy, patrzy-
my… Na drzewie obok siedzą i patrzą na nas dwa przytulone 

ślepowrony. Wyglądają jak zrobione z miękkiego pluszu, okrą-
głe i miękkie. 

Jezioro, a może zalana łąka. Po wychyleniu się z łódki wi-
dać zatopione zarośla, roślinność, pokryte pianką glonów ga-
łęzie. Płyniemy ponad tym, pogrążonym w  wodzie, światem. 
Nad tym ukrytym światem setki łabędzi, aż po horyzont biel. 
Z tyłu dobiega przytomny głos: Dalmatian pelican, pelecanus 
crispus. Pelikany widzieliśmy już wielokrotnie, w  tym wielkie 
piękne klucze pelikanów lecących w kształcie litery V, jak zna-
ne nam z  polskiego nieba klucze żurawi. Odwracamy wzrok, 
po drugiej stronie łódki dostrzegając dwa pelikany kędzierza-
we. Wpływają od strony kanału, którym tu przybyliśmy. Pły-
niemy w  ich stronę, a  przynajmniej próbujemy płynąc w  ich 
stronę. My do nich, one w bok, my w bok, one na wprost. Ale 
szczęśliwie dla nas nie odlatują. Od czasu do czasu jeden zry-
wa się (trzaskają migawki), ale siada na wodzie po kilku me-
trach majestatycznego lotu. W  końcu przyzwyczajają się do 

Czapla nadobna - fot. Sławomir Murawiec

Warzęcha - fot. Marcin Wojnar
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nas. Płyniemy równolegle: my w łódce i dwa pelikany. Oba pta-
ki kompletnie nieuczesane do zdjęć. „Włosy” na głowie i  szyi 
zmierzwione w  dzikim nieładzie. Każdy „włos” w  inną stro-
nę, jak u  dziecka z  mokrą głową, którą przetarto ręcznikiem 
i włosy sterczą do góry we wszystkich możliwych kierunkach. 
Kiedy zdjęcia pelikanów przestają już się mieścić na kartach 
pamięci aparatów, płyniemy w  kierunku dwóch wysepek, na 
których pasą się krowy. Sierść krów jest w takim samym stanie 
zmierzwienia, jak pióra na głowach pelikanów i zwisa w różne 
strony w różnobarwnych kępkach. Na brzegach obu wysepek 
biegają bataliony. Każdy samiec inny: osobniki jasne, ciemne, 
brązowe, w paski, prążki, różnobarwne plamy, kreatywne wzo-
ry. Wyglądają jakby każdy należał do innego gatunku. Choć 
mają ten sam kształt i wielkość, ten sam sposób poruszania się, 
to różnorodność pomysłów na wiosenny strój nie ma granic. 

Na innej kępce mewy, a wśród nich ostrygojad. Kontrastowy, 
biało-czarny (jak sroka, tylko z  długim czerwonym dziobem 
i  bez sroczego ogona). Zwarta sylwetka, długi proporcjo-
nalny dziób, jednoznaczne upierzenie. Wygląda elegancko 
w  porównaniu z  poprzebieranymi jak młodzież na juwenalia 
batalionami. Ostatnia sesja tego dnia to ibisy kasztanowa-
te. Stoją na długich nogach w  kępce roślinności, wystającej 
z  tego wodnego obszaru i zanurzają dzioby w poszukiwaniu 
pożywienia w niewielkim dostępnym im obszarze na wpół za-
lanej wysepki. Podnoszą głowy z  długimi, zakrzywionymi do 
dołu dziobami. Lśnią trudnym do opisania połączeniem brązu 
(kasztanowate), zieleni i  szarości. Nasza łódka zatrzymuje się 
naprzeciwko nich. Nie reagują, spokojnie zajmują się poszu-
kiwaniem kolacji, która, jak ujawniają później zdjęcia, jest cał-
kiem obfita. Znów aparaty milkną, patrzymy na ibisy, których 

Kawka - fot. Alina i Marek Jarema

Pelikany - fot.  Alina i Marek Jarema

Ostrygojad - fot. Alina i Marek Jarema
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kolor gęstnieje wraz z zapadającym zmierzchem. Czas wracać, 
jeszcze ponad godzina podróży kanałami do miejsca noclegu, 
dowiadujemy się od przewodnika.

Wracamy w  kierunku zachodzącego słońca, szerokim, 
prostym kanałem, jednym z głównych ujść Dunaju. Mrok po-
woli kradnie czerwienie i żółcie zachodzącego słońca. Pod po-
wiekami i na kartach pamięci ptaki.

W  Pierwszej Wyprawie ornitologiczno-psy-
chiatrycznej do delty Dunaju udział wzięli: Alina 
Jarema, Marek Jarema, Marcin Wojnar, Sławomir 
Murawiec pod nadzwyczaj profesjonalną opieką 
ornitologa i fotografa Florina. n

Batalion - fot. Marcin Wojnar

Ibisy kasztanowate - fot. Marcin Wojnar
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STRESZCZENIE
Celem przeprowadzanych w ostatnich latach badań z zakresu psychiatrii jest opracowanie spójnej 
teorii, która w wyczerpujący sposób wyjaśniałaby etiologię depresji. Jak dotąd przeanalizowano 
różnego rodzaju czynniki biochemiczne, genetyczne, anatomiczne i środowiskowe, które mogą 
odgrywać rolę w pojawieniu się pierwszych objawów zaburzeń depresyjnych. Autorzy niniejszej 
pracy przedstawiają teorię, która łączy w jedną całość wcześniej wymienione elementy. Teoria ta 
została określona mianem „neurorozwojowej”, aby podkreślić znaczenie oraz wpływ wczesnych 
etapów ludzkiego życia, w tym okresu prenatalnego, na wystąpienie i rozwój zaburzeń depresyj-
nych. Autorzy podejmują próbę znalezienia odpowiedzi na pytania, dlaczego ten właśnie okres 
odgrywa tak ważną rolę w życiu człowieka, jakiego rodzaju mechanizmy biologiczne są wtedy 
uruchamiane, a także, na jakie aspekty dalszego funkcjonowania mechanizmy te mają wpływ.

1. Wprowadzenie
Celem przeprowadzanych w ostatnich latach badań z za-

kresu psychiatrii jest opracowanie spójnej teorii, która w wy-
czerpujący sposób wyjaśniałaby etiologię depresji (Lima-Oje-
da i wsp., 2017). Jak dotąd przeanalizowano różnego rodzaju 
czynniki biochemiczne, genetyczne, anatomiczne i  środowi-
skowe, które mogą odgrywać rolę w  pojawieniu się pierw-
szych objawów zaburzeń depresyjnych. Podjęto także próbę 
wykazania, że jeden z  rzeczonych czynników jest nadrzędny 
względem pozostałych. Niemniej, wszystkie te działania oka-
zały się nieskuteczne i nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Autorzy niniejszej pracy przedstawiają teorię, która łączy 
w  jedną całość wcześniej wymienione elementy. Wspólnym 
mianownikiem są mechanizmy epigenetyczne, które stano-
wią odzwierciedlenie wrodzonych zmian w  ekspresji genów, 
niepowiązanych ze zmianami w  sekwencji DNA (Fuemmeler 
i  wsp., 2016). Określenie konkretnych wzorców ekspresji ge-
nów jest kluczowe dla rozróżnienia morfologicznego i  funk-
cjonalnego komórek w  ludzkim organizmie (Bakusic i  wsp., 
2017). Za te wzorce ekspresji odpowiadają mechanizmy epi-
genetyczne. Najważniejszą konsekwencją zmian epigene-
tycznych jest pojawienie się różnego rodzaju fenotypów tego 
samego genomu w  oparciu o  zróżnicowany status epigene-
tyczny (Gruber, 2011). Zaburzenie normalnego środowiska 
epigenetycznego na wczesnym etapie rozwoju może nieść ze 
sobą poważne konsekwencje. Co więcej, dysfunkcje epigene-
tyczne stanowią ważne czynniki wywołujące zaburzenia gene-
tyczne u ludzi (Morrison i wsp., 2014).

Teoria ta została określona mianem „neurorozwojowej”, 
aby podkreślić znaczenie oraz wpływ wczesnych etapów ludz-
kiego życia, w tym okresu prenatalnego, na wystąpienie i roz-

wój zaburzeń depresyjnych. Autorzy niniejszej pracy podjęli 
starania znalezienia odpowiedzi na pytania, dlaczego ten wła-
śnie okres odgrywa tak ważną rolę w  życiu człowieka, jakie-
go rodzaju mechanizmy biologiczne są wtedy uruchamiane, 
a  także na jakie aspekty dalszego funkcjonowania mechani-
zmy te mają wpływ.

2. Układ limbiczny – czy to jest 
najważniejszy element?

Układ limbiczny (twór siatkowaty, nerwy czaszkowe, 
podwzgórze oraz zwoje podstawy mózgu) to najstarsza ewo-
lucyjna część ludzkiego mózgu, która ulegała stopniowemu 
rozwojowi od bezkręgowców po gady. Jego rolą jest pobu-
dzanie organizmu, jak również regulowanie podstawowych 
popędów biologicznych (w  tym agresji) oraz metabolizmu. 
Układ limbiczny otoczony jest młodszymi strukturami, które 
po raz pierwszy pojawiły się u gadów i odpowiadają za zacho-
wanie społeczne, wspomnienia oraz emocje (Yakovlev, 1962; 
Reiner, 1990; Chapman i wsp., 1956). Wreszcie u ssaków doszło 
do wytworzenia kory nowej, której rolą jest przede wszystkim 
kontrolowanie złożonych ruchów, a także regulowanie umie-
jętnościami mówienia i  abstrakcyjnego myślenia (Vannucci 
i wsp., 2013).

Każdy z tych trzech regionów odpowiada za inny poziom 
regulacji procesów mentalnych (emocje, procesy poznawcze), 
które są kluczowe dla rozwoju i  pojawienia się objawów de-
presji. Struktury korowe i podkorowe powiązane z wystąpie-
niem objawów depresji to przede wszystkim: struktury para-
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limbiczne odpowiedzialne za aspekt emocjonalny depresji, 
struktury limbiczne i  elementy strukturalne podwzgórza, 
które są powiązane z  objawami neurowegetatywnymi, połą-
czenia limbiczne ze zwojami podstawy mózgu oddziałujące 
na popęd i  samopoczucie, jak również połączenia limbiczne 
ze strukturami grzbietowo-bocznymi i przedczołowymi, które 
odpowiadają za obszar poznawczy w przebiegu depresji (May-
berg i  wsp., 1994). Podkorowe struktury limbiczne są powią-
zane z  ciałem migdałowatym oraz obszarem oczodołowym, 
jak równie z tylną częścią zakrętu obręczy (Kassel i wsp., 2016). 
Obwód podkorowy przedniej części obręczy odpowiada za 
zachowanie motywacyjne, podczas gdy obszar oczodołowy 
umożliwia przetwarzanie informacji emocjonalnych w  odpo-
wiedź behawioralną (Kassel i wsp., 2016). Zadania poszczegól-
nych elementów strukturalnych mózgu przedstawiono w Ta-
beli 1.

3. Zaburzenie depresyjne – dlaczego kora 
mózgowa nie radzi sobie dobrze?

W przebiegu zaburzeń depresyjnych obserwuje się zabu-
rzenia funkcjonalne pomiędzy przyśrodkową korą przedczo-
łową a  strukturami mózgu, które odgrywają rolę w  procesie 
interpretacji bodźców o charakterze emocjonalnym (ciało mi-
gdałowate, hipokamp, wyspa, ciało prążkowane, a także struk-
tury wzgórza i przodomózgowia) (Penner i wsp., 2016).

Co więcej, badania neuroradiologiczne przeprowadzone 
na grupie pacjentów cierpiących na zaburzenia depresyjne 
wskazują na zmniejszoną objętość płatów czołowych oraz 
zredukowaną gęstość istoty szarej w  rejonie hipokampa, za-
krętu obręczy oraz lewego ciała migdałowatego (Tham i wsp., 
2011). Zmiany te są szczególnie widoczne, jeśli początek cho-
roby ma miejsce przed 21. rokiem życia (Schmaal i wsp., 2015). 
Nadmiernie intensywne zmiany w umiejscowionych głęboko 
strukturach istoty białej oraz na obszarach okołokomorowych 
są typowe dla pacjentów, u  których początek depresji ma 
miejsce późno (Direk i wsp., 2016). Dodatkowo potwierdzono 
obniżony przepływ krwi w  okolicy grzbietowo-bocznej kory 
czołowej oraz przedniej okolicy zakrętu obręczy. Badania hi-
stopatologiczne u pacjentów z depresją pokazują zmniejsze-
nie gęstości neuronów i gleju w tylnej części kory oczodołowej 
oraz w  grzbietowo-bocznej okolicy kory przedczołowej (Raj-
kowska i  wsp., 1999; Gos i  wsp., 2013). W  trakcie trzyletnich, 
wydłużonych badań prowadzonych przez zespół pod kierow-
nictwem Frodla i wsp. (2008), w przebiegu choroby potwier-
dzono nie tylko ograniczoną objętość rzeczonych struktur, ale 
także stopniową intensyfikację zmian neurodegeneracyjnych.

Negatywne podejście emocjonalne, które jest typowe dla 
pacjentów z  objawami depresji, to prawdopodobnie wynik 
braku równowagi między „emocjonalnymi” (układ limbicz-
ny/część brzuszna) a „motywacyjnymi/regulacyjnymi” (część 
przednia/boczna) regionami mózgu. Dotknięty depresją układ 
limbiczny (mózg „emocjonalny”) reaguje nadmiernie na bodź-
ce negatywne, a jego odpowiedź jest zbyt słaba w przypadku 
informacji o pozytywnym ładunku emocjonalnym. Płaty czo-
łowe (mózg „motywacyjny/regulacyjny”) nie radzi sobie odpo-
wiednio z blokowaniem niechcianych treści (Rive i wsp., 2013).

Wydaje się, że opisane dysfunkcje są stałą cechą funkcjo-
nowania poznawczego i emocjonalnego u pacjentów cierpią-
cych na depresję. Prawdopodobnie są one także przyczyną 
pesymistycznego stylu przetwarzania informacji (jako stała 
cecha), charakterystycznego dla pacjentów z  zaburzeniami 
depresyjnymi, powiązanego z  licznymi ruminacjami o  nega-
tywnym ładunku emocjonalnym (Hamlat i wsp., 2015). Można 
nawet zaryzykować i wskazać na ewolucyjne dysfunkcje pła-
tów czołowych, które nieskutecznie blokują treści wywołujące 
stres (więcej na ten temat można znaleźć w: Gałecki i Talarow-
ska, 2017). Deficyty te obserwuje się także w  okresie remisji 
choroby. Mogą być one ważnym czynnikiem odpowiedzial-
nym za nawrót depresji (Elgersma i wsp., 2013). Według Opme-
er i  wsp. (2016) osłabiona aktywacja ciała migdałowatego, 
przedniego zakrętu kory obręczy (ACC) oraz wyspy w trakcie 
oceny ekspresji emocjonalnej partnera interakcji cierpiącego 
na depresję pozwala przewidzieć zmiany stanu nawet w okre-
sie 2 lat (Opmeer i wsp., 2016).
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Tabela 1: Regulacja mózgowa emocji i procesów 
                    poznawczych (Hallam i wsp., 2015).

Pień mózgu

Układ 
limbiczny

Kora nowa

Drogi wstępujące 
Pobudzenie kory mózgowej 
Sen a czuwanie (śpiączka) 
Procesy uwagi

Drogi zstępujące
Homeostaza

Regulacja reakcji autonomicznych na bodźce 
wywołujące strach, złość, popęd seksualny

Regulacja motoryczna (reakcja ucieczki, 
zachowanie seksualne, mimika, gesty, 
zachowanie nastawione na zdobycie 
pożywienia)

Odbieranie i ocena bodźców ważnych dla 
przetrwania, a także reagowanie na nie

Hipokamp i ciało migdałowate
Regulacja procesów poznawczych 
i emocjonalnych

Integracja informacji pochodzących z organizmu 
i ze środowiska

„Mapowanie” przestrzeni, tj. kodowanie 
lokalizacji bodźców względem aktualnych 
potrzeb organizmu

Dwa układy odpowiadające za przetwarzania 
bodźców emocjonalnych

1. Zakręt obręczy – spoidło – hipokamp

Analizowanie znaczenia nowych bodźców

„Motywacyjna mapa przestrzeni” pozwalająca 
na zbieranie ważnych bodźców emocjonalnych

2. Biegun skroniowy – wyspa – brzuszny obszar  
kory przedczołowej

Koordynowanie nadchodzącymi informacjami

Dostosowywanie zachowania do wymogów
środowiska

Płaty czołowe

Nabywanie nowych umiejętności, płynna 
inteligencja, rozwiązywanie problemów, 
samoregulacja zachowania, ocena, planowanie, 
analizowanie, podejmowanie decyzji, kreatywne 
myślenie, ograniczanie popędu
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Dysfunkcje w przednich i środkowych częściach kory za-
krętu obręczy, części grzbietowo-bocznej i  brzuszno-środko-
wej kory przedczołowej, przedniej części kory wyspy oraz ciała 
migdałowatego są uważane za neurobiologiczne przyczyny 
objawów poznawczo-emocjonalnych w  przebiegu depresji 
(Kerestes i wsp., 2013; Schmaal i wsp., 2015).

4. Gdzie w ludzkim mózgu znajduje 
się osobowość?

Na osobowość w  ludzkim mózgu wpływ ma funkcjono-
wanie rozgałęzionych sieci połączeń neuronowych. Osobo-
wość składa się z zachowań interpersonalnych, subiektywnych 
reakcji, odczuć, a także celów, do których dążymy, a które są 
odmienne dla każdej osoby (Pingault i wsp., 2012). Można roz-
różnić przynajmniej trzy okresy rozwojowe, które odgrywają 
szczególną rolę w  procesie kształtowania się osobowości. Są 
to: okres prenatalny, wczesne dzieciństwo (do 5-6 roku życia) 
oraz wiek dojrzewania (Morrison i  wsp., 2014; Strandholm 
i wsp., 2017; Talarowska i wsp., 2011).

Wszystko wskazuje na to, że dwa spośród trzech wymie-
nionych powyżej elementów mózgu odgrywają kluczową rolę 
w kształtowaniu się osobowości człowieka. Chodzi tu głównie 
o struktury limbiczne (ciała migdałowate, hipokamp) oraz korę 
przedczołową, jak również o  skuteczność połączeń funkcjo-
nalnych między nimi (Davis i Panksepp, 2011). Moment, kiedy 
struktury te osiągają dojrzałość, jest zbieżny z krytycznymi dla 
kształtowania się stałych cech ludzkiej osobowości okresami. 
Rejon hipokampa osiąga dojrzałość zbliżoną do dojrzałości 
u osoby dorosłej między 13. a 20. tygodniem ciąży (Kier i wsp., 
1997). Inne kluczowe zmiany strukturalne zachodzą w pierw-
szym roku życia, w  szczególności w  korze śródwęchowej 
oraz w zakręcie zębatym. Z biegiem lat obserwuje się wzrost 
wielkości wszystkich elementach strukturalnych formacji hi-
pokampa (Insausti i wsp., 2010). Płaty czołowe osiągają „doj-
rzałość” stopniowo, a proces ten może trwać nawet do wieku 
20-25 lat (Morrison i wsp., 2014), kiedy to dochodzi do ich naj-
wyższego poziomu specjalizacji.

Na kształtowanie się osobowości oddziałują zarówno 
czynniki genetyczne jak i  środowiskowe, które wskazują kie-
runek rozwoju strukturalnego i funkcjonalnego mózgu (Tabe-
la 2). Mogą one albo mieć negatywny wpływ albo stanowić 
wsparcie na każdym z wyżej wymienionych etapów rozwoju, 
w związku z czym redukują bądź wzmacniają naszą odporność 
i  zdolność radzenia sobie (Mosquera i  wsp., 2014). Subtelne 
zmiany behawioralne są najczęściej pierwszym sygnałem cho-
roby zaburzającej funkcje mózgu (Baryshnikov i  wsp., 2016), 
bez względu na to, czy mamy do czynienia z  zaburzeniami 
osobowości, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, 
psychozą czy demencją. Utrwalone cechy osobowości pod 
postacią nastawienia lękowego, poprzez regulację osi HPA 
(podwzgórze–przysadka–nadnercza), są źródłem prozapalnej 
aktywności układu odpornościowego (Hodes i  wsp., 2016). 
W wyniku nadmiernej produkcji związków neurotoksycznych 
(w szczególności katabolitów tryptofanu, czyli tzw. TRYCATs), 
ta kaskada wzajemnych sprzężeń zwrotnych prowadzi stop-
niowo do procesów neurodegeneracyjnych, które przejawia-
ją się między innymi w formie depresji (Talarowska i Gałecki, 
2016; Morris i wsp., 2017).

W nawiązaniu do funkcjonalnego modelu depresji, który 
może mieć także znaczenie dla kształtowania się osobowości 
(Montag i wsp., 2016; Deris i wsp., 2016), nadmierna aktywność 
w obszarze limbicznym (ciała migdałowate, hipokamp, przed-
nia kora zakrętu obręczy) nie jest wystarczająco kontrolowana 
przez korę przyśrodkową płata czołowego w  odpowiedzi na 
bodźce emocjonalne o  negatywnym zabarwieniu (Phillips 
i Swartz, 2014). Z drugiej strony pozytywne bodźce wywołują 
nadmierne zahamowanie w korze czołowej (Delaveau i wsp., 
2011) (Tabela 3).

Tabela 3: Zadania poszczególnych rejonów 
                     kory przedczołowej (Berto i wsp., 2016; 
                     Bettcher i wsp., 2016)
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Tabela 2: Czynniki odpowiedzialne za aktywację 
                    reakcji stresowej (Anisman, 2014)

Rodzaj stresora 
Aktywny (neurogenny lub psychogenny) 
Ogólnoustrojowy (urazy odpornościowe)

Charakterystyka stresora 
Sterowalność, przewidywalność, wieloznaczność/
niepewność, przewlekłość, przerywane oddziaływanie

Zmienne organizmiczne 
Gatunek, rasa, płeć, wiek

Zmienne doświadczalne 
Wcześniejsze doznania związane ze stresorami 
(uwrażliwienie/odwrażliwienie), zdarzenia z okresu 
prenatalnego, zdarzenia we wczesnym okresie życia 
(czynniki matczyne, trauma), przywiązanie (więzi)

Osobiste cechy charakterystyczne 
Samoocena, samowystarczalność, wytrzymałość, 
optymizm, neurotyzm

Społeczne cechy charakterystyczne

Wsparcie społeczne i niewspierające interakcje

Style oceny

Zdolność radzenia sobie

1. Kontrola zachowania, krytycyzm, empatia, przestrzeganie 
standardów społecznych

2. Planowanie i formułowanie celów, pamięć robocza, 
abstrakcyjne myślenie, organizacja informacji, wybór 
stosownych informacji z pamięci długotrwałeś

3. Odczuwanie emocji, przypisywanie emocjom znaczenia, 
kontrola nad emocjami

4. Skupienie uwagi, inicjowanie odpowiedzi na bodźce 
i kontrolowanie ich, reakcje zgodne z kryterium, korygowanie 
niepoprawnych reakcji
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5. Epigenetyka – nowy obszar badawczy
We wprowadzeniu pokazaliśmy, że mechanizmy epigene-

tyczne opisane w kilku badaniach przeprowadzonych w ostat-
nich latach (np. ekspresja miRNA, metylacja DNA i modyfikacja 
histonu) mają stały wpływ na ekspresję genów bez jednocze-
snego modyfikowania kodu genetycznego. To właśnie te me-
chanizmy mogą stanowić brakujące ogniwo między czynnika-
mi biologicznymi a  środowiskowymi, a  także między stałymi 
zmianami strukturalnymi i  funkcjonalnymi, jakie zachodzą 
w  ludzkim mózgu, co może prowadzić do rozwoju depresji 
(Paslakis i wsp., 2011; Otsuki i wsp., 2012; McCoy i wsp., 2016).

Ze względu na temat niniejszej pracy oraz ograniczenia 
formalne, poniższa część artykułu zawiera jedynie najnowsze 
wyniki badań nad rolą epigenetyki w występowaniu objawów 
zaburzeń depresyjnych. Nie będziemy, jednak, omawiać ze 
szczegółami swoistości działania poszczególnych mechani-
zmów epigenetycznych. Więcej informacji w  tym aspekcie 
można znaleźć w  materiałach źródłowych (np. Dalton i  wsp., 
2014; Januar i wsp., 2015; Saavedra i wsp., 2016).

5.1. Infekcje w okresie prenatalnym
Oddziaływanie negatywnych bodźców na matkę w okre-

sie ciąży znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń 
psychicznych i chorób u dziecka (Babenko i wsp., 2015; Dong 
i  wsp., 2015). Ten mechanizm jest szczególnie złożony, nie-
mniej specyfika jego działania nie została jeszcze szczegóło-
wo zbadana (Missault i  wsp, 2014). Jedną z  grup czynników, 
branych pod uwagę w  rozważaniach naukowych poświęco-
nych mechanizmom epigenetycznym, są infekcje bakteryjne 
i  wirusowe z  okresu ciąży (Meyer i  wsp., 2005). W  badaniach 
nad modelem neurorozwojowym schizofrenii, prowadzonych 
na zwierzętach, pokazano, że między innymi infekcje, jakie 
matki przechodziły na wstępnym etapie ciąży, znacząco osła-
biają bramkowanie sensomotoryczne oraz zmniejszają liczbę 
receptorów dopaminowych D1 w  wieku dojrzałym, podczas 
gdy prenatalna aktywacja układu odpornościowego, szczegól-
nie w późnym okresie ciąży, oddziałuje negatywnie na pamięć 
roboczą, wzmacnia reakcję lokomotoryczną na dizocylpinę 
(antagonistę receptora NMDA), jak również prowadzi do ogra-
niczonej ekspresji podjednostki 1 receptora NMDA w  hipo-
kampie (Meyer i wsp., 2008).

Powyższy mechanizm epigenetyczny może stanowić wy-
jaśnienie dla opisywanego zjawiska. Reisinger i  wsp. (2016) 
potwierdzili, że u  dorosłego potomstwa płci żeńskiej matek, 
które w okresie ciąży poddane były aktywacji układu odporno-
ściowego, miały do czynienia z zachowaniem anhedonicznym, 
jak również u których doszło do zmian na poziomie promotora 
oraz w  zakresie ekspresji transportera serotoniny (SERT), do-
chodziło do modyfikacji w globalnym profilu acetylacji histo-
nów w hipokampie. Khan i wsp. (2014) twierdzą, że aktywacja 
układu odpornościowego u  matek ma negatywny wpływ na 
efektywność poznawczą oraz długotrwałe wzmocnienie sy-
naptyczne (LTP) w hipokampie u dorosłego potomstwa. Zabu-
rzenia behawioralne, neurogenne i funkcjonalne powiązane są 
z ograniczoną ekspresją czynnika wzrostu śródbłonka naczy-
niowego (VEGF) A-VEGFR2 (Khan i wsp., 2014).

5.2. Strach matki, jak również strach 
babki jako źródło depresji
Emocje doświadczane przez kobietę w ciąży mają wpływ 

na rozwijający się organizm nie tylko poprzez oddziaływanie 
układu hormonalnego (Lee i Sawa, 2014).

Zheng i  wsp. (2016) podkreślają, że stres prenatalny 
doświadczany przez matkę w  okresie ciąży prowadzi do 
zwiększenia ryzyka objawów i  zachowań przypominających 
depresję i lęk w wieku dorosłym. Następujące cechy są powią-
zane ze zmianami w ekspresji genów: spadek ekspresji BDNF 
i  AcH3K14 ze wzmocnioną ekspresją deacetylazy histonów 
(HDAC1 and HDAC2) w  hipokampie. Boulle i  wsp. (2016a, 
2016b) udowodnili, że samo wystawienie płodu na działanie 
selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny 
(SSRI) ma wpływ na neuroplastyczność oraz zwiększa prawdo-
podobieństwo wystąpienie depresji i zachowań powiązanych 
z zaburzeniami lękowymi. To zjawisko wydaje się być silniejsze 
wśród kobiet, aczkolwiek – co sami autorzy jasno podkreślają 
– ilość badań przeprowadzonych na tej grupie osobników jest 
zdecydowanie niewystarczająca do wyciągnięcia daleko idą-
cych wniosków. Co interesujące, ten sam zespół (Boulle i wsp., 
2016b) stwierdził, że ekspozycja na fluoksetynę w okresie po-
porodowym prowadzi do zmiany zachowań lękowych poprzez 
wzmocnienie lęku odczuwanego u potomstwa nie poddane-
go stresowi i zmniejszenie lęku u potomstwa, które w okresie 
płodowym miało styczność ze stresem. Ostatnie z cytowanych 
badań odnosi się tylko i wyłącznie do osobników płci męskiej.

Ze względu na zmiany epigenetyczne stres prenatalny za-
czyna być uznawany za najsilniejszy czynnik oddziałujący na 
zdrowie psychiczne w  późniejszych etapach życia (Babenko 
i  wsp., 2015). Czy można, zatem, mówić o  międzypokolenio-
wej traumie, która przenoszona jest z pokolenia na pokolenie 
(Anisman, 2014), a tym samym stopniowo staje się stałą cechą 
ewolucyjną? Czy w  powiązaniu z  wyżej wspomnianymi dys-
funkcjami płatów czołowych oraz nadaktywnością struktur 
limbicznych prowadzi to bezpośrednio i nieuchronnie do epi-
demii depresji?

Co ważne, koszty poniesione przez potomstwo pod po-
stacią różnego rodzaju patologicznych zachowań zależą od 
zdolności radzenia sobie ich matek ze stresorami biologicz-
nymi (reakcje odpornościowe matki) oraz stresorami psycho-
logicznymi (zdolność radzenia sobie) (Bronson i  wsp., 2011). 
Obserwacje te są zgodne z wnioskami, które wskazują, że ele-
ment dziedziczny w  przypadku poważnej formy depresji ma 
relatywnie duże znaczenie, a  bardziej umiarkowane postaci 
choroby zależą w  większym stopniu od czynników środowi-
skowych, jakie towarzyszą nam w życiu (Rusby i wsp., 2016).

W  kontekście hipotezy sformułowanej powyżej wyniki 
badania przeprowadzonego przez Pawluskiego i  wsp. (2012) 
oraz Rayena i wsp. (2011, 2015) wydają się być optymistyczne. 
Niezależnie od siebie te dwa zespoły naukowe wykazały, że 
ekspozycja na działanie SSRI na wczesnych etapach życia od-
wraca efekty neurobiologiczne stresu prenatalnego, a tym sa-
mym ma ochronny wpływ na ludzki organizm. Niemniej Paw-
luski i  wsp. (2012) podkreślają, że wzmacniające i  ochronne 
działanie SSRI jest widoczne tylko u osobników płci męskich 
badanych przez naukowców. 
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Podobne wyniki osiągnęli Ignácio i  wsp., 2016. Autorzy po-
twierdzili przeciwdepresyjne działanie kwetiapiny u  zwie-
rząt pozbawionych matki, a  także wykazali ochronny wpływ 
kwetiapiny podczas ograniczania zmian epigenetycznych wy-
wołanych przez stres w początkowych okresach życia.

Można zadać inne, tym razem trudniejsze pytanie. Czy 
antydepresanty mają negatywny wpływ na naszą zdolność ra-
dzenia sobie? Czy można się „uodpornić” na ich działanie?

5.3. Trauma wczesnodziecięca
Doświadczenia przypominające traumę wczesnodziecię-

cą są powiązane z  ryzykiem wystąpienia objawów depresji 
na późniejszych etapach życia (Klengel i wsp., 2014; Saavedra 
i  wsp., 2016). Co więcej, zmniejszona objętość hipokampa 
i istoty szarej w korze przedczołowej jest powiązana nie tylko 
z samym epizodem depresji, ale także z emocjonalnie trudny-
mi doświadczeniami, które miały miejsce na początkowych 
etapach rozwoju (Frodl i  wsp., 2010). Dodatkowo zarówno 
trauma wczesnodziecięca jak i prezentowane zmiany struktu-
ralne mogą być czynnikami odpowiedzialnymi za niską sku-
teczność prowadzonego leczenia farmakologicznego (Frodl 
i wsp., 2010). W odpowiedzi na traumatyczne doświadczenia 
modyfikacje epigenetyczne okazują się być ważnymi czynni-
kami w długoterminowych trajektoriach biologicznych, które 
prowadzą do zaburzeń psychiatrycznych powiązanych ze stre-
sem, odzwierciedlających zarówno indywidualne predyspozy-
cje genetyczne jak i  wpływy środowiskowe (Cattaneo i  wsp., 
2015).

Należy, zatem, zadać pytanie dotyczące skuteczności po-
dejmowanych działań psychoterapeutycznych w  przypadku 
potwierdzonych zmian anatomicznych powiązanych z traumą 
wczesnodziecięcą.

5.4. Hipoteza kaskady glikokortykoido-
wej – ponownie epigenetyka? 
Doświadczanie chronicznego lub ostrego stresu, poprzez 

neurotoksyczne działanie kortyzolu i  procesy neurozapalne, 
prowadzi do zmian anatomicznych i funkcjonalnych w ośrod-
kowym układzie nerwowym (Shah i  Malla, 2015). Zmiany te 
oddziałują głównie na hipokamp i płaty czołowe, tj. struktury 
mające kluczowe znaczenie dla pojawienia się objawów de-
presji (Dantzer i wsp., 2008).

Nadmierna aktywność osi HPA, poprzedzająca epizod 
depresji, jest konsekwencją działania czynników genetycz-
nych (epigenetyka ma ponownie duże znaczenie) i kontaktów 
z awersyjnymi bodźcami na wczesnych etapach rozwoju onto-
genetycznego lub w wieku dorosłym (Swaab i wsp., 2005; Lee 
i Sawa, 2014).

Uważa się, że interakcja między złym traktowaniem 
w  dzieciństwie a  obszarem polimorficznym zlokalizowanym 
w  obrębie genu kodującego transporter serotoniny (5-HTT) 
jest powiązana ze zwiększonymi poziomami lęku oraz uwal-
nianiem glikokortykoidów podczas ekspozycji na stres, jak 
również z ryzykiem rozwoju poważnej formy depresji (van der 
Doelen i wsp., 2015). van der Doelen i wsp. (2015) podają, że 

stres doświadczany na wczesnym etapie życia oraz genotyp 
5-HTT współdziałają i oddziałują na metylację DNA promotora 
genu kodującego hormon uwalniający kortykotropinę (CRF) 
w  przyśrodkowej części ciała migdałowatego u  dorosłych 
szczurów płci męskiej. Cytowani autorzy dodatkowo podkre-
ślają, że metylacja DNA konkretnego obszaru w  promotorze 
CRF jest w znaczący sposób skorelowana z poziomami mRNA 
CRF w przyśrodkowej części ciała migdałowatego. Co więcej, 
ekspresja CRF na poziomie mRNA w obszarze ciała migdało-
watego jest powiązana ze zdolnością radzenia sobie ze stre-
sem (van der Doelen i  wsp., 2015). Powyższy związek został 
także potwierdzony na podstawie wyników badań przepro-
wadzonych przez Dannlowskiego i wsp. (2014), poświęconych 
zmniejszaniu się objętości hipokampa, jak również w  pracy 
Auxéméry’ego (2012) dotyczącej występowania objawów ze-
społu stresu pourazowego (PTSD).

6. Depresja – przewlekłe przeziębienie?
Udział szeroko rozumianych czynników zapalnych w etio-

logii zaburzeń depresyjnych nie budzi już żadnych wątpliwo-
ści. Cytokiny prozapalne oraz stan zapalny układu nerwowego 
mają znaczenie nie tylko w reakcji zapalnej, ale także w neu-
rogenezie i ochronie układu nerwowego. Długo utrzymujący 
się stres oraz późniejsze uwolnienie cytokin prozapalnych pro-
wadzą do przewlekłego stanu zapalnego układu nerwowego, 
co z kolei powoduje rozwój depresji (Kim i wsp., 2016). Prze-
wlekły stan zapalny układu nerwowego oddziałuje negatyw-
nie na funkcje receptorów glikokortykoidów (GR), które z kolei 
wzmacniają aktywność cytokin prozapalnych oraz sprawiają, 
że przewlekły stan zapalny układu nerwowego pogarsza się. 
Stan zapalny zaburza równowagę między stresem oksydacyj-
nym a układem przeciwutleniającym, jak również stanowi źró-
dło ośrodkowych deficytów tryptofanu, co również powiązane 
jest z ryzykiem rozwoju depresji. Pomimo że dowody zdecydo-
wanie wskazują na fakt, że cytokiny i GR odgrywają ważne role 
w przebiegu depresji, są one również niezwykle istotnymi ele-
mentami całego układu interakcji zapalnych i hormonalnych 
(Kim i wsp., 2016).

Poniższa rycina stanowi idealne podsumowanie naszych 
rozważań (Ryc. 1).

7. Wnioski
Autorzy pragną jeszcze raz podkreślić, że niniejsza praca ma 
za zadanie przedstawić jedną z możliwych hipotez rozwoju 
depresji, która może stanowić wstęp do dalszych badań 
i rozważań. Udział czynników środowiskowych i czynników 
genetycznych w epigenetycznym mechanizmie powstawania 
zaburzeń depresyjnych nie został jeszcze dogłębnie zbadany. 
Niemniej jesteśmy coraz bliżej rozwiązania tej zagadki.

Mechanizmy epigenetyczne, takie jak ekspresja miRNA, 
metylacja DNA i  modyfikacje histonów, są podatne na zmia-
ny w  sposobie reagowania na stresujące doznania i  groźne 
czynniki środowiskowe. Zmieniona regulacja epigenetyczna 
może mieć potencjalnie wpływ na programowanie układu en-
dokrynologicznego oraz rozwój mózgu płodu na przestrzeni 
kilku pokoleń (Babenko i  wsp., 2015). Aktualne dowody po-
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twierdzają rolę czynników oddziałujących na etapie prena-
talnym, w  trakcie ciąży oraz w  okresie poporodowym, które 
w  połączeniu ze stresującymi zdarzeniami w  życiu dorosłym 
oddziałują na wzorce epigenetyczne oraz stanowią podstawę 
mechanistyczną dla uznania znaczników epigenetycznych 
jako biomarkerów depresji (Lolak i wsp., 2014). Podsumowując 
wcześniejsze rozważania, możemy uznać depresję za przewle-
kłe przeziębienie, które obserwuje się nie tylko u każdego pa-
cjenta, ale które swoje korzenie ma u jego przodków.

Rycina 1: Model neurorozwojowy depresji
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ogłoszenia
REGULAMIN DOFINANSOWANIA 
UDZIAŁU W KONGRESIE EPA 2019
DLA CZŁONKÓW POLSKIEGO  
TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGo

UWAGA MŁODZI PSYCHIATRZY!!!

Do 25 września 2018  można zgłaszać streszczenia na kongres EPA, który odbędzie 

się 6-9 kwietnia 2019 roku w Warszawie!

PTP przewidziało możliwość dofinansowania udziału w tej prestiżowej konferencji!

1. Zarząd Główny PTP podjął decyzję o  dofinansowaniu udziału dla młodych psychiatrów, 
członków zwyczajnych PTP, którzy planują aktywny udział w  27 Europejskim Kongresie 
Psychiatrii EPA 2019, który odbędzie się w dniach 6-9 kwietnia 2019 w Warszawie.

2. Dofinansowanie udziału polega na opłaceniu przez PTP opłaty konferencyjnej i będzie do-
tyczyło maksymalnie 25 osób.

3. Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez Komisję Nagród PTP i po uzyskaniu pozy-
tywnej rekomendacji Komisji są przedstawiane do zatwierdzenia przez ZG PTP

4. Wnioski należy nadsyłać do przewodniczącego Komisji Nagród PTP do 31.10.2018 roku

5. Wniosek musi zwierać:

a. CV kandydata (wiek poniżej 40 lat)

b. Potwierdzenie członkostwa zwyczajnego z datą przyjęcia do PTP oraz potwierdzenie 
bieżącego opłacenia składek członkowskich, dokonane przez władze oddziału PTP

c. Zaświadczenie o odbywaniu specjalizacji w psychiatrii lub zaświadczenie o przygoto-
wywaniu pracy doktorskiej

d. Kopię zgłoszenia streszczenia wystąpienia na zjazd EPA 2019

6. W  przypadku streszczenia wystąpienia opracowanego przez kilku autorów (współauto-
rów), dofinansowanie jest przyznawane tylko jednemu autorowi, który powinien być au-
torem prezentującym doniesienie.

7. Regulamin został przyjęty przez ZG PTP na posiedzeniu w dniu 13 marca 2018 roku.
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ZAPROSZENIE NA XX LUBELSKIE 
SPOTKANIA NAUKOWE
6-8 września 2018 r 
Kazimierz Dolny, Hotel Król Kazimierz
W imieniu Komitetu Naukowo-Organizacyjnego Lubelskich Spotkań Naukowych serdecz-
nie zapraszamy Państwa na kolejne, jubileuszowe XX Spotkania, które odbędą się tradycyjnie 
w niezwykle przyjaznej atmosferze w dniach 6-8 września 2018 r. w pięknej scenerii Kazimierza 
Dolnego, w hotelu Król Kazimierz. 
Tematem przewodnim tegorocznej edycji LSN są Nowe Wyzwania i Horyzonty Psychiatrii. 
Wśród wielu poruszanych zagadnień nie zabraknie sesji poświęconych:
n Technologiom XXI wieku w psychiatrii
n Postępom w diagnostyce i terapii otępień
n Seksuologii
n Psychiatrii wojskowej i sportowej
n Prawu a psychiatrii
n Personalizacji leczenia w psychiatrii
n Uzależnieniu od alkoholu
n Postępom w farmakoterapii schizofrenii i zaburzeń afektywnych
n Suicydologii
n Zaburzeniom odżywiania się
W programie zaplanowaliśmy także sesję filmową i plakatową.
Biorąc pod uwagę jubileuszową edycję Lubelskich Spotkań Naukowych chcemy przypomnieć 
dorobek „Lubelskiej Szkoły Psychiatrycznej”.

Nieustające Państwa zainteresowanie naszym zjazdem oraz Państwa opinie są dla nas inspiracją 
do organizacji kolejnych edycji LSN. Spodziewamy się, że i tym razem, zarówno tematyka wy-
kładów, doskonali i doświadczeni wykładowcy z kraju i z zagranicy, ale także atmosfera naszego 
wspólnego spotkania, zachęci Państwa do udziału w kolejnej, jubileuszowej edycji Lubelskich 
Spotkań Naukowych w Kazimierzu Dolnym.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej LSN    www.lsn.org.pl

   FB www.facebook.com/LubelskieSpotkaniaNaukowe/?fref=ts 
 
ale przede wszystkim gorąco zapraszamy do osobistego uczestnictwa w zjeździe, 
który będzie naszym wspólnym, zarówno uczestników jak organizatorów, jubileuszem i świętem. 

Do zobaczenia we wrześniu w Kazimierzu Dolnym!
W imieniu Komitetu Naukowo-Organizacyjnego:

Dr hab. n. med. Hanna Karakuła–Juchnowicz 
Dr hab. n. med. Marcin Olajossy
Dr n. med. Aldona Stodulska–Blaszke

ogłoszenia
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Leki przeciwdepresyjne,
które zasługują na tytuł
pierwsze wśród 
równych sobie
Adam Wichniak
| III Klinika Psychiatryczna i Ośrodek Medycyny Snu, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

TEORIA I PRAKTYKA

Według Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) liczba osób chorujących na depresję 

na całym świecie przekroczyła 300 mln, 
zatem choroba obecna jest u około 4% lud-
ności świata. W Polsce na depresję choruje 

około 1,5 mln osób. Duże rozpowszech-
nienie i długotrwałe utrzymywanie się 

choroby powodują, że depresja jest jedną 
z głównych przyczyn przewlekłej niepełno-
sprawności [1]. Istotne znaczenie społeczne 

depresji powoduje, że opracowano liczne 
metody leczenia tego schorzenia. Sama licz-

ba dostępnych leków przeciwdepresyjnych 
przekracza już 40 [2], co zmusza do poszuki-

wania odpowiedzi na pytanie, jaki lek prze-
ciwdepresyjny jest najlepszym wyborem 

dla pacjenta? Który z nich daje największe 
szanse na uzyskanie dobrej poprawy klinicz-

nej i remisji, przy jak najmniejszej liczbie 
i nasileniu działań niepożądanych?

Jak ocenić lek?

Żartobliwie, ocenę wartości leku przeciwdepresyjnego 
można porównać do wyceny spółki giełdowej, co można wy-
konać na podstawie analizy fundamentalnej lub rynkowej. 
Analizą fundamentalną w  odniesieniu do leku byłaby ocena 
jego właściwości farmakokinetycznych i  farmakodynamicz-
nych, profilu tolerancji i działania klinicznego. Elliott Richelson 
z  Zakładu Farmakologii oraz Kliniki Psychiatrii i  Psychologii 
Kliniki Mayo w  Jacksonville na Florydzie ponad 20 lat temu 
idealny lek przeciwdepresyjny, w  artykule zatytułowanym 
„Farmakologia leków przeciwdepresyjnych – charakterystyka 
idealnego leku”, scharakteryzował następująco [3]: 
n szybki początek działania,
n pośredni okres półtrwania (na tyle długi, aby lek 

mógł być przyjmowany raz dziennie, a po jego od-
stawieniu nie dochodziło do zbyt szybkiego spadku 
stężenia leku we krwi i objawów odstawiennych oraz 
na tyle krótki, aby w ciągu tygodnia stężenie leku we 
krwi osiągało stan stacjonarny, a w razie wystąpienia 
objawów niepożądanych i odstawienia leku szybko 
one ustępowały),
n możliwość monitorowania stężenia leku w surowicy 

krwi oraz dobrze zdefiniowany terapeutyczny po-
ziom leku,
n brak działań niepożądanych,
n minimalne interakcje z innymi lekami,
n niska toksyczność związana z przedawkowaniem,
n szerokie spektrum działania, czyli skuteczne leczenie 

wszystkich objawów depresji.
Dziesięć lat później David Baldwin i  Chris Thompson 

z  Działu Badań Klinicznych Wydziału Lekarskiego, Zdrowia 
i  Nauk Biologicznych Uniwersytetu w  Southampton w  arty-
kule zatytułowanym „Przyszłość farmakoterapii depresji” dla 
idealnego leku przeciwdepresyjnego określili następujące wy-
magania [4]: 
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1) odnośnie skuteczności: 

n skuteczny w całym spektrum zaburzeń depresyjnych,
n skuteczny w łagodnym, umiarkowanym i ciężkim 

epizodzie depresyjnym,
n skuteczny w osiągnięciu remisji w ostrej fazie 

leczenia,
n skuteczny w różnych grupach wiekowych,
n szybki początek działania,
n efektywny kosztowo (koszt leku uzasadniają dobre 

efekty leczenia),

2) odnośnie akceptowalności:

n dawkowanie raz na dobę,
n minimalne działania niepożądane,
n minimalny wpływ na codzienne życie,
n możliwość użycia u chorych somatycznie,
n brak interakcji z żywnością i lekami,
n bezpieczny w przypadku przedawkowania.

Powyższe dwie listy fundamentalnych kryteriów oceny 
niestety wskazują, że idealny lek przeciwdepresyjny wciąż 
musi zostać odkryty, a przyszłość farmakoterapii depresji jesz-
cze nie nadeszła. O ile trudno oczekiwać stworzenia leku uni-
wersalnego, który adresowałby wszystkie potrzeby chorych na 
depresję, to z pewnością uzasadnione są oczekiwania zarów-
no pacjentów jak i lekarzy, aby leki przeciwdepresyjne działały 
znacznie szybciej. Odroczone działanie terapeutyczne jest bez 
wątpienia jednym z  najpoważniejszych mankamentów tej 
grupy leków, na co zwracał uwagę także prof. Stanisław Pużyń-
ski [5], który nieraz podczas wykładów podkreślał, że ważną 
cechą lekarza leczącego chorych na depresję jest cierpliwość.

„Fundamentalna” ocena leku, aby poznać jego pełną war-
tość, musi zostać uzupełniona „analizą rynkową”. Nie ocenia 
ona leku pod kątem listy koniecznych do spełniania wymagań, 
ale tego, jak radzi on sobie i jaką pełni rolę w leczeniu depre-
sji „na tle konkurencji”. Głównym kryterium oceny jest to, czy 
lek jest istotnie bardziej skuteczny niż placebo i jak jest w po-
równaniu do placebo tolerowany. Kolejnym kryterium oceny 
jest porównanie do innych leków przeciwdepresyjnych. Pod-
stawowym narzędziem oceny są randomizowane, podwójnie 
zaślepione, kontrolowane placebo badania kliniczne. Rolę 
notowań giełdowych pełnią publikowane metaanalizy siecio-
we, czyli porównawcze. Są to podsumowania danych z badań 
naukowych, w których oceniano alternatywne sposoby postę-
powania. Długa lista metaanaliz opublikowanych na temat le-
czenia depresji przekracza już 200 pozycji [2] i ostatnio została 
powiększona o  publikację szczególną. Cipriani i  wsp. w  pre-
stiżowym naukowym czasopiśmie medycznym „The Lancet” 
opublikowali porównanie sieciowe aż 21 leków przeciwde-
presyjnych, wykonane na podstawie 522 badań klinicznych 
z udziałem 116 477 chorych na depresję [6].

Warto, aby każdy lekarz psychiatria zapoznał się z wynika-
mi i wnioskami z tej ogromnej analizy. Ich przedstawienie jest 
celem tego artykułu.

Metoda wykonania metaanalizy
Metaanalizy łączą wyniki różnych badań przy zastosowa-

niu metod statystycznych. Wykonanie metaanalizy składa się 
z kilku etapów. Po pierwsze, należy zdefiniować problem ba-
dawczy i cel wykonania oceny. W metaanalizie Cipriani i wsp. 
[6] były nimi porównanie skuteczności, tolerancji i akceptacji 
leczenia lekami przeciwdepresyjnymi w  porównaniu do pla-
cebo i  innych leków przeciwdepresyjnych po 8 tygodniach 
leczenia. Jeśli dane po takim okresie leczenia nie były dostęp-
ne, wykorzystano oceny wykonane w przedziale od 4 do 12 ty-
godni od podania pierwszej dawki leku. Skuteczność leczenia 
zdefiniowano jako uzyskanie istotnej poprawy klinicznej, czyli 
zmniejszenie nasilenia objawów depresji o co najmniej 50%. 
Brak tolerancji zdefiniowano jako przerwanie leczenia z powo-
du działań niepożądanych leków. Brak akceptacji leczenia jako 
jego przerwanie niezależnie od przyczyny.

Drugim etapem w przygotowaniu metaanalizy jest iden-
tyfikacja odpowiednich badań. Powinna ona być wykonana 
niezależnie przez co najmniej dwie osoby. W przypadku oma-
wianej metaanalizy czynność ta została wykonana niezależnie 
aż przez 6 par badaczy utworzonych z  autorów badania na 
podstawie analizy licznych baz elektronicznych piśmiennictwa 
(Cochrane Central Register of Controlled Trials, CINAHL, Emba-
se, LILACS, MEDLINE, MEDLINE In-Process, PsycINFO, AMED, 
UK National Research Register, PSYNDEX), międzynarodowych 
rejestrów badań klinicznych (np. ClinicalTrials.gov), stron in-
ternetowych agencji rejestrujących leki, list piśmiennictwa 
wyszukanych publikacji. Dodatkowo autorzy zwrócili się do 
producentów poszczególnych leków oraz autorów publikacji 
z prośbą o udostępnienie nieopublikowanych danych. W wy-
niku tych czynności autorzy stworzyli listę 28552 cytowań 
i 680 badań klinicznych (w tym 121 nieopublikowanych), które 
poddano dalszej analizie.

Etap trzeci to wykluczenie z  analizy badań źle przepro-
wadzonych i tych, które obarczone są błędami metodologicz-
nymi. Na tym etapie z  analizy wyłączono 35 nieopublikowa-
nych badań z  powodu braku wystarczających wyników oraz 
123 opublikowanych badań z  powodu niespełniania przez 
nie kryteriów oceny (102 badania), podwójnego opubliko-
wania wyników badań (17 badań), braku możliwości spraw-
dzenia kryteriów włączania badania do analizy (4 badania). 
Podstawowymi kryteriami wyboru badania do oceny było 
jego wykonanie w  formie randomizowanego, podwójnie za-
ślepionego badania klinicznego z  udziałem osób dorosłych 
z rozpoznaniem dużej depresji, leczonej zalecanymi dawkami 
leków przeciwdepresyjnych. Dodatkowo z analizy wykluczono 
badania, w  których odsetek pacjentów z  chorobą afektywną 
dwubiegunową, objawami psychotycznymi, depresją leko-
oporną lub istotnymi chorobami somatycznymi przekraczał 
20%. Ostatecznie analizie poddano 522 badania, w  których 
87052 pacjentów otrzymywało jeden z 21 ocenianych leków 
przeciwdepresyjnych, a 29425 pacjentów placebo. Średnia li-
czebność ocenianych badań wynosiła 224 osoby, średni wiek 
uczestników 44 ± 9 lat, kobiety stanowiły 62,3% zbadanych 
osób, mediana długości leczenia wynosiła 8 tygodni. Kontrolo-
wanych placebo było 58% badań, 83% badań miało charakter 
wieloośrodkowy, a w 77% badań uczestniczyli tylko pacjenci 
leczeni ambulatoryjnie.

TEORIA I PRAKTYKA
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Ostatni, czwarty etap metaanalizy to ocena, łączenie i in-
terpretacja wyników. Porównania pomiędzy wynikami koń-
cowymi leczenia (dobra poprawa/brak poprawy po leczeniu; 
utrzymanie/przerwanie leczenia) w  wykonanej metaanalizie 
przedstawiono jako ilorazy szans (odds ratio, OR). Parametr 
ten oznacza stosunek szansy wystąpienia danego zdarzenia 
w danej grupie do wystąpienia tego samego zdarzenia w gru-
pie porównywanej. Zatem np. w  badaniu kontrolowanym 
placebo OR równe 1,5 dla skuteczności leczenia wskazuje, że 
szansa na osiągnięcie istotnej klinicznie poprawy po 8 tygo-
dniach leczenia jest 1,5 raza (czyli o 50%) wyższa w przypadku 
zastosowania leku przeciwdepresyjnego niż w przypadku po-
dania placebo. OR równe 0,9 dla akceptacji leczenia oznacza, 
że po 8 tygodniach terapii ryzyko, że pacjent przerwie leczenia 
lekiem jest o 0,1 (czyli o 10%) niższe niż w przypadku placebo. 

Porównanie leków 
przeciwdepresyjnych do placebo
Wszystkie z  ocenionych 21 leków przeciwdepresyjnych 

cechuje istotnie wyższa skuteczność niż placebo. Iloraz szans 
jest najwyższy dla amitryptyliny – 2,13, najniższy dla rebokse-
tyny 1,37. Skuteczność większości leków przeciwdepresyjnych 
w porównaniu do placebo dla osiągnięcia poprawy po 8 tygo-
dniach leczenia jest od 50% do 80% wyższa niż w przypadku 
placebo (Rycina 1).

W  ocenie tolerancji leczenia wszystkie leki, z  wyjąt-
kiem agomelatyny (OR=1,21), cechowało istotnie wyższe niż 
w  przypadku placebo ryzyko przerwania leczenia z  powodu 
działań niepożądanych leku. Iloraz szans był najniższy dla wor-
tioksetyny (OR=1,64), najwyższy dla klomipraminy (OR=4,44). 
Dla leków z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoni-
ny (SSRI) współczynniki OR wynosiły od 1,72 dla escitalopramu 
do 2,19 dla paroksetyny. Oznacza to, że w przypadku agomela-
tyny ryzyko przerwania leczenia z powodu wystąpienia działań 
niepożądanych jest o  21% wyższe niż w  przypadku placebo 
(przedział wiarygodności od 0,94 do 1,56 zawiera jednak war-
tość 1,0 co oznacza, że ten wynik nie jest istotny statystycznie), 

podczas gdy dla SSRI, obecnie najczęściej stosowanych leków 
przeciwdepresyjnych, ryzyko to jest od 72% do 119% wyższe.

Bardziej istotna wydaje się jednak całościowa analiza ak-
ceptacji leczenia, czyli jego przerwanie z  jakiekolwiek przy-
czyny, czyli również z  powodu niskiej skuteczności leczenia.  
W takim porównaniu liczne leki przeciwdepresyjne przewyż-
szają placebo (Rycina 2). 

Najniższy iloraz szans ponownie uzyskano dla agomelaty-
ny (OR=0,84), co oznacza, że 16% mniej chorych przerywało jej 
przyjmowanie w ciągu 8 tygodni leczenia niż w przypadku sto-
sowania placebo. Najmniej akceptowanym sposobem leczenia 
była terapia klomipraminą, której przyjmowanie przerywało 
o 30% więcej pacjentów niż w grupie placebo (OR=1,30) 

Porównania wzajemne leków 
przeciwdepresyjnych
Dużą zaletą metaanaliz sieciowych jest możliwość porów-

nania między sobą różnych leków przeciwdepresyjnych, czyli 
jest to pewna forma ich rankingu (rycina 3). Zawarta w meta-
analizie rycina 4 (pełen tekst metaanalizy wraz z suplementem 
został opublikowany w  dostępie otwartym – open access) 
przedstawia porównania wszystkich 21 ocenianych leków me-
todą „każdy z  każdym” zarówno pod kątem skuteczności jak 
i akceptacji leczenia. Wyniki metaanalizy wskazują, że lekami 
przeciwdepresyjnymi bardziej skutecznymi niż pozostałe jest 
7 leków: agomelatyna, amitryptylina, escitalopram, mirtazapi-
na, paroksetyna, wenlafaksyna i wortioksetyna (współczynni-
ki OR wynoszą od 1,19 do 1,96, największa różnica pomiędzy 
wortioksetyną a reboksetyną). Lekami bardziej akceptowany-
mi niż pozostałe jest 6 leków: agomelatyna, citalopram, escita-
lopram, fluoksetyna, sertralina i wortioksetyna (współczynniki 
OR wynoszą od 0,43 do 0,77, największe różnice pomiędzy 
agomelatyną i wortioksetyną, a reboksetyną). Po uwzględnie-
niu obu tych porównań, na podstawie metaanalizy Cipriani 
i wsp. [6] za leki przeciwdepresyjne zarówno bardziej skutecz-
ne, jak i  bardziej akceptowane niż pozostałe, można uznać 
agomelatynę, escitalopram i wortioksetynę [2].

Rycina 1: Skuteczność ocenianych leków przeciwdepresyjnych w porównaniu do placebo

OR – iloraz szans: ile razy częściej obserwowano istotną poprawę kliniczną (spadek nasilenia objawów o co najmniej 50%) 
w porównaniu do placebo po 8 tygodniach leczenia.
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Rycina 2: Akceptacja ocenianych leków w porównaniu do placebo

OR – iloraz szans: ile razy częściej/rzadziej obserwowano przerwanie leczenia danym lekiem (z jakiejkolwiek przyczyny) 
w porównaniu do placebo w ciągu 8 tygodni leczenia
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Wyniki opublikowanej metaanalizy wskazują, że dwa 
leki przeciwdepresyjne mają pozycję szczególną. Są nimi 
amitryptylina pod względem skuteczności leczenia i ago-
melatyna pod względem tolerancji i  akceptacji leczenia 
przez pacjentów. Obok tych dwóch leków na tytuł „pierw-
sze wśród równych sobie” zasługują także escitalopram 
i  wortioksetyna. Poza powyższą czwórką leków wyróż-
nienie z powodu wyższej skuteczności niż pozostałe leki 
przeciwdepresyjne można przyznać jeszcze mirtazapinie, 
paroksetynie i wenlafaksynie.

Czy oznacza to, że wszystkich pacjentów powinniśmy 
leczyć tylko z  użyciem tych siedmiu leków? Z  pewnością 
nie. Metaanalizy moją poważne ograniczenia. W trakcie ich 
wykonywania muszą być spełnione liczne warunki, których 
nawet niewielkie naruszenie może prowadzić do wprowa-
dzających w błąd wyników. Etapami, na których najczęściej 
dochodzi do błędów są: 1) identyfikacja i wybór badań, 2) 
metody poradzenia sobie z heterogonicznością zbadanych 
grup pacjentów, metod oceny i przedstawienia wyników, 
3) brak pełnych danych, 4) sama analiza statystyczna i  in-
terpretacja wyników [7]. Omawiana metaanaliza autorstwa 
Cipriani i  wsp. [6] wydaje się spełniać wszystkie warunki 
rzetelnej oceny. Proces pozyskiwania i  wyboru publika-
cji do wykonania analizy jest starannie opisany, wrażenie 
robi 290 stronicowy suplement z danymi i porównaniami 
niezawartymi w  publikacji, który w  formie elektronicznej 
jest opublikowany na stronie internetowej „The Lancet”, ale 
przede wszystkim udostępnienie pełnego zbioru danych 
dla wszystkich, którzy chcieliby powiedzieć „sprawdzam”. 
Ocenie poddano też liczne zmienne zakłócające (zmienne 

związane z  czynnikiem występującym w  badaniu, które 
mogą wywołać lub zapobiec powstaniu wyniku): nasile-
nie objawów depresyjnych chorych włączonych do bada-
nia, sfinansowanie badania przez producenta leku, efekt 
nowości leku, wielkość dawki w odniesieniu do dawki za-
rejestrowanej i  zalecanej leku, ryzyko niepełnego i  stron-
niczego opublikowania danych. Wbrew powszechnemu 
myśleniu fakt, że badania były sponsorowane nie wpływał 
istotnie na całościowy wynik danego leku (nie stwierdzo-
no istotnych różnić pomiędzy badaniami sponsorowanymi 
a niezależnymi). Natomiast skuteczność leczenia nieznacz-
nie poprawiała etykieta „nowego leku”. Nie sposób jednak 
stwierdzić, czy na efekt nowości są bardziej podatni leka-
rze, czy pacjenci.

Przekładając wyniki omawianej metaanalizy na prak-
tykę stosowania leków przeciwdepresyjnych należy pa-
miętać także o tym, że żaden z leków przeciwdepresyjnych 
nie jest lekiem uniwersalnym. Zalecane w Polsce standar-
dy leczenia depresji wskazują na następujące cechy kli-
niczne depresji istotne dla wyboru leku przeciwdepresyj-
nego: 1) obecność zahamowania, apatii, braku motywacji, 
wycofania społecznego, 2) obecność lęku uogólnionego, 
napadowego, społecznego, mieszanych stanów lęko-
wych, 3) obecność natrętnych myśli, ruminacji i kompulsji, 
4) obecność agitacji i niepokoju 5) obecność bezsenności, 
6) obecność bólu, 7) obecność zaburzeń funkcji poznaw-
czych [8].

Po nałożeniu na te zalecania wyników omawianej me-
taanalizy dla poszczególnych grup chorych na depresję 
optymalne powinny być następujące sposoby leczenia:

Podsumowanie
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1) zaburzenia napędu i wycofanie: wenlafaksyna,
2) lęk: agomelatyna, escitalopram, wenlafaksyna, 

paroksetyna,
3) obsesje i kompulsje: escitalopram, wenlafaksyna, 

paroksetyna,
4) niepokój: amitryptylina, mirtazapina,
5) bezsenność: agomelatyna, mirtazapina,
6) ból: amitryptylina, wenlafaksyna, 
7) zaburzenia funkcji poznawczych: wortioksetyna.

Rycina 3: Ranking leków przeciwdepresyjnych z uwzględnieniem ich skuteczności  
         i akceptacji względem placebo (obie osie przedstawiają ilorazy szans – OR)
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Jeśli żaden z  powyższych objawów nie domi-
nuje w obrazie klinicznym depresji, wybór leku na-
leży oprzeć na wynikającym z metaanalizy rankingu 
leków (rycina 3). n



Dieta w depresji
Część 2: Witamina D i kwas foliowy 
Monika Selimi-Sokołowska
| Dietetyk

WITAMINA D jest ważnym składnikiem 
diety w przypadku depresji. 
Jej niedobór może odgrywać ważną rolę 
nie tylko w kontekście zaburzeń depre-
syjnych, ale także nerwicowych i po-
znawczych. Istnieje hipoteza łącząca nie-
dobór witaminy D w ciąży i we wczesnym 
dzieciństwie z ryzykiem schizofrenii. 
Receptory dla witaminy D znajdują się 
w kościach, nerkach, wątrobie i przytar-
czycach, ale też w mózgu, a dokładniej 
w tych jego obszarach, które odpowie-
dzialne są za emocje i nastrój. 

W  polskiej populacji możemy mieć często do czynienia 
z  niedoborem zalecanego poziomu witaminy D. Wynika to 
przede wszystkim z  naszego położenia geograficznego – do 
produkcji naturalnej witaminy D3 niezbędne jest wystawianie 
skóry na działanie słońca. Dostarczenie odpowiedniej dawki 
wyłącznie z dietą jest trudne – wymagałoby np. zjadania 400 
gramów łososia dziennie. Należy też wziąć pod uwagę pro-
blem obniżonej przyswajalności, który może mieć podłoże 
genetyczne.

Skoro istotny odsetek osób w populacji cierpi na niedo-
bór witaminy D3, to czy należy oznaczać jej poziom we krwi 
przed rozpoczęciem suplementacji? Może być to przydatne 
np. wtedy, gdy pacjent cierpi na niewydolność nerek lub cho-
ruje na sarkoidozę. Możemy jednak zakładać, bez konieczności 
oznaczania poziomu witaminy, że 2/3 populacji ma faktyczny 
niedobór witaminy D3 (<20 ng/ml), szczególnie w  sezonie 
jesienno-zimowym. Dotyczy to zwłaszcza osób z  nadwagą 
i  w  podeszłym wieku. W  największym przeprowadzonym 
w naszym kraju badaniu epidemiologicznym, optymalny po-
ziom (30-50 ng/ml) stwierdzono jedynie u  9,1% badanych 
(Płudowski 2016).

Rekomendacje dawkowania w populacji osób zdrowych 
zalecają regularną suplementację wita-miny D co najmniej 
na poziomie 800 IU/ dobę w  miesiącach wrzesień-kwiecień. 
W  przypadku osób z  grupy ryzyka zaleca się suplementację 
wyższymi dawkami i przez cały rok. 

Badania sugerują dobroczynne działanie witaminy D 
w  kontekście zaburzeń depresyjnych. Niedawno opubliko-
wano bardzo ciekawy przegląd systematyczny związany z  tą 
tematyką. Jedno z  analizowanych badań przeprowadzono 
z  udziałem prawie 11000 pacjentów w  Norwegii. Wykazano, 
że niski poziom witaminy D wiązał się z wystąpieniem depre-
sji, szczególnie u kobiet. Zwrócono również uwagę na fakt, że 
witamina D zmniejsza poziom prozapalnych cytokin i  w  ten 
sposób może zapobiegać zaburzeniom układu odpornościo-
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wego, a  to z  kolei może przekładać się na mniejsze ryzyko 
samobójstw. Autorzy przeglądu zwracają również uwagę na 
wyniki dużej metaanalizy, z  której wnioskować możemy, że 
wzrost poziomu witaminy D w osoczu o 10 ng/ml ma wpływ 
na zmniejszenie ryzyka wystąpienia depresji. Osoby, u których 
odnotowano poziom 25-OH-D między 20 a 30 ng/ml, według 
badaczy są w grupie podwyższonego ryzyka. Biorąc pod uwa-
gę ostatnie zalecenia dotyczące poziomu witaminy D warto 
zwrócić uwagę, by u osób cierpiących na depresję ten poziom 
był optymalny – to znaczy 30-50 ng/ml.

Na odpowiedni poziom witaminy D należy zwrócić szcze-
gólnie uwagę u osób, które są na diecie wegetariańskiej i we-
gańskiej. Co prawda w  niektórych grzybach hodowanych na 
słońcu lub tych naświetlanych lampą UV znajdują się duże 
ilości witaminy D2, ale jest to zbyt mało jak na potrzeby orga-
nizmu.

KWAS FOLIOWY
Kolejnym składnikiem, na który powinniśmy zwrócić uwa-

gę w kontekście depresji jest kwas foliowy. W ciągu ostatnich 
lat, dzięki badaniom w dziedzinie nutrigenomiki, dowiedzieli-
śmy się, że niektórzy pacjenci mogą mieć uwarunkowane ge-
netycznie problemy z jego przyswajaniem. Przykładem może 
być polimorfizm genu MTHFR, który może ograniczać przy-
swajalność syntetycznego kwasu foliowego, a skutkiem tego 
jest zarówno niski poziom tej witaminy w organizmie, jak i wy-
soki poziom szkodliwej homocysteiny. Obie sytuacje mogą 
się przyczynić do większej podatności na choroby związane 
z  układem nerwowym, m.in. poprzez upośledzoną syntezę 
neuroprzekaźników takich jak serotonina, dopamina czy no-
radrenalina. Na niedobór kwasu foliowego może mieć wpływ 
także jego wrażliwość na temperaturę i promienie słoneczne. 
Te czynniki mogą ograniczyć jego zawartość w  produktach 

spożywczych nawet o 90%. Niedoborowi sprzyja również pa-
lenie papierosów i alkohol.

Przy problemach z  odpowiednim poziomem kwasu fo-
liowego powinniśmy przede wszystkim zadbać o to, by w die-
cie znalazły się świeże warzywa, takie jak szpinak, brukselka, 
szparagi, bób, kalafior, brokuły oraz sałata. Ta ostatnia celo-
wo została wymieniona na końcu, ponieważ zawiera stosunko-
wo niewiele tej witaminy. Jeśli już sięgamy po suplementację, 
wybierzmy lepiej przyswajalną, zmetylowaną postać kwasu 
foliowego. Jeśli chodzi o  zalecenia suplementacji dotyczące 
populacji ogólnej to suplementacja kwasem foliowym w daw-
ce 0,4-0,8 mg (400-800 ug/dz) jako profilaktyka wad rozwoju 
cewy układu nerwowego jest zalecana wszystkim kobietom 
w wieku rozrodczym. n
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stężenie 25(oh)d w surowicy

nmol/l ng/ml
działanie do rozważenia

Deficyt

Stężenie 
suboptymalne

Stężenie optymalne

Stężenie wysokie

Stężenie 
potencjalnie
toksyczne

Poziom toksyczny

0-50

>50–75

>75–125

>125–250

>250

>500

0-20

>20-30

>30-50

>50-100

>100

>200

Terapia deficytu

Zwiększenie/utrzymanie suplementacji  
witaminą D

Utrzymanie suplementacji witaminą D

Utrzymanie/obniżenie dawek witaminy D

Powstrzymanie się od przyjmowania witaminy D 
do momentu uzyskania stężenia 25(OH)D  
w zakresie optymalnym

Leczenie potencjalnych efektów toksycznych

TABela 1. Ocena stanu zaopatrzenia organizmu w witaminę D na podstawie  
                    stężenia 25(OH)D w surowicy dla wszystkich grup wiekowych
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Kiedy psychiatra powinien 
być obesitologiem? 
Agata Szulc

Nadwaga jest stanem poprze-
dzającym rozwój otyłości (przedotyłość), 
jednak już na tym etapie może docho-
dzić do powikłań. U  osób z  nadwagą 
i  otyłością interpretacja samego BMI 
często nie pozwala w  wystarczającym 
stopniu określić, jaki wpływ na stan 
zdrowia chorego wywiera nadmierna 
ilość nagromadzonej tkanki tłuszczowej. 
Dlatego zaproponowano modyfikację 
definicji i  stopniowanie otyłości tak, by 
wraz z oceną BMI oceniać występowanie 
powikłań. Wyróżniono:

1) nadwagę i otyłość stopnia 0, 
w których BMI wynosi odpowiednio 
25–29,9 kg/m2 i ≥ 30 kg/m2, ale nie 
występują powikłania,
2) otyłość 1 stopnia przy BMI ≥25 
kg/m2 z co najmniej 1 powikłaniem 
o łagodnym lub średnim nasileniu,
3) otyłość 2 stopnia przy BMI ≥25 
kg/m2, jeżeli występuje co najmniej 
1 ciężkie powikłanie.
 Do powikłań związanych 

z  otyłością i  stanów powodowanych 
lub zaostrzanych przez nadmiar tkanki 

tłuszczowej zaliczamy: stan przedcu-
krzycowy, cukrzycę typu 2, dyslipidemię, 
nadciśnienie tętnicze, chorobę sercowo-
-naczyniową, niealkoholowe stłuszcze-
nie wątroby, zespół metaboliczny, zespół 
policystycznych jajników, obniżenie 
płodności, obturacyjny bezdech senny, 
chorobę zwyrodnieniową stawów, wy-
siłkowe nietrzymanie moczu, chorobę 
refluksową przełyku, a także depresję.

Uwzględniając dystrybucję tkanki 
tłuszczowej, zgodnie z  kryteriami dia-
gnostycznymi International Diabetes Fe-
deration, otyłość trzewną rozpoznaje się 
u dorosłych Europejczyków, gdy obwód 
talii wynosi ≥94 cm u mężczyzn i ≥80 cm 
u kobiet.

Jak wynika z  danych epidemiolo-
gicznych, na nadwagę choruje 35%, a na 
otyłość 11% ludności świata powyżej 20 
r.ż. W badaniu polskiej populacji NATPOL 
PLUS z 2011 r., nadwagę zdiagnozowano 
u 47% badanych, a otyłość u 19%. Dwa 
badania WOBASZ prowadzone w odstę-
pie 10 lat pokazały wyraźną tendencję 
wzrostową rozpowszechnienia nadwagi 

Otyłość jest przewlekłą chorobą o złożonej etiologii, bez tendencji do 
samoistnego ustępowania, która charakteryzuje się nieprawidłowym  
lub nadmiernym nagromadzeniem tkanki tłuszczowej, stanowiącym 
ryzyko dla zdrowia. Rolę w powstawaniu otyłości odgrywają różnorodne 
czynniki: środowiskowe, psychologiczne i hormonalne. Niezależnie jednak 
od pierwotnej przyczyny, do rozwoju otyłości doprowadza dodatni bilans 
energetyczny. Należy pamiętać, że otyłość nie jest wyborem, dolegliwo-
ścią, cechą wyglądu, a chorobą, zakodowaną w ICD-10 jako E66. Otyłość 
rozpoznaje się, gdy wskaźnik masy ciała (BMI, body mass index) ≥ 30 kg/
m2. Wyróżniono: otyłość I stopnia – BMI 30-34,9 kg/m2, II stopnia – BMI  
35-39,9 kg/m2 i III stopnia, gdy BMI ≥ 40 kg/m2.

i  otyłości w  populacji polskiej. W  latach 
2003-2005 wśród osób w  wieku 20-74 
lat nadwagę zdiagnozowano u  40,4% 
badanych mężczyzn i  27,9% badanych 
kobiet, a  otyłość odpowiednio u  20,6% 
mężczyzn i  20,2% kobiet. Z  kolei w  ba-
daniu WOBASZ II prowadzonym w  la-
tach 2013-2014 wykazano, że częstość 
występowania nadwagi w populacji pol-
skiej zwiększyła się do 43,2% mężczyzn 
i 30,5% u kobiet, a otyłości odpowiednio 
do 24,4% i 25%. Pomimo niepokojących 
wskaźników epidemiologicznych, USA 
są jednym z nielicznych krajów na świe-
cie, gdzie wyodrębniono obesitologię, 
czyli specjalizację lekarską zajmującą się 
diagnozowaniem i  leczeniem otyłości, 
jako odrębną podspecjalizację w  zakre-
sie endokrynologii.

Obesitologia a psychiatria
Oddziaływanie otyłości na stan psy-

chiczny, a  także możliwy wpływ stanu 
psychicznego na wzrost masy ciała są 
powszechnie znane. Wydaje się więc, 
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że psychiatra chcąc skutecznie leczyć 
swoich pacjentów, coraz częściej powi-
nien posiadać kompetencje obesitolo-
ga. Oczywistym jest, że wykonywanie 
specjalistycznych badań laboratoryjnych 
czy obrazowych, szczególnie w praktyce 
ambulatoryjnej, jest niemożliwe, tym 
niemniej coraz częstsze współwystępo-
wanie patologicznego nagromadzenia 
tkanki tłuszczowej i  zaburzeń psychicz-
nych skłania do podejmowania prób 
rozpoczynania leczenia otyłości także 
w gabinecie lekarza psychiatry.

Otyłość istotnie zwiększa ryzyko 
wystąpienia depresji – o  55%. U  osób 
cierpiących na depresję występuje też 
większe o 58% ryzyko otyłości w porów-
naniu do osób mających prawidłową 
masę ciała. 57-68% pacjentów chorują-
cych na depresję ma rozpoznaną nadwa-
gę lub otyłość, przy czym kobiety mają 
dwukrotnie większe ryzyko współwystę-
powania otyłości i/lub zespołu metabo-
licznego oraz depresji niż mężczyźni.

Reakcja fizjologiczna na czyn-
nik stresogenny wiąże się z  aktywacją 
układu współczulnego oraz wycofa-
niem biologicznej aktywności układu 
przywspółczulnego poprzez zmniejsze-
nie tonicznej aktywności nerwu błędne-
go. Jedzenie może być formą aktywacji 
przywspółczulnej przez pobudzenie pa-
rasympatycznych włókien introcepcyj-
nych w jelitach, a co za tym idzie – formą 
odreagowania reakcji stresowej. W  de-
presji obserwujemy często zwiększoną 
produkcję kortyzolu – "hormonu stresu", 
może się także nasilać insulinooporność 
oraz produkcja substancji pobudzają-
cych stan zapalny. Między innymi dla-
tego depresja i  otyłość są niezależnymi 
czynnikami ryzyka rozwoju choroby 
wieńcowej oraz wzrostu śmiertelności.

Otyłość towarzyszy również wielu 
innym zaburzeniom psychicznym, po-
garszając niejednokrotnie współpracę 
w  zakresie leczenia i  rokowanie. Leki 
przeciwpsychotyczne mogą wywoływać 
insulinooporność, upośledzają funkcję 
komórek beta trzustki oraz hamują se-
krecję insuliny. Do wzrostu masy ciała 
i  związanych z  nim powikłań mogą do-

prowadzić także leki psychotropowe 
z innych grup, np. paroksetyna, mirtaza-
pina, trójpierścieniowe leki przeciwde-
presyjne, kwas walproinowy, lit, diaze-
pam.

Aspekty psychiczne mają ogrom-
ne znaczenie, zarówno jeśli chodzi 
o etiologię, jak i konsekwencje otyłości. 
W  dzieciństwie jedzenie kojarzone jest 
z  miłością i  troską rodziców, może ono 
pozostać formą wyrażania emocji, re-
duktorem napięcia, nagrodą lub karą 
w życiu dorosłym.

Czynniki psychologiczne leżące 
u  podłoża otyłości możemy podzielić 
na poznawcze, behawioralne, emocjo-
nalne, osobowościowe i chorobowe. Do 
czynników poznawczych należą m.in. 
destrukcyjne przekonania na temat 
swojego ciała, jedzenia, otyłości, lecze-
nia, swojej pozycji w  relacjach interper-
sonalnych i  sytuacjach społecznych, jak 
również skojarzenia konkretnych potraw 
z  pozytywnymi emocjami. Czynniki be-
hawioralne obejmują głównie nieko-
rzystne nawyki dotyczące odżywiania, 
aktywności fizycznej czy spędzania wol-
nego czasu. Przejadanie się może być 
także formą niewłaściwego zaspokoje-
nia potrzeb emocjonalnych, zwrócenia 
na siebie uwagi, wyrażenia potrzeby 
troski i nagradzania siebie, a także uspra-
wiedliwieniem doznawanych porażek. 
Nieumiejętność zaspokajania w  sposób 
dojrzały potrzeb psychicznych z  wyż-
szych poziomów piramidy Maslowa ta-
kich jak bezpieczeństwo, miłość, przyna-
leżność, szacunek, samorealizacja, może 
prowadzić do ich kompensacji przez 
nadmierne spożywanie pokarmów. Czę-
stym zjawiskiem jest także "zajadanie 
stresu" wynikające z braku umiejętności 
radzenia sobie z  sytuacjami stresowymi 
w  sposób konstruktywny. Objadanie 
się może być adaptacyjnym, unikowym 
sposobem radzenia sobie ze stresem. Je-
dzenie ma na celu rozładowanie napię-
cia i poprawienie nastroju, preferowane 
są wówczas zwykle pokarmy wysoko-
tłuszczowe i  wysokowęglowodanowe. 
Zdarza się, że jedzenie staje się podsta-
wową formą wyrażania emocji, zarówno 

negatywnych jak i  pozytywnych – np. 
okazywanie miłości i  zaangażowania 
w relację poprzez przygotowywanie ulu-
bionych potraw bliskiej osoby. Niektóre 
cechy osobowości takie jak labilność 
emocjonalna, impulsywność, lękowość, 
depresyjność również mogą prowadzić 
do zachowań kompulsywnych w  zakre-
sie jedzenia i spożywania większej ilości 
pokarmów, niż wynika to z  zapotrze-
bowania. Obserwuje się też zaburzenia 
mechanizmu samoregulacji i  zaprzesta-
nia jedzenia pomimo uczucia sytości, 
szczególnie przy dostępności pożywie-
nia. Znaczny wpływ na wystąpienie oty-
łości mogą mieć zaburzenia psychiczne. 
Do zaburzeń tych zaliczamy zarówno te, 
w których nieprawidłowości odżywiania 
się są objawem osiowym, jak zaburze-
nie z napadami objadania się czy zespół 
jedzenia nocnego, jak i  te, które mogą 
oddziaływać na przyjmowanie pokarmu, 
jak depresja, zaburzenia lękowe czy uza-
leżnienia. Z  kolei nadmierna masa ciała 
może powodować i  nasilać problemy 
psychospołeczne takie jak: zaburzenia 
obrazu własnego ciała, obniżone poczu-
cie własnej wartości, wstyd, uległość, do-
świadczanie uprzedzeń i  dyskryminacji 
z następczym wycofywaniem się z kon-
taktów interpersonalnych.

ZABURZENIA PSYCHICZNE MO-
GĄCE PROWADZIĆ DO OTYŁOŚCI

Klasyfikacja ICD-10 w  rozdziale F50 
"zaburzenia odżywiania", wyróżnia tyl-
ko jedno rozpoznanie uwzględniające 
przyjmowanie nadmiernych ilości po-
karmu bez zachowań kompensacyjnych 
– przejadanie się związane z  innymi 
czynnikami psychologicznymi, będące 
reakcją na czynniki stresowe. Występuje 
ono obok jadłowstrętu psychicznego, 
żarłoczności psychicznej, wymiotów 
związanych z  czynnikami psychiczny-
mi i  innych zaburzeń odżywiania się. 
W DSM-V z kolei wyróżniono zaburzenie 
z  napadami objadania się oraz nocne 
objadanie się. Zaburzenie z  napadami 
objadania się polega na występowaniu 
przynajmniej raz w tygodniu przez przy-
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najmniej 3 miesiące epizodów przyjmo-
wania w  określonym czasie ilości poży-
wienia, która zdecydowanie przekracza 
to, co większość ludzi zjadłaby w podob-
nym czasie i podobnych okolicznościach. 
Charakterystyczne jest spożywanie po-
karmu w sposób kompulsywny: szybko, 
w  samotności, z  wrażeniem braku kon-
troli, nieprzyjemnej pełności, wstydu, 
a  także poczuciem winy, obrzydzenia 
sobą i  cierpienia. Napad objadania się 
jest zwykle wyzwalany negatywnymi 
emocjami związanymi z  relacjami inter-
personalnymi, ograniczaniem pożywie-
nia (np. w czasie diety) czy obrazem swo-
jego ciała. Napad taki może krótkotrwale 
łagodzić oddziaływanie czynników wy-
zwalających epizod, jednak w  perspek-
tywie czasu pogłębia niską samoocenę 
i  obniżenie nastroju z  towarzyszącą 
często dysforią. Nie następują po nim 
zachowania kompensacyjne typowe 
dla bulimii. Nocne objadanie się polega 
na nawracających epizodach jedzenia 
nocą związanych z  silną potrzebą przy-
jęcia pokarmu po przebudzeniu się lub 
po wieczornym posiłku. Jest to działanie 
świadome, chory je pamięta, ma poczu-
cie winy. Zaburzenie powoduje cierpie-
nie oraz upośledzenie funkcjonowania i, 
choć jego dokładna częstość występowa-
nia w populacji nie jest znana, może być 
stosunkowo częstą przyczyną otyłości.

W  żadnej z  klasyfikacji zaburzeń 
psychicznych nie jest ujęte rozpoznanie 
nałogowego jedzenia. W DSM-V podkre-
ślono jednak, że zaburzenia odżywiania 
przypominają niekiedy typowe objawy 
używania substancji psychoaktywnych 
i  mogą wiązać się ze zmianami w  ob-
rębie tych samych ośrodków w  OUN, 
szczególnie związanych z  mechanizma-
mi samokontroli i  nagrody. Nałogowe 
jedzenie charakteryzuje się takimi cecha-
mi jak każde inne uzależnienie: wystę-
puje przymus spożywania pokarmów, 
potrzeba zjadania coraz większych ilości, 
zaniedbywanie innych źródeł odczuwa-
nia przyjemności, zaprzeczanie wystę-
powaniu problemu z  kontrolą jedzenia, 
kontynuowanie zachowań pomimo 
świadomości, że są one szkodliwe.

GŁÓD A APETYT – REGULACJA 
W OUN

 Głód to odczucie pobudzające 
myślenie o  jedzeniu w  celu utrzymania 
organizmu przy życiu, jest więc fizjolo-
gicznym stymulatorem poboru pokar-
mu, podlega wpływowi bodźców ner-
wowych, takich jak rozciągnięcie ścian 
przewodu pokarmowego i  hormonal-
nych. Apetyt z  kolei to psychologiczny 
stymulator przyjmowania pokarmu, czę-
sto niezwiązany z  rzeczywistym stanem 
głodu w organizmie, ukierunkowany na 
szczególny rodzaj pożywienia, którego 
celem jest odczucie przyjemności z jego 
spożycia. Ilość przyjętego pożywienia 
nie jest uwarunkowana zapotrzebowa-
niem organizmu. Nie głód, a  właśnie 
nadmiernie rozwinięta hedonistyczna 
potrzeba poszukiwania konkretnego 
pokarmu w celu odczucia przyjemności 
z  jego zjedzenia, jest częstą przyczyną 
nadwagi i otyłości. Jak ocenić, czy apetyt 
jest na prawidłowym poziomie? Jakość 
i  ilość spożywanego pokarmu powinna 
być adekwatna do zapotrzebowania fi-
zjologicznego, powinna być zachowana 
kontrola i  swoboda wyboru, a  jedzenie 
powinno mieć pozytywne konsekwen-
cje zdrowotne.

W  jądrze łukowatym podwzgórza 
znajdują się neurony regulujące biolo-
giczny aspekt przyjmowania pokarmu. 
W  obrębie tej struktury wyróżnia się 
komórki wykrywające i  integrujące in-
formacje związane ze stanem energe-
tycznym organizmu, m.in. stężenie glu-
kozy, insuliny i  leptyny. Z  kolei ośrodek 
nagrody, jako zbiór struktur związanych 
z  motywacją i  kontrolą zachowania, 
działający według zasady "co sprawia 
przyjemność, staje się motywatorem", 
odpowiada za hedonistyczną reakcję 
na bodźce pokarmowe. Ośrodek nagro-
dy obejmuje drogi dopaminergiczne 
rozpoczynające się w  brzusznej części 
nakrywki śródmózgowia (ventral teg-
mental area, VTA) oraz istocie czarnej 
i  biegnące do prążkowia, jądra półleżą-
cego, kory przedczołowej i ciała migda-
łowatego. Informacje z  bocznej części 

podwzgórza są także przekazywane do 
VTA. Podwzgórze otrzymuje również 
sygnały z  innych rejonów, np. z  jądra 
półleżącego. Połączenia te są ważne dla 
integracji aspektów nagrody i  homeos-
tazy w  poszukiwaniu pokarmu. Głów-
nym neuroprzekaźnikiem w  układzie 
nagrody jest dopamina – odpowiada 
ona za połączenie jedzenia z przyjemno-
ścią, pożądanie i poszukiwanie pokarmu, 
reguluje wartość odczuwanej "nagrody". 
Neuroprzekaźnik ten jest wydzielany 
w  zwiększonych ilościach w  chwili za-
spokajania popędów i innych sytuacjach 
odczuwanych jako przyjemne. Bodźce 
odczuwane jako przyjemne wzmacniają 
określone zachowania, dlatego też układ 
nagrody związany jest z powstawaniem 
uzależnień.

Z  kolei w  jądrze łukowatym pod-
wzgórza neuroprzekaźnikami odpo-
wiadającymi za uczucie sytości są pro-
opiomelanokortyna (POMC) i transkrypt 
regulowany kokainą i  amfetaminą (co-
caine amphetamine – related transcript, 
CART), natomiast za uczucie głodu 
– neuropeptyd Y (NPY) i  białko Agouti 
(AgRP). W regulacji homeostazy energe-
tycznej uczestniczą 2 populacje komó-
rek w  jądrze łukowatym podwzgórza: 
komórki POMC, które produkują hormon 
alfa-melanotropowy (alfa-MSH) będący 
agonistą melanokortynowego recepto-
ra 4 (MCR-4) oraz komórki produkujące 
AgRP, który wbudowuje się kompety-
cyjnie w  MCR-4 i  działa na niego anta-
gonistycznie. Stymulacja MCR-4 przez 
alfa-MSH powoduje zmniejszenie ilości 
spożywanego pokarmu oraz zwiększo-
ne zużycie energii. Z kolei inhibicja tego 
receptora przez AgRP powoduje zwięk-
szenie przyjmowania pokarmu i zmniej-
szenie zużycia energii. Do sygnałów po-
budzających komórki POMC należą m.in 
czynniki hormonalne, takie jak leptyna, 
peptyd YY, insulina – wywołują one efekt 
anoreksygenny. Jedynym sygnałem 
obwodowym pobudzającym komórki 
AgRP jest wydzielana w żołądku grelina, 
ma ona działanie oreksygenne.

Jednocześnie z  alfa-MSH, neuro-
ny POMC uwalniają także endogenny  
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opioid, beta-endorfinę. Komórki POMC 
są hamowane przez opioidy pobudzają-
ce receptor μ, więc beta-endorfina działa 
jak autoinhibitor neuronów POMC. Moż-
liwe jest, że wzrost stężenia beta-endor-
finy i  zmniejszenie stężenia alfa-MSH 
wraz z obniżoną wrażliwością na sygnały 
anoreksygenne przyczynia się do rozwo-
ju otyłości. Zablokowanie autoinhibicji 
POMC przez antagonistę receptorów μ 
może znieść to działanie. 

Leczenie nadwagi i otyłości
Należy pamiętać, że przekazanie 

pacjentowi zalecenia "proszę mniej jeść 
i uprawiać sport" jest nie tylko niewystar-
czające, ale może też zaburzyć relację 
lekarz-pacjent już na samym początku 
terapii. Jest bardzo prawdopodobne, 
że pacjent niejednokrotnie próbował 
"mniej jeść", jednak z  jakichś powodów 
nie był w stanie zastosować się do tego 
zalecenia. Jak wspomniano powyżej, 
wydaje się, że w rozwoju zaburzeń odży-
wiania prowadzących do otyłości, znacz-
ną rolę odgrywa mechanizm przyczy-
niający się do powstawania uzależnień. 
Dlatego też poradnictwo związane z ich 
leczeniem można rozpocząć od zastoso-
wania reguły "5A" stosowanej w leczeniu 
innych nałogów: 1. assess (ocena ryzyka), 
2. ask (pytanie o gotowość do leczenia), 
3. advise (ustalenie programu leczenia), 
4. assist (pomoc w zmianie zachowań), 5. 
arrange (zaplanowanie harmonogramu 
kontroli). Zgodnie z zaleceniami eksper-
tów, zmniejszenie całkowitej ilości spo-
żywanej energii powinno być główną 
składową każdej interwencji mającej na 
celu zmniejszenie masy ciała. Opraco-
wanie programu leczenia powinno się 
rozpocząć od ustalenia z  pacjentem re-
alistycznego celu, tj. zmniejszenia masy 
ciała o około 10% w czasie 3–6 miesięcy, 
utrzymania uzyskanego efektu na tym 
poziomie przez kolejne 3–6 miesięcy, 
a  następnie dalszej redukcji masy ciała 
o kolejne 10%, jeżeli istnieją takie wska-
zania. Warto używać terminu "zmiana 
nawyków żywieniowych" zamiast "die-
ta", która może nasuwać negatywne sko-

jarzenia z  wyrzeczeniami i  cierpieniem, 
a  także sugerować ograniczone ramy 
czasowe. Należy poinformować pacjen-
ta, że dla jego zdrowia korzystna jest 
wolna (około 1 kg/tydz. w  pierwszym 
miesiącu i około 0,5 kg/tydz. w kolejnych 
miesiącach), ale trwała redukcja masy 
ciała. Lekarz psychiatra może pomóc 
pacjentowi w zdaniu sobie sprawy z wła-
snych niekorzystnych nawyków żywie-
niowych i  sprzyjającego otyłości stylu 
życia. Może też zrewidować błędne prze-
konania pacjenta dotyczące m.in. związ-
ków przyczynowo-skutkowych – np. gdy 
chora twierdzi, że "jest otyła, ponieważ 
ma cukrzycę i zespół policystycznych jaj-
ników", warto zwrócić jej uwagę, że ten 
związek jest najprawdopodobniej od-
wrotny. Ważne jest też zbadanie, jakie są 
w życiu pacjenta inne niż jedzenie źródła 
przyjemności, ponieważ potrzeba jej od-
czuwania jest naturalna i leczenie otyło-
ści nie powinno ograniczać jej zaspoka-
jania. Oprócz przeprowadzenia wywiadu 
motywującego i zmobilizowania w mia-
rę możliwości wsparcia społecznego 
pacjenta, należy rozważyć skierowanie 
chorego na psychoterapię, dzięki której 
mógłby on zrozumieć motywy swoich 
działań i powody trudności radzenia so-
bie z emocjami.

U pacjentów z rozpoznaną otyłością 
lub nadwagą (BMI ≥ 27 kg/m2) i dodat-
kowymi chorobami związanymi z otyło-
ścią np. dyslipidemią, jako uzupełnienie 
postępowania niefarmakologicznego 
(dieta i zwiększony wysiłek fizyczny) za-
leca się włączenie farmakoterapii.

FARMAKOTERAPIA NADWAGI 
I OTYŁOŚCI

Obecnie w  Polsce w  leczeniu nad-
wagi i otyłości dostępne są dwa leki na 
receptę: orlistat oraz złożony produkt 
leczniczy zawierający dwie substancje 
czynne – chlorowodorek bupropionu 
i  chlorowodorek naltreksonu w  postaci 
tabletek o  przedłużonym uwalnianiu. 
Orlistat stosowany jest od ponad 20 lat, 
działa w  przewodzie pokarmowym ha-
mując aktywność lipaz, przez co upośle-

dza trawienie i  wchłanianie tłuszczów. 
Podczas stosowania tego leku, pacjen-
tom zaleca się dietę ubogotłuszczową. 
Nieprzestrzeganie wskazówek diete-
tycznych skutkuje działaniami niepożą-
danymi, takimi jak wzdęcia czy biegun-
ki tłuszczowe. Orlistat nie ma działania 
ośrodkowego i nie wpływa na odczuwa-
nie głodu, sytości ani na apetyt. Jak wy-
nika z badań jego skuteczności, redukcja 
masy ciała podczas leczenia orlistatem 
jest o  2,7-4,4% większa niż podczas 
przyjmowania placebo.

 

BUPROPION I NALTREKSON 
W JEDNEJ TABLETCE

Obie substancje, zarówno bupro-
pion jak i  naltrekson w  monoterapii są 
znane od wielu lat.

Bupropion został zarejestrowany 
w USA w 1985 r., natomiast w Polsce jest 
stosowany od 2000 r. w leczeniu uzależ-
nienia od nikotyny, a od 2007 r. w lecze-
niu dużych epizodów depresji. Lek ten, 
działa jako słaby inhibitor wychwytu 
zwrotnego dopaminy i  noradrenaliny, 
a także niekompetycyjny antagonista re-
ceptorów nikotynowych. W jądrze łuko-
watym podwzgórza bupropion stymulu-
je wydzielanie POMC, a także wpływa na 
uwalnianie CART. Dochodzi do zwięk-
szenia stężenia alfa-MSH, który wiąże się 
z  receptorami typu 4, stymulując uczu-
cie sytości. Ponadto stymulacja układu 
POMC zwiększa wydatek energetycz-
ny w  postaci termogenezy. Bupropion 
zmniejsza ilość spożywanego pokarmu 
także poprzez zahamowanie wychwytu 
zwrotnego dopaminy i  noradrenaliny 
w  układzie nagrody. Inhibicja wychwy-
tu zwrotnego noradrenaliny w  korze 
przedczołowej powoduje nasilenie prze-
kaźnictwa dopaminergicznego. Dzięki 
unikalnemu mechanizmowi działania, 
bupropion w odróżnieniu od większości 
innych leków przeciwdepresyjnych nie 
wpływa negatywnie na funkcje seksual-
ne, a także nie powoduje wzrostu masy 
ciała ani senności. Działania niepożądane 
związane ze stosowaniem bupropionu 
obejmują przede wszystkim bezsenność, 
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ból głowy, uczucie suchości w  ustach, 
nudności i  wymioty. Możliwe jest także 
nasilenie niepokoju, wystąpienie drżeń, 
zaparć, wzrostu ciśnienia tętniczego czy 
tachykardii. Warto zaznaczyć, że w  ba-
daniach bezpieczeństwa leku, wzrost 
ciśnienia tętniczego obserwowano tyl-
ko u  pacjentów ze źle kontrolowanym 
nadciśnieniem tętnicznym obecnym już 
przed rozpoczęciem leczenia, a  często-
tliwość występowania tego działania 
niepożądanego nie przekraczała 1% 
badanych. Tym niemniej, w praktyce kli-
nicznej obserwowano wzrost ciśnienia 
tętniczego po zastosowaniu bupropionu 
zarówno u pacjentów z wcześniej obec-
nym nadciśnieniem tętniczym, jak rów-
nież u  pacjentów bez nadciśnienia tęt-
niczego w wywiadzie. Bupropion obniża 
próg drgawkowy, co może prowadzić 
do napadów padaczkowych, jednak jak 
wynika z  badań klinicznych – do dawki 
300 mg/d nie zwiększa znacząco ryzyka 
ich wystąpienia (do dawki 450 mg/d czę-
stość napadów drgawkowych wynosiła 
0,1%). Przeciwwskazania do stosowania 
bupropionu obejmują: napady drgaw-
kowe występujące obecnie lub w  wy-
wiadzie, nowotwory OUN, odstawianie 
alkoholu lub benzodiazepin, ciężką 
marskość wątroby, anoreksję i  bulimię 
(obecnie lub w  wywiadzie) oraz stoso-
wanie inhibitorów monoaminooksydazy 
– w trakcie terapii oraz do 14 dni przed 
zastosowaniem leku.

Naltrekson jest antagonistą re-
ceptora opioidowego μ, w  mniejszym 
stopniu kappa i gamma. Stosowany jest 
przede wszystkim w leczeniu uzależnie-
nia od alkoholu oraz opiatów jako lek 
wspomagający utrzymanie abstynencji 
poprzez hamowanie głodu alkoholowe-
go oraz narkotykowego. Substancją tą 
w leczeniu otyłości interesowano się już 
w  latach 80. XX w. Naltrekson blokując 
receptory opioidowe znosi hamujące 
działanie beta-endorfiny na neurony 
POMC, co wydłuża uczucie sytości. Dane 
przedkliniczne były obiecujące. U myszy 
pozbawionych receptora opiodowego μ 
nie doszło do wykształcenia otyłości po-
mimo diety wysokotłuszczowej. Jak się 

okazało w  innychh badaniach, przewle-
kłe podawanie naltreksonu zwiększało 
poziom POMC mRNA, a  także zapobie-
gało zwiększeniu stężenia dopaminy 
w  jądrze półleżącym po przyjęciu po-
karmu, dzięki czemu ograniczało jego 
spożywanie oraz poszukiwanie jedzenia 
przez gryzonie. Natomiast bezpośrednie 
wstrzyknięcie naltreksonu do struktur 
układu nagrody osłabiało preferowanie 
przez nie pokarmów wysokotłuszczo-
wych i  bogatowęglowodanowych. Nie-
stety, naltrekson w monoterapii otyłości 
u  ludzi okazał się niewystarczający do 
uzyskania zadowalającego obniżenia 
masy ciała. Najczęstsze działania niepo-
żądane podczas stosowania naltreksonu 
to bezsenność, lęk, ból głowy, niepokój, 
nerwowość, bóle brzucha, nudności, 
wymioty, bóle stawów i  mięśni oraz 
osłabienie. Przeciwwskazania do sto-
sowania naltreksonu obejmują między 
innymi: ciężkie zaburzenie czynności 
wątroby lub nerek, przyjmowanie opio-
idów (w  związku z  uzależnieniem lub 
w  ramach leczenia przeciwbólowego) 
oraz jednoczesne stosowanie metadonu.

W 2014 r. w USA, a w 2015 r. w Unii 
Europejskiej został zarejestrowany zło-
żony produkt leczniczy zawierający 
chlorowodorek bupropionu i  chlorowo-
dorek naltreksonu w  postaci tabletek 
o  przedłużonym uwalnianiu. Połączenie 
tych dwóch substancji wywiera silniejszy 
efekt na zmniejszenie ilości spożywane-
go pokarmu niż wynikałoby to z  sumy 
działania każdego ze składników osob-
no, zależność tę można więc nazwać 
synergią hiperaddycyjną. Działają one 
zarówno na neurony w  podwzgórzu 
odpowiadające za homeostazę (uczucie 
głodu/sytości), ale również na hedoni-
styczny aspekt przyjmowania pokarmu 
(układ nagrody), gdy pokarm jest spoży-
wany nie po to, by zaspokoić głód, ale po 
to, by odczuć przyjemność (apetyt). 

SKUTECZNOŚĆ
Skuteczność leku została potwier-

dzona w  4 wieloośrodkowych, rando-
mizowanych, kontrolowanych placebo 

badaniach klinicznych III fazy: COR-1, 
COR-BOMD, COR II, COR-Diabetes. Wzię-
ło w nich udział 4536 pacjentów, trwały 
56 tygodni. W populacji pacjentów, któ-
rzy ukończyli badanie w zaplanowanym 
czasie, średni odsetek redukcji masy cia-
ła wynosił 5,9-11,5% wśród pacjentów 
otrzymujących lek, podczas gdy w  gru-
pach otrzymujących placebo wynosił 
on 1,8-7,3%. Przynajmniej 5% redukcję 
początkowej masy ciała zaobserwowano 
u  53-80% pacjentów przyjmujących lek 
i  22-60% stosujących placebo. W  gru-
pach otrzymujących badane substan-
cje czynne stwierdzono także istotne 
zmniejszenie obwodu talii, poprawę in-
sulinowrażliwości, stężenia glukozy na 
czczo oraz profilu lipidowego – zwięk-
szenie stężenia cholestrolu HDL i zmniej-
szenie stężenia trójglicerydów. 

W  2016 roku Khera R. i  wsp. opu-
blikowali metaanalizę 28 randomizowa-
nych badań klinicznych porównujących 
różne leki stosowane w  farmakoterapii 
otyłości. Analizą objęto 27 badań porów-
nujących działanie substancji czynnej 
vs placebo (16 badań dotyczyło orlista-
tu, 3 – lorkaseryny, 4 – leku złożonego 
bupropion + naltrekson i 2 – leku złożo-
nego fenteramina + topiramat) oraz 1 
badanie porównujące działanie liraglu-
tydu vs orlistat vs placebo. W 8 z badań 
uczestniczyli pacjenci z  rozpoznaną cu-
krzycą typu 2, w 27 badaniach pacjenci 
otrzymali standardowe zalecenia doty-
czące stosowania diety o  średnim defi-
cycie energetycznym i  umiarkowanego 
wysiłku fizycznego, a  w  1 zastosowano 
dodatkowo intensywną modyfikację 
zachowań. Czas obserwacji wynosił 48-
56 tygodni, badaniami objęto łącznie 
29000 pacjentów, z  czego 74% stano-
wiły kobiety. Średnia wieku badanych 
wynosiła 46 lat, a  średnia wartość BMI 
36,1 kg/m2. Różnica średniej redukcji 
masy ciała w porównaniu z placebo była 
najmniejsza w  badaniach z  zastosowa-
niem orlistatu i wynosiła 2,6 kg. Średnia 
redukcja masy ciała w porównaniu z pla-
cebo pozostałych analizowanych leków 
wynosiła odpowiednio: dla lorkaseryny 
3,2 kg, bupropionu z naltreksonem 5 kg,  
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liraglutydu 5,2 kg, a  fenterminy z  topi-
ramidem 8,8 kg. Odsetek pacjentów, 
którzy uzyskali co najmniej 5% reduk-
cję masy ciała (mediana), wynosił 23% 
u  pacjentów stosujących placebo, 44% 
u leczonych orlistatem, 49% lorkaseryną, 
55% bupropionem z naltreksonem, 63% 
liraglutydem i  75% fenterminą z  topira-
matem. Natomiast co najmniej 10-pro-
centową redukcję masy ciała uzyskano 
u  9% pacjentów stosujących placebo, 
20% pacjentów leczonych orlistatem, 
25% lorkaseryną, 30% bupropionem 
z naltreksonem, 34% liraglutydem i 54% 
fenterminą z topiramatem. Na podstawie 
powyższych wyników można stwierdzić, 
że złożony produkt leczniczy zawierający 
bupropion + naltrekson jest najskutecz-
niejszą formą farmakoterapii otyłości 
aktualnie dostępną w  Polsce (dotyczy 
leków wskazanych w  terapii nadwa-
gi/otyłości). Ciekawe wyniki otrzymali 
również Wilcox C.S. i wsp., którzy badali 
efektywność działania omawianego leku 
złożonego w terapii zaprzestania palenia 
tytoniu u osób z nadwagą lub otyłością. 
Bupropion z naltreksonem w tabletkach 
o przedłużonym uwalnianiu wraz z tera-
pią behawioralną zmniejszał używanie 
nikotyny, objawy odstawienne, a  także 
zapobiegał wzrostowi masy ciała.

WSKAZANIA
Podane w  charakterystyce produk-

tu leczniczego wskazania rejestracyjne 
obejmują stosowanie tego leku jako 
uzupełnienie diety o zmniejszonej kalo-
ryczności i  przy zwiększonej aktywno-
ści fizycznej w  celu redukcji masy ciała 
u osób dorosłych z wyjściową wartością 
BMI wynoszącą ≥30 kg/m2 (otyłość) lub 
≥27 kg/m2 do <30 kg/m2 (nadwaga), je-
śli występuje co najmniej 1 choroba to-
warzysząca otyłości (np. cukrzyca typu 2, 
dyslipidemia, wyrównane nadciśnienie 
tętnicze). 

Jak wnioskują eksperci na podsta-
wie amerykańskich wytycznych, analizy 
badań klinicznych oraz samego me-
chanizmu działania leku, zastosowanie 
bupropionu z  naltreksonem warto roz-

ważyć u  pacjentów z  nadwagą lub oty-
łością oraz:

1) cukrzycą typu 2, zaburzeniami 
lipidowymi i/lub z nadciśnieniem 
tętniczym (jeśli jest dobrze kontro-
lowane),
2) współistniejącą depresją,
3) tendencją do radzenia sobie ze 
stresem za pomocą jedzenia (tzw. 
zajadanie stresu),
4) mających problemy z odbiorem 
bodźców płynących z organizmu 
i interpretujących je jako głód (inne 
bodźce),
5) tendencją do pojadania między 
posiłkami, zwłaszcza pokarmów 
słodkich,
6) zespołem kompulsywnego 
jedzenia,
7) nałogowym jedzeniem,
8) zaburzeniami płodności (m.in. 
z zespołem policystycznych 
jajników) oraz związanym z nimi 
obniżeniem nastroju,
9) niedoczynnością tarczycy lub ze-
społem Cushinga, u których mimo 
uzyskania wyrównania stężenia 
hormonów utrzymuje się otyłość,
10) podejmujących decyzję o za-
przestaniu palenia tytoniu,
11) przygotowywanych do opera-
cyjnego leczenia otyłości.

PRZECIWWSKAZANIA 
I INTERAKCJE

Przeciwwskazania do stosowania 
leku obejmują schyłkową niewydolność 
nerek, ciężką niewydolność wątroby, 
a także niewyrównane nadciśnienie tęt-
nicze, padaczkę, nowotwór OUN, zespół 
abstynencyjny u  osób uzależnionych 
od alkoholu, benzodiazepin lub opia-
tów, uzależnienie od opioidów, chorobę 
afektywną dwubiegunową w wywiadzie, 
żarłoczność psychiczną, jadłowstręt psy-
chiczny, przyjmowanie inhibitorów mo-
noaminooksydazy oraz 14-dniowy okres 
po ich odstawieniu. Nie jest zalecane sto-
sowanie go u osób w wieku >75 lat i <18 
lat, a w grupie wiekowej 65–75 lat nale-
ży rozważyć indywidualne potencjalne 

korzyści i  ryzyko. Nie należy stosować 
tego leku w ciąży ani podczas karmienia 
piersią.

Osoby chore na otyłość często przyj-
mują wiele leków z  powodu powikłań 
otyłości lub chorób współistniejących. 
Przy podejmowaniu decyzji o włączeniu 
do leczenia bupropionu z naltreksonem 
należy pamiętać, by nie łączyć tego leku 
z inhibitorami monoaminooksydazy oraz 
opioidowymi lekami przeciwbólowymi 
(np. tramadol, kodeina). Interakcje obej-
mują również substancje czynne meta-
bolizowane przez izoenzymy CYP2B6 
oraz CYP2D6 cytochromu P450. Do tych 
substancji należą m.in.: selektywne inhi-
bitory wychwytu zwrotnego serotoniny, 
trójpierścieniowe leki przeciwdepresyj-
ne, niektóre leki przeciwpsychotyczne, 
niektóre β-blokery i  leki przeciwaryt-
miczne. Ważne jest też przekazanie pa-
cjentowi, że w  czasie stosowania tego 
leku należy ograniczyć spożycie alkoho-
lu do minimum, a najkorzystniej – całko-
wicie z niego zrezygnować. 

DAWKOWANIE
Złożony produkt leczniczy dostęp-

ny w  postaci tabletek o  przedłużonym 
uwalnianiu zawiera w  jednej tabletce 
78 mg bupropionu i 7,2 mg naltreksonu, 
co odpowiada 90 mg chlorowodorku 
bupropionu i  8 mg chlorowodorku nal-
treksonu. Do docelowej zalecanej dawki 
dobowej – 312 mg bupropionu i 28,8 mg 
naltreksonu (czyli 360 mg chlorowodor-
ku bupropionu i  32 mg chlorowodorku 
naltreksonu) należy dochodzić stopnio-
wo, stosując w 1. tygodniu leczenia 1 ta-
bletkę rano, w 2. – 2 tabletki (1 tabletkę 
rano i  1 wieczorem), w  3 – 3 tabletki (2 
rano, 1 wieczorem) i  od 4. tygodnia – 4 
tabletki (2 rano i 2 wieczorem). 

U części pacjentów pierwsze efekty 
leczenia mogą już być widoczne po 2 
tygodniach terapii. Skuteczność leczenia 
należy ocenić po pierwszych 4 miesią-
cach terapii. Jeżeli masa ciała pacjen-
ta nie zmniejszy się o  co najmniej 5% 
w  porównaniu do wyjściowej po 16 ty-
godniach leczenia, lek należy odstawić.  
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Bupropion z naltreksonem można stoso-
wać tak długo, jak jest to potrzebne i ko-
rzystne dla pacjenta, jeśli skuteczność 
i  tolerancja są zadowalające, a  chory 
spełnia warunki określone we wskaza-
niach. Pamiętajmy, że otyłość jest choro-
bą przewlekłą. 

Jeżeli w  trakcie stosowania farma-
koterapii nie uzyskuje się oczekiwanych 
efektów, warto przedyskutować z  pa-
cjentem realizację zaleceń dotyczących 
sposobu odżywiania i aktywności fizycz-
nej. Ponadto należy ponownie zweryfi-
kować występowanie współistniejących 
zaburzeń psychicznych lub somatycz-
nych, a  także upewnić się, jak pacjent 
stosuje zaleconą farmakoterapię.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Do najczęstszych działań niepożą-

danych należą nudności, zaparcie, wy-
mioty, zawroty głowy i suchość w jamie 
ustnej. W  badaniach klinicznych naj-
częstszymi działaniami niepożądanymi 
prowadzącymi do przerwania stosowa-
nia skojarzenia naltrekson + bupropion 
były: nudności, wymioty, ból głowy 
i  zawroty głowy. Należy podkreślić, że 
u  większości pacjentów nudności lub 
zaparcia wystąpiły w  ciągu pierwszych 
4 tygodni leczenia. Nudności miały ge-
neralnie charakter samoograniczający 
się oraz w  zdecydowanej większości 
nasilenie łagodne do umiarkowanego. 
Większość z  nich ustąpiła w  ciągu 4 ty-
godni, a wszystkie – do 24 tygodnia ba-
dania. U około 50% pacjentów z wymio-
tami pierwszy epizod wystąpił w trakcie 
pierwszych 4 tygodni leczenia. Czas do 
ustąpienia wymiotów był zazwyczaj 
krótki (nieprzekraczający tygodnia). Mc-
Daniels J.S. i  wsp. dokonali metaanalizy 
badań leków stosowanych w  farmako-
terapii otyłości pod kątem skuteczności 
i częstości występowania działań niepo-
żądanych. Analiza wskaźnika liczby osób, 
które muszą być leczone przez rok, by po 
tym czasie uzyskać u  jednego pacjenta 
obniżenie początkowej masy ciała o 5% 
lub 10% (NNT, numer needed to treat), 
wykazała, że połączenie bupropionu 

z  naltreksonem jest znacznie bardziej 
skuteczne w  porównaniu z  orlistatem. 
Ponadto, w ocenie wskaźnika liczby pa-
cjentów, których należy leczyć, aby u jed-
nego z nich wystąpiło działanie niepożą-
dane najczęściej występujące po danym 
leku (NNH, numer needed to harm), 
połączenie naltreksonu z  bupropionem 
uzyskało najwyższy wynik ze wszystkich 
analizowanych leków. Na podstawie wy-
ników tej publikacji wydaje się, że połą-
czenie bupropionu z  naltreksonem ma 
bardzo dobrze zbalansowany wskaźnik 
skuteczność/bezpieczeństwo. 

BEZPIECZEŃSTWO KARDIOLO-
GICZNE I PSYCHIATRYCZNE

Od czerwca 2012 r. do stycznia 2013 
r. prowadzono badanie LIGHT, w którym 
oceniano wpływ leku złożonego bupro-
pion + naltrekson w  postaci tabletek 
o przedłużonym uwalnianiu na częstość 
poważnych sercowo-naczyniowych 
zdarzeń niepożądanych (MACE, Major 
Adverse Cardiovascular Events) u  osób 
z  nadwagą lub otyłością i  zwiększonym 
ryzykiem sercowo-naczyniowym. Pod-
wyższone ryzyko sercowo-naczyniowe 
mogło wynikać z obecności choroby nie-
dokrwiennej serca z nieprawidłowym te-
stem wysiłkowym lub nieprawidłowym 
wynikiem badania echokardiograficzne-
go lub ze zwężenia naczyń wieńcowych, 
szyjnych lub obwodowych o  >50% lub 
też z obecności cukrzycy typu 2 oraz co 
najmniej 2 z  następujacych czynników 
ryzyka sercowo-naczyniowego: nadci-
śnienia tętniczego, dyslipidemii wyma-
gającej leczenia, obniżonego stężenia 
HDL czy aktywnego palenia tytoniu. 
Główny złożony punkt końcowy tego 
badania obejmował: zgon z  przyczyn 
sercowo-naczyniowych, udar mózgu 
lub zawał mięśnia sercowego niezakoń-
czone zgonem. W  266 amerykańskich 
ośrodkach zbadano 8910 pacjentów, 
spośród których 4456 przyjmowało 
złożony produkt leczniczy zawierający 
chlorowodorek bupropionu + chlorowo-
dorek naltreksonu w  docelowej dawce 
dobowej 360 mg + 32 mg, a pozostali – 

placebo. Jak pokazały dostępne wyniki, 
w  grupie przyjmującej placebo u  2,3% 
pacjentów stwierdzono wystąpienie 
głównego punktu końcowego, podczas 
gdy w  grupie przyjmującej lek złożo-
ny – u 2%. Nie wykazano istotnie staty-
stycznej różnicy pomiędzy obydwoma 
badanymi grupami pacjentów (HR, 0.88; 
skorygowany 99,7%CI, 0,57-1,34). Na 
podstawie dostępnych danych można 
stwierdzić, że terapia złożonym lekiem 
zawierającym naltrekson + bupropion, 
otyłych pacjentów z podwyższonym ry-
zykiem sercowo-naczyniowym, dodat-
kowo nie zwiększa tego ryzyka.  
Osobnego omówienia wymaga kwestia 
bezpieczeństwa stosowania leku pod ką-
tem psychiatrycznym, ponieważ zwięk-
szony apetyt może być jednym z  ob-
jawów depresji atypowej, która z  kolei 
może poprzedzać rozwój choroby afek-
tywnej dwubiegunowej (CHAD). Uważa 
się, że spośród leków przeciwdepresyj-
nych bupropion ma najmniejszy poten-
cjał indukowania manii. W trakcie badań 
klinicznych ze złożonym produktem 
leczniczym zawierającym naltrekson + 
bupropion nie wystąpiła ani jedna próba 
samobójcza oraz ani jedno samobójstwo 
w grupie stosującej naltrekson + bupro-
pion, natomiast częstotliwość wystę-
powania myśli samobójczych w  grupie 
placebo była większa niż w grupie stosu-
jącej naltrekson + bupropion (różnica nie 
była istotna statystycznie). 

KORZYŚCI ze stosowania 
leku w gabinecie lekarza 
psychiatry

Jak wspomniano na początku, 
problem nadwagi i  otyłości, a  także ich 
konsekwencji metabolicznych, dotyczy 
znacznego odsetka pacjentów leczą-
cych się psychiatrycznie. U  otyłych pa-
cjentów chorujących na depresję, ob-
niżenie masy ciała zmniejsza nasilenie 
objawów depresyjnych. Poprawia także 
postrzeganie własnego ciała, co zwięk-
sza poczucie własnej wartości i  jakość 
życia. Wielu z  pacjentów zgłaszających 
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się do psychiatry skarży się na problem 
radzenia sobie ze stresem przy pomocy 
dodatkowych, najczęściej wysokokalo-
rycznych posiłków. Powszechne jest tak-
że zaburzenie percepcji różnorodnych 
bodźców płynących z  organizmu i  in-
terpretowanie ich jako głód, co również 
prowadzi do przyjmowania pożywienia 
w ilości nieadekwatnej do rzeczywistych 
potrzeb. 

U części pacjentów z nadwagą albo 
otyłością, podstawowym lub współist-
niejącym zaburzeniem psychiatrycz-
nym jest jedzenie kompulsywne lub 
nałogowe, w  którym tracą oni kontrolę 
nad ilością i  częstością spożywanych 
pokarmów. Włączenie w  tych stanach 
leku złożonego bupropion + naltrek-
son może przynieść wymierne korzyści. 
Stosowanie leków o  różnych mechani-
zmach działania stanowi ważny czynnik 
ułatwiający zmiany nawyków żywienio-
wych i  dokonywanie bardziej racjonal-
nych wyborów. Dzięki temu uzyskuje 
się lepsze rezultaty, co z  kolei zwiększa 
motywację do kontynuowania podję-
tych działań. Długotrwała redukcja masy 
ciała o 3-5% może powodować klinicznie 
znaczące obniżenie stężenia trójglicery-
dów i odsetka HbA1c oraz zmniejszenie 
ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2. Ubytek 
masy ciała na poziomie 10% skutkuje ob-
niżeniem ciśnienia tętniczego i  zmniej-
szeniem stężenia LDL oraz dalszą popra-
wą profilu glikemicznego i  pozostałych 
parametrów profilu lipidowego. 

Jak wynika z  badań i  obserwacji 
klinicznych, zmniejsza się także zapo-
trzebowanie na leki hipotensyjne, hi-
poglikemizujące i  zmniejszające stęże-
nie lipidów. 5-10% redukcja masy ciała 
zmniejsza ryzyko rozwoju powikłań oty-
łości lub co najmniej spowalnia ich prze-
bieg i  zmniejsza ich nasilenie, a  także 
redukuje ryzyko sercowo-naczyniowe, 
poprawiając rokowanie oraz jakość życia 
pacjentów. 

Lekarze psychiatrzy mają doświad-
czenie kliniczne w  stosowaniu bupro-
pionu i naltreksonu oddzielnie w innych 

zaburzeniach, więc ocena przeciwwska-
zań, interakcji lekowych czy monitoro-
wanie działań niepożądanych nie są dla 
nich nowym wyzwaniem. Wydaje się 
więc, że w przypadku stwierdzenia wska-
zań do zastosowania leku złożonego 
bupropion+naltrekson, podjęcie tego 
działania w  gabinecie psychiatrycznym 
jest rozwiązaniem nie tylko bezpiecz-
nym, ale i  jednym z najskuteczniejszych 
w farmakoterapii nadwagi i otyłości.  n
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Dlaczego warto stosować 
leczenie skojarzone?

Leczeniem pierwszego wyboru 
w GAD są leki z grupy SSRI, SNRI lub pre-
gabalina w monoterapii, jednak dla oko-
ło połowy pacjentów takie leczenie nie 
jest wystarczająco skuteczne – to z kolei 
powoduje konieczność zastosowania 
politerapii. Większą skuteczność lecze-
nia skojarzonego pregabaliną i  lekiem 
przeciwdepresyjnym w  porównaniu do 
monoterapii wykazano zarówno w  ba-
daniach otwartych, jak i  randomizowa-
nych [1]. Obecnie takie połączenie (pre-

gabalina z  lekiem przeciwdepresyjnym) 
jest najczęściej stosowanym na świecie 
leczeniem drugiego wyboru [10]. 

Po zastosowaniu pregabaliny 
poprawę kliniczną uzyskuje się już 
w pierwszym tygodniu leczenia, w prze-
ciwieństwie do SSRI/SNRI dających po-
dobny efekt dopiero po około dwóch 
tygodniach stosowania, co wykazano na 
przykładzie sertraliny [11] i  wenlafaksy-
ny [12], ponadto pregabalina zmniejsza 
nasilenie drażliwości obserwowanej czę-
sto w  pierwszych dniach leczenia SSRI, 
związanej z  przejściową nadstymulacją 
układu serotoninergicznego [3]. Stoso-
wanie pregabaliny pozwala na uzyska-
nie poprawy w  zakresie snu. Co bardzo 
istotne, stosowanie pregabaliny pozwa-
la na zmniejszenie zarówno objawów 
somatycznych, jak i  psychicznych lęku 
uogólnionego [19].

Opisywane efekty nie dziwią, gdyż 
z punktu widzenia farmakologii uzysku-
jemy zestawienie dwóch odmiennych, 
komplementarnych efektów działania. 

Zastosowanie pregabaliny w  le-
czeniu GAD jest uzasadnione również 
w okresach remisji objawowej celem za-
pobiegania nawrotom [14].

Leki przeciwdepresyjne, przede wszystkim inhibitory 
wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) oraz serotoniny 
i noradrenaliny (SNRI) stanowią pierwszą linię leczenia 
większości zaburzeń lękowych oraz depresji. Ze względu 
na znaczący odsetek pacjentów jedynie częściowo odpo-
wiadających na monoterapię, konieczne bywa zastosowa-
nie leczenia skojarzonego. Z opublikowanych w literaturze 
doniesień wynika, że leczenie skojarzone pregabaliną 
i SSRI/SNRI może stanowić skuteczną i bezpieczną strate-
gię terapeutyczną.
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Współwystępowanie GAD i  depre-
sji stanowi istotny problem w  populacji 
osób starszych i  wiąże się ze znaczniej-
szym nasileniem objawów oraz gorszą 
odpowiedzią na leczenie. W  obrazie kli-
nicznym dominują zazwyczaj objawy so-
matyzacyjne, przede wszystkim skargi 
na dolegliwości bólowe oraz zaburzenia 

w  obrębie układu pokarmowego, co 
przemawia za zastosowaniem pregaba-
liny u tych chorych ze względu na prze-
ciwbólowe działanie leku. Wykazano, 
że pregabalina w  połączeniu z  lekiem 
przeciwdepresyjnym (SSRI, SNRI lub 
mirtazapiną) daje znaczniejszą poprawę 
w zakresie objawów depresyjnych i lęko-

wych (ocenianych przy pomocy skal Ha-
miltona dla depresji i lęku), niż leki prze-
ciwdepresyjne w  monoterapii, co było 
zauważalne już począwszy od drugiego 
tygodnia leczenia [7]. 

Występowanie lęku w  przebiegu 
depresji stanowi oczywiście częsty pro-
blem terapeutyczny – nie tylko u  osób 
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Badanie Dgn N= Rodzaj badania
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Fluoksetyna  
27,7 mg

Wenlafaksyna  
155,4 mg

Duloksetyna  
68,7 mg

Wenlafaksyna 

177,8 mg

Mirtazapina  
27,5 mg

Paroksetyna  
26,6 mg

Duloksetyna  
79,8 mg

Escitalopram  
19,9 mg

Sertralina  
121,7 mg

Trazodon  
131 mg

496 mg 
(300-600)

106 mg
(do 225 mg/d)

186,2 
(150-600)

222 mg

HAM-A
HAM-D17
CGI

HDRS
HRSA

HAM-A
MADRS
CGI
MOS-sleep 
scale
WHO DAS II
EQ-VAS
EQ-5D

HAM-A
MADRS
CGI
MOS-sleep 
scale
WHO DAS II
EQ-5D

47,5% 
pregabalina
35,2% placebo
(p=0,01)

P<0,01 
w skali 
depresji
p<0,05 
w skali lęku

P<0,001

P<0,0001 

Częstość objawów 
niepożądanych zbliżona 
do placebo (7,8 vs 7,4%).
Nie zaobserwowano 
poważnych zdarzeń 
niepożądanych 
związanych z leczeniem.

Badanie pacjentów 
geriatrycznych, u których 
po zastosowaniu LPD 
uzyskano niepełną 
(<50% redukcję) 
objawów depresji i lęku.

Poprawa w zakresie 
jakości życia, snu, 
niektórych objawów 
somatyzacyjnych.

Lepsza odpowiedź 
terapeutyczna przy 
podobnych kosztach 
leczenia w porównaniu 
do monoterapii LPD  
jak i LPD+BDZ.

Zmniejszenie 
zapotrzebowania  
na BDZ.

Redukcja 
współwystępujących 
z GAD objawów 
depresyjnych  
(o 56,6% w skali MADRS).

TABela 1. Badania oceniające leczenie skojarzone pregabaliną w GAD
Ocena stanu 
klinicznego 
(poprawy)
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starszych. Ocenia się, że u  ponad poło-
wy pacjentów z  depresją współwystę-
pują zaburzenia lękowe, ponadto wielu 
pacjentów z  depresją podaje lęk i  jego 
manifestacje somatyczne jako szcze-
gólnie dolegliwe dla nich objawy [14]. 
W  początkowym etapie leczenia u  tego 
rodzaju pacjentów często stosowane 
są benzodwuazepiny, które powodują 
nadmierną sedację, ryzyko zaburzeń 
poznawczych, dysfunkcji motorycznych 
oraz uzależnienia, a stosowane przewle-
kle, negatywnie wpływają na przebieg 
zaburzeń depresyjnych. Szybki począ-
tek działania (już w  pierwszych kilku 
dniach stosowania leku), skuteczność 
przeciwlękowa (wobec objawów soma-
tycznych i psychicznych lęku) i znacznie 
mniejsze ryzyko wystąpienia objawów 
niepożądanych uzasadniają zastąpienie 
benzodwuazepin pregabaliną w  po-
czątkowym okresie leczenia SSRI/SNRI 
[13,14]. Utrzymywanie się objawów re-
zydualnych (lęku, zaburzeń snu, uczucia 
zmęczenia, apatii i  dysfunkcji poznaw-
czych) pogarsza rokowanie długoter-
minowe co do nawrotowości zaburzeń, 
odpowiedzi na leczenie oraz ryzyka 
samobójstwa [15]. W  takich sytuacjach 
klinicznych pregabalina znajduje coraz 
częściej zastosowanie. W  publikacjach 
opisywana jest skuteczność i relatywnie 
dobry profil tolerancji. Na przykład Vitali 
i  wsp. przebadali 20 pacjentów, u  któ-
rych po 8 tygodniach leczenia SSRI, SNRI 
lub mirtazapiną w  skojarzeniu z  benzo-
dwuazepinami utrzymywały się rezy-
dualne objawy lękowe (oceniane przy 
pomocy skali HDRS-17 oraz HDRS-AS). 
U  badanych zastosowano augmentację 
pregabaliną w  dawkach 75-300 mg. Po 
kolejnych 8 tygodniach pacjenci zostali 
poddani ponownemu badaniu skalami 
klinicznymi. U 13 badanych (65%) dołą-
czenie pregabaliny dało istotną popra-
wę w zakresie objawów lękowych, a u 7 
z nich wystąpiła całkowita remisja [15].

Pewne obserwacje dotyczące le-
czenia skojarzonego płyną również 
z  doświadczeń związanych z  leczeniem 
chorych lekoopornych z  zaburzeniem 
obsesyjno-kompulsyjnym. W  jednym 
z badań zastosowano pregabalinę u pa-
cjentów wykazujących oporność na sto-
sowane leczenie skojarzone SSRI i  aty-
powym lekiem przeciwpsychotycznym. 

U wszystkich badanych (n=10) uzyskano 
istotną odpowiedź terapeutyczną, z cze-
go u  8 poprawa utrzymywała się przez 
okres ponad 4 tygodni [16]. Pozytywne 
wyniki leczenia skojarzonego pregabali-
ną z SSRI/SNRI opisano także wśród we-
teranów wojennych [17] oraz ofiar wy-
padków [18] z  zaburzeniem stresowym 
pourazowym. 

Tolerancja i bezpieczeństwo 
stosowania pregabaliny

Z przeprowadzonych badań wynika, 
że pregabalina jest lekiem zarówno sku-
tecznym, jak i dobrze tolerowanym. 

Ze względu na właściwości farma-
kokinetyczne, takie jak:
n wydalanie niemal w całości (98%) 
przez nerki,
n brak znaczącego udziału enzymów 
wątrobowych w metabolizmie leku,
n nie wiązanie się z białkami 
osocza,
pregabalina nie wywołuje istot-
nych klinicznie interakcji z innymi 
lekami, co przemawia za stoso-
waniem jej w leczeniu skojarzo-
nym oraz u pacjentów przyjmują-
cych dużą liczbę leków z powodu 
obciążeń somatycznych. 
Wydalanie leku przez nerki może 

powodować konieczność zmniejszenia 
dawki u  pacjentów z  niewydolnością 
nerek a  u  osób przewlekle dializowa-
nych zwiększenie dawki po dializie [1].

Typowe dla leczenia pregabaliną 
obja  wy niepożądane zazwyczaj osiąga-
ją nasilenie łagodne do umiarkowane-
go [1, 2].  

W  większości omawianych niżej 
badań jakiekolwiek objawy uboczne 
występowały u mniej niż 10% badanych 
przyjmujących pregabalinę i  jedynie 
w  pojedynczych przypadkach były one 
na tyle dolegliwe, by doprowadzić do 
zaprzestania przyjmowania leku [3,4,5]. 
W  badaniu przeprowadzonym wśród 
pacjentów geriatrycznych objawy nie-
pożądane obserwowano częściej (za-
wroty głowy u 25%, ból głowy i nudności 
u  15%, suchość w  ustach u  10%); nato-
miast u żadnego z badanych nie spowo-
dowały one konieczności odstawienia 
leku [7]. 

Warto także zwrócić uwagę na 
aspekt bezpieczeństwa pregabaliny 
w  kontekście zamierzonego przedaw-
kowania leku. Opisano przypadek pa-
cjenta, który przyjął 8,4 g leku (a zatem 
ilość odpowiadającą największemu do-
stępnemu w  Polsce opakowaniu). Przy 
zastosowaniu jedynie postępowania 
zachowawczego (podanie węgla akty-
wowanego, wentylacji mechanicznej) 
uzyskano ustąpienie objawów zatru-
cia. Pregabalina jest lekiem wydalanym 
przez nerki, można zatem przypuszczać, 
że zastosowanie hemodializy lub hemo-
filtracji pozwoli na skuteczne leczenie 
zatruć po przyjęciu nawet znaczniejszej 
ilości substancji [8].

Interakcje
Udowodniono, że pregabalina nie 

posiada istotnych klinicznie interakcji 
z  lekami przeciwpadaczkowymi: karba-
mazepiną, lamotryginą, fenytoiną, wal-
proinianem, topiramatem, tiagabiną. 
Doustne leki przeciwcukrzycowe, diure-
tyki, insulina, fenobarbital, tiagabina i to-
piramat nie wpływają na klirens leku. Nie 
stwierdzono także interakcji z doustnymi 
środkami antykoncepcyjnymi (noretiste-
ronem, etynyloestradiolem) ani z  oksy-
kodonem. 

Biorąc pod uwagę metabolizm 
i wydalanie leku z organizmu można do-
mniemywać, że potencjalnie istotne kli-
nicznie interakcje mogą zachodzić przy 
połączeniu pregabaliny z  lekami wpły-
wającymi na czynność nerek, tj. z: 
n lekami o działaniu antycholi-
nergicznym (biperyden, trójpier-
ścieniowe leki przeciwdepresyjne, 
chlorpromazyna, kwetiapina),
n lekami lub ich aktywnymi 
metabolitami wydalanymi przez 
nerki (lit, bupropion, akamprozat, 
atomoksetyna, olanzapina),
n lekami zaburzającymi nerkowy 
przepływ krwi (niektóre leki  
przeciwzapalne i hipotensyjne),  
leki nefrotoksyczne (niektóre  
antybiotyki),
n lekami mogącymi powodować 
hemolizę, rabdomiolizę, formowa-
nie kryształów w układzie mo-
czowym (wapń, witamina D) czy 
śródmiąższowe zapalenie nerek. 

TEORIA I PRAKTYKA
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        Wnioski dla praktyka
1. Pregabalina jest zarejestrowana jako lek pierw-

szego rzutu w leczeniu zaburzenia lękowego 
uogólnionego.

2. Zastosowanie pregabaliny w leczeniu skojarzo-
nym z SSRI/SNRI może być uzasadnione w przy-
padku braku odpowiedzi na monoterapię, jak 
też u chorych z wysokim poziomem lęku.

3. Zastosowanie pregabaliny już w początkowym 
okresie leczenia SSRI/SNRI daje możliwość szyb-
szego uzyskania poprawy klinicznej, poprawy 
zaburzeń snu, zmniejsza ryzyko wystąpienia 
drażliwości w pierwszych dniach leczenia SSRI, 
stanowi skuteczną i cenną alternatywę  
dla stosowania benzodiazepin.

4. Nie udokumentowano szczególnie niebezpiecz-
nych interakcji pregabaliny, wskazana jest jed-
nak ostrożność przy stosowaniu leku w połącze-
niu z substancjami wpływającymi na czynność 
nerek, u osób z niewydolnością nerek.

5. Działania niepożądane pregabaliny są zazwy-
czaj łagodne, leczenie skojarzone nie powodo-
wało istotnego pogorszenia tolerancji leku.

W  literaturze opisano pojedynczy 
przypadek zwiększenia stężenia klozapi-
ny w surowicy po dołączeniu pregabali-
ny [1].

Pregabalina a uzależnienia
U  pacjentów z  zaburzeniami de-

presyjnymi i  lękowymi częstym rozpo-
znaniem współistniejącym jest nad-
używanie substancji psychoaktywnych, 
szczególnie alkoholu i benzodwuazepin. 
Wykazano potencjał pregabaliny w  le-

czeniu uzależnienia od benzodwuazepin 
(zarówno w detoksykacji, jak i w leczeniu 
podtrzymującym) oraz w  zapobieganiu 
nawrotom picia alkoholu [1]. Dołączenie 
pregabaliny do leku przeciwdepresyj-
nego pozwala zredukować zapotrzebo-
wanie na benzodwuazepiny w  począt-
kowym okresie terapii lub całkowicie 
uniknąć ich stosowania, zmniejszając 
tym samym ryzyko uzależnienia [3].

Większość opisanych w  literatu-
rze pacjentów używających pregabali-
ny w  dawkach większych niż zalecane 

w celu uzyskania efektu odurzenia, było 
już wcześniej uzależnionych od sub-
stancji psychoaktywnych, najczęściej 
od opioidów lub leków uspokajających. 
U  pacjentów bez takiego wywiadu ry-
zyko uzależnienia jest bardzo niskie [9]. 
Zaleca się zatem ostrożność przy stoso-
waniu pregabaliny u pacjentów z wywia-
dem nadużywania substancji psychoak-
tywnych [1].
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Zespół 
zachodzącego słońca
Radosław Magierski
| Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wstęp
Pacjenci z objawami zespołu otępiennego wciąż sta-

nowią grupę „trudnych” chorych. O  ile wczesne wykrycie 
zaburzeń poznawczych, z uwagi na rosnącą wiedzę w spo-
łeczeństwie i  środowisku medycznym, nie powinno sta-
nowić obecnie problemu, o tyle postawienie poprawnego 
rozpoznania i wdrożenie adekwatnego postępowania na-
dal stanowi wyzwanie dla lekarzy różnych specjalności. 
Oczywiście opiekę nad chorym z otępieniem można spro-
wadzić wyłącznie do preskrypcji leków prokognitywnych, 
ale takie postępowanie ma wątpliwe uzasadnienie. 

Co więcej, skuteczność postępowania farmakologicz-
nego udowodniono w  ograniczonym zakresie, zaledwie 
w przypadku otępienia alzheimerowskiego oraz otępieniu 
z ciałami Lewy’ego i otępieniu w chorobie Parkinsona. Zde-
cydowanie poprawniejszą, holistyczną opcją jest wdroże-
nie oddziaływań pozafarmakologicznych wraz z  opcją 
farmakoterapii. Zwłaszcza, że niezależnie od skuteczności 
leczenia objawowego zaburzeń poznawczych, wcześniej 
lub później, dojdzie do wystąpienia objawów neuropsy-
chicznych, znanych również jako zaburzenia zachowania 
i objawy psychiatryczne w otępieniu (ZZOP) lub w literatu-
rze anglosaskiej zwanych Behavioural and Psychological 
Symptoms of Dementia (BPSD). Objawy neuropsychiczne 
dotyczą większości chorych z  otępieniem alzheimerow-
skim, ale są także typowe dla otępienia z ciałami Lewy’ego 
i  otępienia w  chorobie Parkinsona, a  u  chorych z  otępie-
niem czołowo-skroniowym stanowią rdzeń objawów kli-
nicznych.

Próba zdefiniowania problemu
Termin zespół zachodzącego słońca (ZZS; ang., sundown 

syndrome, sundowning, nocturnal delirium) jest używany do 
opisu szerokiego spektrum objawów neuropsychicznych wy-
stępujących u chorych otępiałych. Co istotne, termin ten nie 
oznacza jednostki chorobowej, a  jedynie problem kliniczny 
polegający na występowaniu objawów zmienionego zacho-
wania pacjentów o  szczególnej porze doby. Wydawać by się 
mogło, że dla opisu zjawiska wystarczy stwierdzenie, że są to 
objawy zmienionego zachowania występujące w  godzinach 
popołudniowych u  chorych z  otępieniem. Ale w  literaturze 
można spotkać przynajmniej kilka prób zdefiniowania pro-

blemu, co oczywiście przekłada się na podawane wartości 
rozpowszechnienia zespołu. Poniżej przedstawiono opisy ZZS 
oddające różne perspektywy definicyjne.

Według różnych autorów zespół zachodzącego słońca to:
n pojawienie się lub nasilenie ZZOP późnym popołu-

dniem lub wczesnym wieczorem (Canevelli i wsp., 2016),
n szeroki zakres objawów neuropsychicznych występują-

cych u osób z otępieniem (Cipriani i wsp., 2015),
n powszechne zjawisko kliniczne objawiające się poja-

wieniem się lub nasileniem objawów neuropsychicz-
nych późnym popołudniem, wieczorem lub w nocy 
(Khachiyants i wsp., 2011),
n zaburzenie snu charakteryzujące się nocnym wędro-

waniem i zmąceniem świadomości (The American 
Sleep Disorders Association, 2005).

W literaturze zgodnie podkreśla się, że nadal nie istnieje 
konsensus dotyczący zespołu zachodzącego słońca. Widać 
to w  opisach objawów klinicznych, dyskusji nad relacją ZZS 
i  majaczenia, rozważaniach patogenetycznych, epidemiolo-
gicznych, a nawet terapeutycznych. Począwszy od pierwszych 
opisów zespołu, niektórzy autorzy podkreślają podobień-
stwo obrazu klinicznego ZZS do majaczenia (Cameron 1941, 
Rindlisbacher & Hopkins, 1992, Little i wsp., 1995), inni wręcz 
stwierdzają, że ZZS jest związany z chorobą somatyczną a ma-
jaczenie stanowi czynnik torujący ZZS (Khachiyants i  wsp., 
2011) lub, że majaczenie stanowi część ZZS (Bedrosian & Nel-
son, 2013). Niezależnie od definicji, oczywistym jest, że wystę-
powanie okresów popołudniowego, wieczornego, a nierzadko 
i nocnego pobudzenia stanowi znaczące obciążenie dla opie-
kunów i doprowadza do zmęczenia opieką i w konsekwencji 
może nasilać występowanie ZZS. 

Wokół ZZS narosło wiele wątpliwości (Cipriani i  wsp., 
2015). Próby znalezienia różnic pomiędzy pacjentami do-
świadczającym ZZS i  porównywalnymi pacjentami bez wie-
czornych zaburzeń zachowania nie wykazały różnic pomiędzy 
grupami. Co więcej, nie jest do końca jasne, o której godzinie 
powinny występować objawy kliniczne, by zjawisko zaliczyć 
do ZZS. Przyjmuje się, że graniczną godziną jest 16 i  wystą-
pienie objawów może być związane z poziomem oświetlenia 
miejsca pobytu pacjenta, ale nie jest to oczywiste, ponieważ, 
np. w Polsce, o godzinie 16 różnica w poziomie nasłonecznie-
nia pomieszczeń w listopadzie i czerwcu różni się zasadniczo. 
Podnosi się udział czynników środowiskowych w patogenezie 
ZZS, włącznie z  istotną rolą opiekunów i personelu instytucji 
w procesie generowania objawów. 

W  zależności od przyjętej koncepcji definicyjnej poda-
je się wartości rozpowszechnienia ZZS wynoszące od 2-66% 
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(Bachman & Rabins 2006, Khachiyants i  wsp., 2011), aż po 
100% w  przypadku osób przebywających w  instytucjach 
(Cipriani i wsp., 2015). 

Objawy kliniczne
Objawy ZZS nie stanowią jakiegoś wyjątkowego fenome-

nu klinicznego. Można przyjąć, że są to objawy neuropsychicz-
ne typowo występujące u pacjentów otępiałych, na pewnym 
etapie choroby. To, co stanowi o szczególności ZZS, to ich wy-
stępowanie typowo w  godzinach popołudniowych/wieczor-
nych/nocnych.

W opisach ekspertów, ale również z relacji opiekunów wy-
nika, że kluczowym objawem jest zmienione zachowanie i po-
gorszenie kontaktu z  chorym. Dla opiekunów sprawujących 
codzienną opiekę, łatwiejszym będzie wychwycenie zmian 
w  zachowaniu podopiecznego. Ale, co oczywiste, w  przy-
padku personelu medycznego w instytucji (np. w warunkach 
dyżurowych), bez znajomości chorego i właściwej oceny jego 
aktualnej sprawności poznawczej trudno się zorientować, czy 
stan, który obserwujemy, jest ZZS, czy majaczeniem.

Objawami ZZS najczęściej wymienianymi w  literaturze 
medycznej są:
n zmienione zachowanie,
n dezorientacja,
n zmącenie (ang., confusion),
n zaburzenia uwagi,
n pobudzenie psychoruchowe (ang., pacing),
n niepokój psychoruchowy, niemożność spoczęcia 

w miejscu,
n lęk,
n omamy,
n agresywność,
n uciążliwość zachowań, oporność na przekierowanie,
n zwiększona aktywność werbalna (krzyk, wrzask, zawo-

dzenie),
n ucieczki (ang., wandering).
Wymienione objawy nie tylko powodują wypalenie opie-

kunów (co w  efekcie może wtórnie nasilać problem), pogar-
szają komfort życia chorych i  opiekunów, generują koszty 
systemowe (wezwania Zespołów Ratownictwa Medycznego, 
zbędne hospitalizacje psychiatryczne), ale także w  sposób 
bezpośredni i pośredni wpływają na bezpieczeństwo chorych. 

Pobudzenie, z towarzyszącym lękiem i doznaniami oma-
mowymi, ale również dezorientacja w  połączeniu z  wędro-
waniem i ucieczkami z domu, bezpośrednio zwiększa ryzyko 
zranienia, bądź stanowi stan zagrożenia dla zdrowia i  życia 
chorego. Niejednokrotnie przecież zdarza się, że pacjenci 
w godzinach wieczornych wychodzą z domów niezależnie od 
aury i nie zważając na adekwatność garderoby. Takie incyden-
ty często angażują całą rodzinę, służby ratownicze i placówki 
psychiatryczne. W  przypadku osób samotnych, wieczorna 
lub nocna interwencja ZRM zazwyczaj kończy się konsultacją 
w psychiatrycznej izbie przyjęć i najczęściej hospitalizacją psy-
chiatryczną ze wszystkimi jej negatywnymi konsekwencjami. 

Również do typowych należy sytuacja, gdy rodzina zmę-
czona sprawowaniem opieki domaga się od lekarza rodzinne-
go, neurologa lub psychiatry wdrożenia „leczenia” zaburzeń 
zachowania. Jak łatwo przewidzieć, w  wielu przypadkach 
(większości przypadków?), wizyta taka zakończy się przepisa-

niem leku z grupy benzodiazepin lub leku przeciwpsychotycz-
nego, ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami takiego 
postępowania. Ograniczona skuteczność wspomnianych le-
ków może skutkować eskalacją dawek zalecaną przez lekarza 
lub samodzielnie zwiększanych przez rodzinę. Oczywiście 
generuje to zwiększone ryzyko wystąpienia objawów poza-
piramidowych, ortostatycznych spadków ciśnienia, nadmier-
nej sedacji, a  w  konsekwencji upadków. Inną konsekwencją 
leczenia przeciwpsychotycznego u  chorych otępiałych jest 
zwiększone ryzyko incydentów sercowo-mózgowych, czym, 
jak można wnioskować z  preskrypcji lekarskich, nie wszyscy 
się przejmują.

Patogeneza
Postępowanie farmakologiczne wspomniane powyżej ma 

raczej niewielką skuteczność, głównie dlatego, że u  podłoża 
ZZS nie leży zaburzenie przewodnictwa dopaminergicznego 
czy GABAergicznego. Uzyskiwany efekt sedacyjny jest nie-
specyficzny i wynika raczej z ogólnego, tłumiącego działania 
leków. 

Wyróżniono obszerną listę czynników, które mogą odpo-
wiadać za wystąpienie objawów ZZS. Zostały one pogrupo-
wane w kilka zbiorów: czynników neurobiologicznych, fizjolo-
gicznych, farmakologicznych, medycznych i  środowiskowych 
(co przedstawiono w formie graficznej). 
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TABela 1. Zespół zachodzącego słońca – przyczyny

n degeneracja „zegara biologicznego” (n. suprachiasmaticus)
n zmniejszona produkcja melatoniny
n zaburzenie rytmów dobowych
n pogorszona transmisja cholinergiczna
n dysregulacja osi podwzgórze-przysadka-nadnercza

n zmęczenie
n głód
n niezaspokojone potrzeby fizjologiczne i psychologiczne
n okresowe zmiany temperatury ciała
n okołodobowe modyfikacje poziomów glukozy we krwi 
n okołodobowe zmiany ciśnienia krwi

czynniki 
neurobiologiczne

czynniki 
fizjologiczne

n leki przeciwpsychotyczne
n leki antycholinergiczne
n leki przeciwdepresyjne
n leki przeciwparkinsonowskie (on-off)
n leki nasenne
n benzodiazepiny
n WSZYSTKIE pozostałe (różne mechanizmy)

n zaburzenia snu
n deprywacja sensoryczna
n ból
n zaburzenia afektywne i chwiejność emocjonalna
n zaburzenia poznawcze (np. agnozja)

czynniki 
farmakologiczne

czynniki 
medyczne

n niedostateczna ekspozycja na światło
n zbyt mała dostępność opiekunów w domu
n zmęczenie opiekuna (w tym fragmentacja snu)
n zbyt niski wskaźnik personel - pacjenci w instytucji
n izolacja społeczna
n „Zeitgebers’”
n nadmierna stymulacja środowiskowa (hałas i chaos)
n system zmianowy w instytucji
n konflikty personel - pacjent

Khachiyants i wsp. Psychiatry Invest (2011); Canevelli i wsp. Front Med (2016) - zmodyfikowano

czynniki 
środowiskowe
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Oczywiście u  każdego z  pacjentów inna konfiguracja 
przyczyn może odpowiadać za wystąpienie objawów. Co 
więcej, stan pacjenta jest wypadkową wielu procesów i może 
zmieniać się, gdy zmieni się stan homeostazy (np. zostanie 
włączony/odstawiony lek, wystąpi nowy stan ogólnomedycz-
ny, dojdzie do zmiany w środowisku). 

Jak wynika z  zestawienia czynników sprawczych, więk-
szość przyczyn jest modyfikowalna i to powinno być punktem 
wyjścia w planowaniu postępowania terapeutycznego. Nato-
miast zmiany zwyrodnieniowe dotyczące zegara biologiczne-
go mogą być korygowane z użyciem melatoniny.

Postępowanie
Zanim zostanie wdrożone jakiekolwiek postępowanie, 

należałoby ustalić, czy na pewno zmienione zachowanie 
i  pogorszenie kontaktu z  chorym można określić zespołem 
zachodzącego słońca. W  diagnostyce różnicowej ZZS należy 
uwzględnić:
n zaburzenia świadomości w wyniku pogorszenia stanu 

somatycznego (dekompensacja chorób przewlekłych, 
zaburzenia elektrolitowe, odwodnienie, uraz, infekcje, 
ból, zaparcia),
n intoksykacja i zespoły abstynencyjne (BDZ, etanol, 

opioidy),
n farmakoterapia (intoksykacja, interakcje, objawy 

niepożądane),
n przyczyny środowiskowe, upośledzenie zmysłów,
n zespoły neuropsychiatryczne (depresja, psychoza,  

lęk napadowy),
n czynność napadowa (zwłaszcza napady niedrgawkowe),
n incydenty naczyniowe,
n typowy obraz kliniczny choroby (fluktuacje funkcji 

poznawczych w DLB, on-off w chorobie Parkinsona 
i otępieniu w chorobie Parkinsona),

Schemat postępowania w ZZS mógłby wyglądać następująco:
n identyfikacja i usunięcie czynnika sprawczego,
n edukacja opiekunów,
n wsparcie opiekuna,
n metody pozafarmakologiczne,
n metody farmakologiczne.

Oczywiście najwięcej pracy należy włożyć w wykrycie po-
tencjalnych czynników sprawczych. Ich usunięcie może skut-
kować poprawą stanu pacjenta i  ustąpieniem objawów ZZS. 
Zrozumiałym jest, że poprawa aktualnego stanu pacjenta nie 
gwarantuje trwałości efektu przez kolejne miesiące czy lata. 
Dlatego kluczową sprawą jest stała praca z opiekunem. Zasad-
niczą kwestię stanowi edukacja, której znaczenie jest nie do 
przecenienia. Edukacja opiekunów ma im ułatwić rozpozna-
wanie stanów potencjalnie ryzykownych, wczesną identyfi-
kację nawrotu objawów, poczucie pewności w  sprawowaniu 
opieki, a  w  efekcie zmniejszyć poczucie obciążenia opieką. 
Edukacja dotyczy tych samych obszarów i sposobów reagowa-
nia, jakie znane są z wytycznych postępowania w przypadku 
zespołów i objawów neuropsychicznych w otępieniu. 

Wśród metod niefarmakologicznych, analogicznie jak 
w  innych ZZOP, zaleca się techniki relaksacyjne, muzykotera-
pię, aromaterapię, fototerapię, oddziaływania wielomodalne 
– z użyciem kilku technik (Canevelli i wsp., 2016). 

Dla opiekunów i  lekarzy taka strategia postępowania 
może wydawać się nierealistyczna, nieskuteczna, nieuzasad-
niona i  stąd preferowane są opcje z  użyciem leków psycho-
tropowych. Jednakże dopiero w  przypadku nieskuteczności 
wspomnianych metod pozafarmakologicznych można rozwa-
żyć opcję leczenia lekami psychotropowymi. Szczegółowo za-
gadnienie to omawiają uaktualnione zasady terapii zaburzeń 
neuropsychicznych (Parnowski i wsp., 2018).

Podkreślić należy, że pierwszym krokiem w  farmakote-
rapii powinna być optymalizacja leczenia otępienia (w  przy-
padku otępienia alzheimerowskiego będzie to włączenie 
inhibitorów cholinesteraz, a  następnie memantyny), rozwa-
żenie zastosowania melatoniny, leków przeciwdepresyjnych 
korzystnie wpływających na sen (trazodon, mirtazapina), a do-
piero w przypadku zaburzeń snu z towarzyszącymi zachowa-
niami zagrażającymi, agresją (czyli klasycznie rozumianego 
ZZS) – triapryd lub kwetiapina.

✉ kontakt do autora: radoslaw.magierski@umed.pl
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Podsumowanie 
n zespół zachodzącego słońca stanowi zespół 

objawów neuropsychicznych występujących 
w  godzinach popołudniowych, wieczornych 
i nocnych, który może dotyczyć od 2 do 100% 
chorych z otępieniem,

n za wystąpienie zespołu odpowiada wiele usu-
walnych przyczyn środowiskowych,

n zasadniczą i skuteczną interwencją jest postę-
powanie niefaramkologiczne,

n w  przypadku nieskuteczności metod niefar-
makologicznych i przy wystąpieniu zachowań 
zagrażających można rozważyć opcję farmako-
logiczną.
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Chociaż po zakończeniu każdego Koncertu Pogodnego 
wydaje się to niemożliwe, to jednak kolejny koncert, odbywa-
jący się po roku, okazuje się jeszcze bardziej udany, jeszcze cie-
kawszy muzycznie i  artystycznie. Znakomite wykonania oraz 
świetna oprawa muzyczna tworzące niezapomnianą całość są 
zasługą dr Dariusza Wasilewskiego oraz Doroty Wasilewskiej, 
która sprawuje kierownictwo nad muzyczną oprawą tego wy-
darzenia. W tym roku dr Dariusz Wasilewski został specjalnie 
uhonorowany po raz pierwszy przyznaną nagrodą: Statuetką 
Klucza Wiolinowego jako inicjator i  organizator artystyczny 
wszystkich Koncertów Pogodnych oraz autor słów hymnu „Ra-
dość jest”. 

Jeśli miałbym napisać, kogo z  wykonawców najlepiej 
zapamiętałem, to wymieniłbym zarówno osoby należące do 
bardzo młodego pokolenia twórców, jak Daria Zawiałow, jak 
i tych, których pamiętam „od zawsze”, jak Alicja Majewska, któ-
ra zaśpiewała z akompaniamentem legendarnego Włodzimie-
rza Korcza. Koncert pogodny w 2018 roku poprowadzili Aga-
ta Młynarska i  Dariusz Wasilewski, a  udział wzięli tak świetni 
artyści jak: Anita Lipnicka, Alicja Majewska, Hanna Śleszyńska, 
Klementyna Umer, Daria Zawiałow, Katarzyna Żak, Jacek Boń-
czyk, Paweł Domagała, Jacek Laszczkowski, Beatriz Blanco, 
Włodzimerz Korcz, Andrzej Poniedzielski, Kuba Sienkiewicz 
oraz zespół De Doctors & Eskulap. Koncert charytatywny na 
rzecz walki z depresją odbywał się w tym roku już po raz dzie-
siąty, był więc koncertem jubileuszowym. Corocznie organizo-

wany jest przez Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji 
z  okazji Ogólnopolskiego Dnia Walki z  Depresją. Tym razem 
miał miejsce w gościnnych progach Teatru Polonia. Tegorocz-
ny Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją odbywa się pod ha-
słem „DEPRESJA – JAK LECZYĆ”. Każdy koncert jest także spo-
sobnością do wręczenia nagród Stowarzyszenia. W tym roku 
tytuły „Aktywny w walce z depresją” odebrali: Prof. Agata Szulc 
– Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Dr Małgo-
rzata Adamkiewicz – Dyrektor Generalnego Grupy ADAMED, 
Amelia Gruszczyńska – inicjatorka i  animatorka działań „Por-
celanowych Aniołków”. Statuetki Opiekuńczych Skrzydeł za 
wsparcie działań prospołecznych wręczono na ręce Katarzyny 
Chęcińskiej (Adamed), Małgorzaty Tyks-Dąbkowskiej (Apotex), 
Wojciecha Koziejowskiego (Lundbeck) oraz Grzegorza Gory-
szewskiego, założyciela i Prezesa Allenort Holding, Kliniki Te-
rapii ALLENORT.

Nawiązując do tytułu tegorocznego wydarzenia – depre-
sji nie wystarczy rozpoznawać i edukować o niej w przestrzeni 
publicznej. Trzeba ją także skutecznie leczyć. Ten kolejny temat 
dodany w tym roku do dotychczasowej puli haseł Koncertów 
Pogodnych także wymaga pewnego społecznego odczarowa-
nia: zarówno metod leczenia stosowanych w  psychiatrii, jak 
i samych psychiatrów. Wyraźnego podkreślenia, że psychiatrzy 
niosą pomoc osobom jej potrzebującym i dysponują metoda-
mi leczenia, które są zarówno nowoczesne, jak i skuteczne. n

Jubileuszowy, X Koncert Pogodny  
pt. Jesteś lekiem na całe zło…

TeksT i zdjęcia: Sławomir Murawiec
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Dariusz Wasilewski , Agata Młynarska Jacek Bończyk???, Dariusz Wasilewski , Kuba Sienkiewicz

RELACJE
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Regulacja emocji
wehikuł zmian 
w psychoterapii
Janina Sonik

Karen Meroda – psychoterapeutka, przedstawicielka psy-
choanalizy relacyjnej – przedstawiła w wykładzie efekty swo-
jej wieloletniej pracy, skupiającej się nad analizą roli emocji 
w  relacji terapeutycznej. Meroda podkreślała rolę emocji te-
rapeuty w procesie terapii i zachęcała zebranych w Warszawie 
praktyków do większej śmiałości w ich ujawnianiu. Pierwszym 
krokiem w  pożądanym kierunku, wcale nie tak oczywistym, 
jest przyznanie sobie prawa do odczuwania złości, gniewu czy 
zniechęcenia wobec pacjenta. Trudno jest w procesie poma-
gania dać sobie prawo do przeżywania „negatywnych” emocji 
wobec pacjentów, dodatkową trudnością jest próba nadania 
im znaczenia. Jak Meroda argumentowała, niemożliwe jest na-
wiązanie wystarczająco bliskiej relacji, gdzie tworzy się prze-
strzeń do omówienia tego typu emocji, pozostając biernym. 
O ile bierność na początku relacji może pomóc pacjentowi się 
otworzyć, zaufać, gdy pojawiają się silniejsze emocje, wycofa-
nie będzie powodowało zerwanie kontaktu. O tym, jak stwo-
rzyć warunki, kiedy i  jak powiedzieć pacjentowi (gdy mamy 
przekonanie, że powinien wiedzieć), że nas złości, można było 
posłuchać na przykładach. Amerykańska psychoterapeutka 

uważa jednak, że w  kulturze, z  której się wywodzi, rozmowy 
na tyle się „spłaszczyły”, że często sprowadzają się do „small 
talk’ów”, a  zatem naszą rolą jest wydobycie trudnych kwestii 
i emocji, i pokazanie, że jest na nie miejsce w relacji. 

Goście dzielili się refleksjami ze swojej praktyki klinicznej. 
W  myśl tego, że pacjent zachowuje się „najlepiej jak potrafi”, 
Mary Target tłumaczyła wagę powiązania afektu z intencjami 
i  strategiami przetrwania pacjenta. Według Target, rolą klini-
cysty jest podjęcie próby zrozumienia, dlaczego pacjent czuje, 
że w  danej sytuacji musi zachować się tak, a  nie inaczej, np. 
przejawiając agresywne zachowanie.

Zaskakująca była otwartość, z jaką zaproszeni goście przy-
znawali się do popełnianych na swojej drodze błędów. Mowa 
była o trudach związanych z rozpoczęciem pracy klinicznej za-
raz po studiach. Rzadko w naszych warunkach szkoleniowych 
mamy okazję usłyszeć ze strony kadry uczącej pytanie: „Co jest 
najgorszą rzeczą, jaką w takim momencie można powiedzieć 
pacjentowi?”. Psychiatra, psychoterapeuta to zawody wyma-
gające odwagi i pewności siebie. Tego nie da się nauczyć, nie 
podejmując ryzyka, a wraz z ryzykiem idą błędy, których nie-
koniecznie należy się wstydzić. Pod warunkiem, że błędy te zo-
staną zauważone i przemyślane, tak aby stały się lekcją.

Zagraniczne „gwiazdy” nie przyjeżdżałyby, gdyby nie mia-
ły do kogo – co cieszy. W wykładach i panelach oprócz Karen 
Merody, Mary Target, Jona Fredericksona, Jeffrey D.Rotha, 
wzięli udział Cezary Żechowski, Jerzy Dmuchowski czy Bog-
dan de Barbaro.

„Regulacja emocji” była tematem 
tegorocznej konferencji Naukowego 
Towarzystwa Psychoterapii Psychody-
namicznej. Organizatorzy przygoto-
wali bogaty, trzydniowy program oraz 
zadbali o zaproszenie gości z zagranicy, 
co pozwoliło na szerokie i wielowymia-
rowe zapoznanie się z  różnymi odsło-
nami tego określenia – neurobiologicz-
ną, teoretyczną oraz kliniczną. 

III Naukowa Konferencja 
Naukowego Towarzystwa 
Psychoterapii 
Psychodynamicznej
Warszawa, 
13-15 kwietnia 2018
Zdjęcia: Natalia Górska
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Przez trzy dni uczestnicy mieli możliwość wysłuchać jede-
nastu wystąpień i dyskusji panelowych, w których udział wzię-
li prof. Bogdan de Barbaro, dr Cezary Żechowski, dr Tomasz 
Szafrański, Jerzy Pawlik, Katarzyna Moczulska i inni. Nie da się 
ukryć, że ze wszystkich osobistości najwięcej zainteresowania 
wzbudzali czterej zagraniczni goście konferencji: prof. Mary 
Target, dr Karen Maroda, dr Jeffrey D. Roth oraz Jon Frederick-
son. 

Tematyka konferencji była bardzo szeroka – regulacja 
emocji jest ważnym aspektem nie tylko psychoterapii, lecz 
także codziennego życia. Przytaczając słowa doktora Sławomi-
ra Murawca otwierającego konferencję, mogliśmy brać udział 
w tym wydarzeniu właśnie ze względu na umiejętność regulo-
wania emocji. O miejscu emocji we własnej praktyce psychote-
rapeutycznej rozmawiać mogli zagraniczni i polscy prelegenci 
podczas pierwszej dyskusji panelowej. 

Od samego początku urzekło mnie podejście dr Karen 
Marody, która duży nacisk kładła na odsłanianie się przed pa-
cjentem (oczywiście z  zachowaniem zasad etyki i  zdrowego 
rozsądku) i tym, jaki to ma wpływ na wspólną pracę i proces 

zdrowienia. Opowiadała również o swojej frustracji, której do-
świadczała podczas własnej psychoanalizy. Neutralność i zdy-
stansowanie psychoterapeutów, z którymi miała do czynienia, 
były dla niej trudne do przyjęcia. Zdaniem dr Marody odsłania-
nie się, nawet w małym stopniu, może wspomóc i przyspieszyć 
pracę, a ukrywanie swoich emocji jest pewną formą nieszcze-
rości wobec pacjenta. Wydaje mi się to szczególnie istotne 
w  odniesieniu do początkujących i  niedoświadczonych psy-
choterapeutów, którzy często obawiają się odsłonięcia przed 
pacjentem.

Innym, istotnym dla mnie, aspektem poruszonym pod-
czas pierwszej dyskusji było poczucie braku umiejętności, 
którego prelegenci doświadczali na początku swojej pracy 
zawodowej. Myśli o własnej niekompetencji czy niezgrabności 
interwencji są mi szczególnie bliskie teraz, gdy sama jestem na 
początku swojej drogi zawodowej i borykam się z podobnymi 
problemami. Oczywiście radzenie sobie z takimi trudnościami 
wiąże się z naszą umiejętnością regulacji emocji. W tym kon-
tekście dr Żechowski poczynił jeszcze jedno bardzo ciekawe 
spostrzeżenie – w takich sytuacjach nie tylko często przeżywa-
my pewne emocje, które mogą utrudniać naszą pracę, ale być 
może czasem nam pewnych emocji brakuje. To często przez 
ten brak, nie zauważając tego, odtwarzamy razem z pacjenta-
mi coś trudnego, co wielokrotnie działo się w ich życiu, zamiast 
pomóc im to przepracować.

W  połowie kwietnia w  Warszawie od-
była się trzydniowa konferencja pod tytu-
łem „Regulacja emocji – wehikuł zmiany 
w  psychoterapii” organizowana przez Na-
ukowe Towarzystwo Psychoterapii Psy-
chodynamicznej. Wydarzenie cieszyło się 
dużym zainteresowaniem i  przyciągnęło 
zarówno doświadczonych specjalistów – 
psychologów, psychoterapeutów i psychia-
trów, jak i osoby stawiające swoje pierwsze 
zawodowe kroki w tym obszarze – w tym 
mnie, aspirującą psychoterapeutkę.

Regulacja emocji
wehikuł zmian 
w psychoterapii
Natalia Górska
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Dr Maroda również dzieliła doświadczenie poczucia nie-
kompetencji podczas pierwszych kroków w pracy z pacjenta-
mi – tak odmiennych od ćwiczeń w  kontrolowanych warun-
kach i w superwizji. Po latach pracy stwierdza jednak, że jeśli 
w trakcie psychoterapii nie doświadczasz w relacji z pacjentem 
pewnego rodzaju dyskomfortu, to znaczy, że w swojej prakty-
ce robisz coś nie tak. Wielu psychoterapeutów czuje się win-
nych ze względu na odczuwaną na pacjentów złość; jednak 
jeśli odcinamy się, czując tak trudne emocje, to tak naprawdę 
nie przebiega proces leczenia. Dr Maroda sama w swojej pracy 
natrafiła na wiele impasów, które przestały się pojawiać, gdy 
tylko zaczęła się odsłaniać przed pacjentami, dzieląc się swo-
imi myślami i uczuciami. Swoje wystąpienie zakończyła zachę-
cając uczestników do podejmowana prób – „bądźcie odważni, 
odczuwajcie dyskomfort, podejmujcie wyzwania”. 

Prof. Mary Target również zaprezentowała ciekawe sta-
nowisko. Tak samo jak dr Maroda zwróciła uwagę na korzyści 
płynące z odsłonięcia się przed pacjentem, a także postawiła 
wyraźną granicę pomiędzy odsłonięciem a  wyładowaniem 
emocji przez psychoterapeutę, co niekiedy może wydawać się 
trudne do rozróżnienia.

Reszta pierwszego dnia i spora część dnia kolejnego były 
poświęcone tematyce pracy z  pacjentem uzależnionym. Dr 
Jeffrey Roth, psychiatra i psychoterapeuta pracujący z osoba-
mi uzależnionymi i współuzależnionymi, przedstawiał propo-

zycję połączenia pracy w nurcie psychoanalitycznym z progra-
mem 12 kroków. Jak sam mówił, jest biegły w kilku językach 
– psychoanalitycznym i dwunastokrokowym – i przekonywał 
nas do korzyści płynących z łączenia kilku rodzajów pomocy. 
Zaskakującym posunięciem było zaproszenie do współudzia-
łu podczas wystąpienia dwójki ekspertów przez doświadcze-
nie, członków grup AA i Al-Anon, którzy opowiadali o swojej 
drodze do wyzdrowienia. Podczas spotkania uczestnicy mieli 
możliwość zaobserwowania pracy Jeffreya, co było niezwykle 
interesującym doświadczeniem. Dr Roth zwrócił uwagę na to, 
że jako psychoterapeuta nie jest wszechmocny ani wszechwie-
dzący. Tak samo jak uczestnicy programu 12 kroków szukają 
oparcia w sile wyższej, czy osobach z zewnątrz na drodze do 
wyzdrowienia, tak samo i on korzysta z takiego wsparcia i po-
trzebuje innych ludzi w swoim życiu codziennym – pozwala to 
na wykorzystanie pełnego potencjału danej osoby i wcale nie 
musi oznaczać niezdrowej zależności.

Wystąpienie Jona Fredericksona również różniło się od 
prezentacji innych prelegentów. Jon przedstawił nagranie 
z  sesji z  pacjentem, który wcześniej, bez wyraźnego rezulta-
tu, uczestniczył w  14 terapiach. Wystąpienie było nietypowe 
i  niezwykle ciekawe – Jon pokazywał, jak pomaga pacjento-
wi regulować emocje, w  szczególności niepokój, co pozwala 
na nawiązanie relacji i dalszą pracę. Choć wśród uczestników 
(a także innych prelegentów) pojawiły się głosy krytyki, doty-

Zdjęcia: Natalia Górska
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czące m.in. wpływu nagrywania sesji na zachowanie pacjenta 
i wątpliwości co do realności jego szybkich postępów w tera-
pii, nie mogę zaprzeczyć, że doświadczenie to było fascynu-
jące. Nagrywanie sesji z  pacjentem nie jest popularną prak-
tyką, szczególnie wśród psychoterapeutów zorientowanych 
psychodynamicznie i psychoanalitycznie, jednak Frederickson 
starał się przekonać uczestników do korzyści płynących z  ta-
kiego postępowania. Nagrywanie pozwala na bliższe przyjrze-
nie się swojej pracy, co ułatwia dalszy rozwój i doskonalenie 
umiejętności.

Choć podczas konferencji można było wysłuchać wielu in-
nych specjalistów, wystąpienia zagranicznych gości wydały mi 
się wyjątkowo frapujące. Prelegenci ci cechowali się otwarto-
ścią i charyzmą, wyróżniały ich również próby zaangażowania 
słuchaczy i nawiązania z nimi kontaktu. Jedna z uczestniczek 
zauważyła, że polscy prelegenci otrzymali zbyt mało uwa-
gi podczas tych trzech dni konferencji, ale osobiście jestem 
zdania, że to właśnie wystąpienia zagranicznych prelegentów 
stanowiły clou wydarzenia. Każdy z nich przedstawił inny spo-
sób pracy z  pacjentami i  inne podejście do tematu regulacji 
emocji w  psychoterapii. Myślę, że właśnie ta różnorodność 
była niezwykle ważna i niewątpliwie inspirująca. Jak to powie-
dział Jeffrey D. Roth – w kontakcie z pacjentami warto mówić 
co najmniej kilkoma językami – nie tylko psychoanalitycznym. 
Do mnie osobiście przemawia taka różnorodność i integracja 

podejść. Ta niejednolitość postaw prelegentów miała swoje 
odbicie również w  uczestnikach konferencji – specjalistach 
pracujących w  różnych nurtach, przybywających z  różnych 
stron Polski, a nawet świata. Konferencja była niewątpliwie in-
spirującym wydarzeniem, i choć z pewnością była wyczerpu-
jąca poznawczo (i emocjonalnie), pozostaję z pewnym niedo-
sytem. Z nadzieją wyczekuję kolejnych wydarzeń, na których 
będę mogła nie tylko wiele się nauczyć, lecz także doświad-
czyć tyle otwartości ze strony prelegentów. n
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Psychiatryczne 
limeryki z Grajewa
 Rozmowa z Januszem Chojnowskim

Psychiatra: Jak to się stało, że piszesz limeryki?
Janusz Chojnowski: Po pierwsze, nie piszę, tylko czasem mi 
się ułoży, najwyżej pisuję. Po drugie, gdyby nie moja niezdro-
wa chęć popisywania się przed kolegami, nigdy nie ujrzałyby 
światła dziennego. Bo rodzina się nimi nie zachwyca. Myślę, że 
w jakiś sposób zainspirowała mnie książka, którą przypadkiem 
kupiłem w księgarni językowej w Łomży. Mianowicie „ A Book 
of Nonsense” Edwarda Leara. Chciałem trochę poprawić swój 
angielski, a stałem się miłośnikiem limeryków. 

P: Określasz swoje utwory mianem radosnej twórczości. Dla-
czego?
JCh: Nie ukrywam, że mam pewien uraz wyniesiony z czasów 
nauki w  liceum ogólnokształcącym. Nasza pani polonistka 
była bardzo surowa. Uczyła nas polskiego tak, jak sierżanci 
szkolą rekrutów przed wysłaniem ich na wojnę. Nie było u niej 
miejsca na dowolność. Jeden fałszywy ruch i zostawałeś trafio-
ny. Pamiętam, że w ostatnich tygodniach przed maturą oma-
wialiśmy jakiś utwór i powiedziało mi się: „Tu nie ma miejsca 
na twórczość”, bo właśnie wtedy zaczynałem mieć niejasne 
jeszcze wrażenie, że ja to ja, a  ona to ona. Pani profesor od-
powiedziała mi lekceważącym tonem: „Ach, ta wasza radosna 
twórczość!” – dając do zrozumienia, że twórczością jest to coś, 
co napisali inni. Nie ona i  nie ja. Jeśli o  mnie chodzi, nie wi-
dzę najmniejszego powodu, by twórczość nie miała być rado-
sna. Zresztą, uprawianie „małej twórczości” jest chyba jednym 
z najzdrowszych i    najtańszych sposobów utrzymywania się 
w dobrym nastroju. Mnie pomaga. 

P: Pamiętasz od czego się zaczęło?
JCh: Pewnego razu, gdy mój umysł był rozgrzany jakimiś za-
wiłościami opinii sądowej w  sprawie ważności oświadczenia 
woli, którą właśnie pisałem, ni stąd, ni zowąd wyskoczyła z nie-
go rymowanka:

Pewien prawnik
Z Sopotu
Narobił sobie kłopotu
Gdy cały mokry od potu
Upadł w todze na trawnik 

Bo przecież Sopot kojarzy mi się z plażą, słońcem, a nie z wy-
siadywaniem w  grubej todze w  dusznej sali sądowej. Potem 
już poszło samo:

Matematyk
Tak się męczył sprawdzając kartkówki
Że gdy dotarł do końca połówki
I wstał, by zaostrzyć ołówki
To nogi miał jak z waty

P: Prawnik, matematyk, - a czy bohaterami twoich limeryków 
bywają psychiatrzy?
JCh: Oczywiście.

Pewien psychiatra
Z Tworek
Miał brzuch ogromny jak worek
Mąki, o którą co wtorek
Walczył z nim bez skutku wiatrak

Koleżanka, która jest psychoterapeutką, powiedziała, że to jest 
o narcyzmie. Wtedy zrozumiałem, że tworzę prawdziwą sztu-
kę, głęboką i wieloznaczną. Wydawało mi się, że jeśli już to jest 
o czymś, to raczej o zespole metabolicznym, może o niezaspo-
kojonych potrzebach oralnych prowadzących do otyłości, ale 
pomysł dotyczył walki z wiatrakami. Napisałem też o psychia-
trze ze Zgierza.

Pewien psychiatra ze Zgierza1

chcący uciec od zgiełku
przyjechał nocą do Ełku.
Spotkał w tym mieście jeża. 
Długo się z nim sprzymierzał
lecz jeż mu się nie odzwierzał.
Czy ci go trochę nie żal?
(wrócił na dworzec przy słabym światełku)

Piszę również o psychiatrach zagranicznych

Pewien genewski adiunkt2

wzniecił edypalny bunt.
Przekroczywszy pewien punkt
tak uderzył w twardy grunt,
że  mu się ukazał Jung 
C.G., a nie Freud Zygmunt.

P: To bardzo zabawne bo kiedyś w  Piasecznie redakcja jadła 
kolację z pewnym adiunktem z Genewy. Równie dobrze mo-
gliśmy spotkać się z nim w Zgierzu. 
JCh: Tym, którym nie podoba się ten utwór, zwracam uwagę, 
że zawiera on tzw. rymy męskie. Świadczy to o niezwykłej spój-
ności formy i treści.

P: Gratulujemy! Nam, wszystkie twoje utwory bardzo się po-
dobają. Dziękujemy za rozmowę i zapraszamy czytelników do 
nadsyłania przykładów własnej „radosnej twórczości”.  n

czytanki

1. Wszelkie podobieństwo do psychiatrów działających w Zgierzu 
i w okolicy tego miasta jest niezamierzone i przypadkowe… 

2. Frankofon, zatem akcentujący ostatnią sylabę.

Cicer cum caule
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Anna Trzcińska-Wontek 
Pasjonatka sztuki, muzyki, literatury.
Jest psychiatrą, pracuje w Katowicach. Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego  
dla Lekarzy im. Profesora Andrzeja Szczeklika „Przychodzi wena do lekarza”.
Z ogromną przyjemnością publikujemy jej wiersze i krótką prozę.

Melancholia
Melancholia minęła Ziemię i nie zwarły się  

w żadnym z miłosnych uścisków. 
Mylili się.
Na nowo obliczają współrzędne naszych spojrzeń.
Wedle tego, co głosi neurocentryzm.
Może następnym razem wielki wybuch lęku
zmieni elipsę w epilepsję.
Manewry w mózgu jak w kosmicznym statku
zlokalizują precyzyjnie nowotwór duszy.

Muzy wielkiego Cerebrum:
Serotonina, Dopamina, Noradrenalina,
Jak Ganimedes, Callisto i Jo,
Odsłonią w końcu żelazne jądro gubiąc krzemowy 

płaszcz.
Znikną mgławicą trudnych słów.
Jak to hipotezy.
Kanapka z oceanów słonej wody przestanie  

się składać z łez.
A wodór zatrzymany przez grawitację 
Nie stanie się już żadnym z podstawników.

Głupi księżyc ciągle goni Ziemię.
Głupia Ziemia bez Słońca nie potrafi. 

Galaktyka psychiki zupełnie niepoznana.

Mało mamy czasu cierpliwi badacze,
zanim pamięć pokryje kocyk niebytu
i urwie się nitka świadomości. 

Wizja fizyczna
Dwa ciała, dwa zbiory, dwa ogniska 

światła.
Jedno widmo, na którym opiera  

się wyobraźnia.
Związek chemiczny.
Plateau. Równowaga nietrwała. 
Crossing over.
Życie.
Mezon – jednostka czasu między  

zrozumieniem. 
Zasada nieoznaczoności.
Superpozycje rozwiązań. 
Dwie niezależne galaktyki.
Oto miłość w czasach samotności. 

Cicer cum caule
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Mieszkał od 10 lat w zupełnej izolacji. Za-
leżny od bezradnej rodziny. Coś czasem pisał, 
spoglądał na ulice, czytał gazety, i choć niewiele 
sam z tego rozumiał, tworzył dla siebie zupełnie 
nowy, surrealny świat znaków, symboli, przymu-
sów, reguł i praw rządzących zmierzchem i pla-
strami kiełbasy. Jak zjadał dwa, musiał popić 
tyloma łykami herbaty, która zaparzana w spe-
cyficzny sposób (poprzez dwukrotne zanurzenie 
ekspresowej torebki w szklance z ciepłą wodą) 
musiała odstać swoje 2 minuty, nim została 
dwukrotnie zamieszana. Samemu nadawał sobie 
prawa… prawo ciążenia głosu, prawa dynamiki 
kolorów, reguła krzyżowania smaków – tak żył 
Paweł ze swoją schizofrenią. W ostatnich dwóch 
latach w ogóle nie wychodził z domu. Godzinami 
gapił się w obraz pól i lasu w przedpokoju. 

Ale przychodziły wieczory i pojawiał się 
w głowie nadjeżdżający pociąg, który prze-
cież co noc jechał z krainy zła, gdzie mieszkają 
„oni” – żeby zabrać go z tego świata. W dniu, 
w którym trafił do szpitala, chciał skoczyć z da-
chu czteropiętrowego bloku, żeby się wreszcie od 
tego uwolnić. Oni, one, te świsty, gwizdy, szep-
ty. Z głosu w głos, potem liczby, litery, wreszcie 
twarze, kolory włosów, spojrzenia... z wyobra-
żenia w realny obraz. Omamy rządziły światem 
własnych praw. Codziennie uchylały skrzypiące 
drzwi czarnemu lękowi. 

Czy to lustro czy cień. Czy tylko stara fo-
tografia. I łom, i karty, i rum. Wszystko naraz, 
w jednym małym pokoju. I te znaczenia. Jakie? 

Czy statki na niebie, czy kapelusze na ścia-
nie? W ciemnym domu z widokiem na morze, czy 
w centrum Śląska?

Paweł, kiedy jeszcze grywał na gitarze, lubił 
strunę G3. Jako jedna z niewielu dawała bez-
pieczny dźwięk. Muzyka płynęła do nóg, elektry-

zowała chód. Po drugim miesiącu leczenia za-
częła współbrzmieć z resztą strun. Bez niepokoju 
była już muzyką.

„Bo ta choroba mąci czas, wszystkie rzeczy 
równoważne” – w tej chorobie kropka w zdaniu 
tyle samo znaczy co duża litera, a cyfry nume-
ru telefonu nie są przypadkowe. Sygnał „zajęte” 
jest jak rozmowa z ukochanym, a otwarte okno 
jak słowo „kocham cię”. Nie ma żadnej selekcji 
informacji, wszystkie znaczą to samo i tak samo 
mogą zagrażać. Czerwony samochód z rejestra-
cją „WE” wyprzedzający nas na dwupasmówce 
tyle samo znaczy, co nasz cel podróży. 

Choroba umysłu, która nie ma granic. 
Trzy miesiące codziennych rozmów. O lęku, 

o głosach, o pociągu, o strychu. O herbacie, 
o tym co można zwyczajnie „olać”, a czego trze-
ba się rzeczywiście bać. 

Urealnianie Pawła. 
Uinnianie mnie. 
Uinnianie na świat ludzkiego umysłu… i na 

świat. Na mózgową dopaminową nadczynność 
i naszą codzienność. Leczenie schizofrenii to 
taki wspólny mianownik między chorym człowie-
kiem a otaczającą go rzeczywistością. Pracować 
z chorym, to jak uczyć dziecko świata. Dopiero 
widać, jak ten świat jest trochę oszalały i ile 
w nim rzeczy w zasadzie niepotrzebnych. 

Po co nam kropki, czerwone samochody… na 
co nam one w nieustannej walce z chorobami? 

Z lękiem? 

Portrety: Paweł
Pierrot grający na gitarze”– Salvador Dali
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W jej głosie nie ma maniery modnego 
świata. Cała jest do bólu prawdziwa i odziana 
z pozerskiego wyuczenia. 

Korzysta ze współczesności na swoją miarę, 
to ona jednak dyktuje w jaki sposób. W torebce 
zakupionej w ciuchlandzie, w przetartej, poce-
rowanej kieszonce, usmarowanej czekoladowym 
batonikiem, trzyma stary telefon na kartę. Nie 
potrzebuje internetu w telefonie, ani okularów 
z H&M. Gdy chce, po prostu dzwoni po staremu 
do koleżanki zapytać, co słychać. A kiedy chce 
wyglądać ładnie, maluje usta karminową po-
madką. Nie bardzo baczy na to, czy góra ubioru 
pasuje do dołu i czy wygląda modnie. Liczy się 
wnętrze. A poza tym, co jej z ładnego wyglądu, 
jeśli będzie czuła się źle w wystylizowanym ubra-
niu. Ewa żyje w zgodzie z sobą. I z naturą i z tra-
dycją.

Miewa marzenia. Siada czasem na białym 
koniu w swoich snach. Widzi dumną siebie na tle 
niebieskiego nieba. Wszystko jednak w granicach 
rozsądku.

Z chorobą woli walczyć naturalnymi sposo-
bami. Nieufna wobec zdobyczy współczesnego 
rynku farmaceutycznego, pochmurnym wzrokiem 
patrzy na witryny apteczne. Sięga chętniej po na-
pary z majeranku, miód z cytryną i mleko z ma-
słem, jak to robiła na wsi jej babcia. Rozważna 
w ryzyku. Spokojnie czeka na wyniki skompliko-
wanej diagnostyki.

Wieczorami, uczesana w niemodny kok, pa-
rzy w kuchni napar z lipy dobry na cerę, włosy 
naciera żółtkiem jajek. Spokojnie mówi o trud-
nościach dnia codziennego, buduje pełne zdania, 
uśmiecha się i smuci, nie wyklucza z rozmowy 
nikogo, każdemu nauczona „dawać szansę”. 

U lekarza zależy jej na starannym i racjonal-
nym podejściu do Jej zdrowia i życia. Statecznym, 

cichym głosem, z poprawną artykulacją i modu-
lacją opisuje lekarzowi dokładnie lokalizację 
bólu, porę dnia, kiedy się pojawia i to nie zawsze, 
bo czasem boli tylko wieczorem, czasem nie boli 
w ogóle. A nuż to właśnie, stanowić będzie zło-
tą regułę, idealnie pasującą do diagnostycznego 
algorytmu, który przecież na pewno istnieje i ist-
niejąc ma pomóc właśnie Jej. Na wizytach często 
mówi o rzeczach nieistotnych. W czasie badania 
irytuje się, gdy próbuję doprecyzować jej objaw. 
Świadoma praw i obowiązków, wynikających 
z bycia pacjentem. Ufa. 

Ewa choruje. Czeka na pakiet onkologiczny. 
Cierpliwie czeka w kolejce do specjalisty. Ewa 
rozważa możliwości państwa. Ewa decyduje się 
pozostać w realiach NFZ. Nie ma pieniędzy na 
prywatne leczenie, decyzja tym prostsza, bo uwa-
runkowana życiem, możliwościami. Jak uroda, 
wzrost, głos, wiedza... albo się je ma, albo nie…, 
nimi się albo zdobywa, albo nie… i trzeba się za-
dowolić tym, co uda się nimi wywalczyć. 

Ewa nie ma czym walczyć. Wybiera majera-
nek i imbir, bo na to ją stać i z powagą wierzy, że 
mogą mieć cudowną moc. 

Ewa godzi się z czasem. Czeka, aż z rąk 
wypadnie jej gołąbek jej istnienia. Ze spoko-
jem wieczornych kuchennych rozważań o życiu, 
zastanawia jak może żyć z chorobą. Jak lepiej 
o siebie zadbać. Co jeść. Czyta o antyoksydan-
tach i uzdrawiających właściwościach arabskiej 
kawy. Wierzy w aloes, ale nie kupiłaby chińskich 
ziół...

Z dnia na dzień akceptuje swoje poranki 
i wieczory. 

Ewa ma urojenia choroby nowotworowej. 
Paranoję. Schizofrenię somatopsychiczną? Zwał 
jak zwał… we wszystkim jest normalna, jak my.

Portrety: Ewa
Equestrian fantasy - Portrait of Lady Dunn – Salvador Dali
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Bardzo długi 
koniec tygodnia
Ireneusz Cedeński

Lubię wyskoczyć za granicę w długi majowy weekend. 
Tak jak większość Polaków, za zachodnią. Tak jak wszyscy, aby 
się odstresować. Poza tym, te święta narodowe i międzynaro-
dowe przeżywa się mocniej na obczyźnie. Ostatnio poniosło 
mnie aż do Portugalii. Liczyłem na słońce i  ciepło. Jeśli o  to 
chodzi, to lepiej byłoby zostać w domu. Zmarzłem i przemo-
kłem już pierwszego dnia. Nad brzegiem rzeki, która przepły-
wa przez Porto… (Jeśli ktoś chce wiedzieć, jak ją nazywają, 
niech sprawdzi na własną rękę, mnie te rzeczy raczej nie inte-
resują. Lepiej nie tracić na to czasu. Przecież to tylko weekend. 
Długi, ale jednak tylko weekend).

No więc, nad brzegiem tej rzeki, którą można zobaczyć na 
pocztówkach z Porto, w okolicy tego mostu, który też widać 
na tych pocztówkach, znalazłem taką maleńką i na szczęście 
zupełnie niedrogą restaurację, której nie widać na żadnych 
pocztówkach. Trzeba ją znaleźć samemu, choćby się miało 
przemoknąć i zmarznąć, a następnego dnia dostać kataru albo 
nawrotu opryszczki. Takie są koszty poznawania i doświadcza-
nia świata. 

Restauracja wyglądała jak kuchnia starej ciotki, tylko więk-
sza. Była niezbyt elegancka; na ścianach kafelki po sam sufit. 
Mimo chłodnego wystroju panowało w niej przyjemne ciepło 

i  roznosił się miły dla ucha gwar różnych europejskich języ-
ków, zupełnie niezrozumiałych. Lubię sobie zafundować taki 
komfort akustyczny od czasu do czasu, ale jest coraz trudniej. 
Chyba stąd ten pomysł na Portugalię. Parę lat temu pojecha-
łem do Amsterdamu. Jest tam taki najstarszy dom w mieście, 
wiecie który, prawda? Strasznie trudno się do niego dopchać. 
Stoję w tłumie na tym podwórku i czekam na swój moment, 
żeby zrobić fotkę bez uwieczniania głów, robiących sobie selfie 
dryblasów. W Holandii ludzie są strasznie wysocy, odwrotnie 
niż w  Portugalii. Przepycham się i  słyszę, jak w  mej ojczystej 
mowie ktoś koło mnie mówi do telefonu: „Nie, niestety, jeste-
śmy w Holandii. Tak, i koleżanka z chirurgii i kolega anestezjo-
log. No, dopiero po długim weekendzie, niestety”... I takie tam. 
Uszy cierpną.

Jestem więc w portowej knajpce w Porto i co piję? Nie, nie 
porto. Gospodarz podał mi do sałatki vinho verde, czyli miej-
scowe zielone wino. Mój organizm spokojnie przyjął pierwszy 
kieliszek; poczułem przyjemne ciepło od środka, choć napój 
zimny. Potem spokojnie wsączyłem następny (po paru godzi-
nach w samolotach tanich przewoźników i przesiadce z opóź-
nieniem byłem głodny i  odwodniony.) I  wtedy, przyglądając 
się zawartości butelki z zielonkawym napojem, zrozumiałem, 

PZP
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Bardzo długi 
koniec tygodnia
Ireneusz Cedeński

że ci Portugalczycy są właściwie trochę tacy, jak my, nieco me-
lancholijni… Opróżniwszy butelkę i zjadłszy wszystko, co mia-
łem na talerzu, poprosiłem o kolejną i zamówiłem deser. To są 
takie małe buteleczki, naprawdę. Pomysł godny pochwały i na-
śladownictwa… Zatelefonował syn. Pochwalił mi się, że wybrał 
się do sklepu, kupił wkrętarkę i sam zmontował stół, który był 
kupił. Tak więc jego prośba, z  którą zadzwonił do mnie, gdy 
czekałem na samolot na lotnisku w  Genewie (Uwaga, poza 
UE znacznie wyższe ceny rozmów!), abym przywiózł mu swoją 
wkrętarkę, była już nieaktualna. Uff, jest już dorosły. Mam do-
rosłego syna. Co za ulga i satysfakcja. 

Spokojnie delektowałem się zawartością nowej buteleczki 
zielonego wina i wsłuchując się w niezrozumiały gwar usiłowa-
łem zgadnąć, z jakimi nacjami mam do czynienia. I wtedy do-
znałem olśnienia: Oni wszyscy są właściwie trochę tacy, jak my! 

Na przykład Niemcy. Wcale się od nich tak bardzo nie 
różnimy. Są spięci. Żeby się rozluźnić, potrzebują sobie wypić. 
Dopiero wtedy się rozluźniają. Zupełnie jak my… A Francuzi, 
są bardziej rozluźnieni, rozgadani. Nie potrzebują mocnego 
alkoholu, piją dużo wina, uwielbiają biesiady przy stole, gdzie 
więcej się gada, niż zjada; nie upijają się; stajemy się trochę po-

dobni do nich… Albo weźmy Anglików, kochają tradycję, tak, 
jak my! A  tacy Szwajcarzy! Przecież oni też biorą kredyty we 
frankach! Mają tych franków mnóstwo. Odwiedź Szwajcarię! 
Twoje pieniądze już tam są! Są, jak my, przyjaźnie nastawie-
ni do sąsiadów, a przecież nieustannie szykują się do obrony 
swoich granic. Zupełnie jak my! Każdy Szwajcar ma w domu 
karabin na wypadek wojny. U nas też niedługo tak będzie!  

Nie mówcie mi, że wypiłem za dużo. Wcale nie za dużo, bo 
to były dwie małe buteleczki na dwoje. Byłem z żoną. Gdy wsta-
liśmy od stołu, okazało się, że przestało padać i w dobrym na-
stroju, pogodzeni ze światem, spokojnie wróciliśmy do hotelu. 

Później dostałem jeszcze jeden ważny przekaz: W mieście 
Combra, ni stąd ni zowąd, przywitał mnie napis na ścianie sta-
rej kamienicy: PRACA VELHA. Wydedukowałem, że to oznacza 
„stary plac”, czy coś w tym rodzaju, ale pomyślałem też sobie, 
że zanim będziemy żyli zupełnie tak, jak oni, czeka nas praca 
wielka. n
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Ketamina 
zagadka rozwiązana   
Adam Płaźnik

LAB&LAJF

W ciągu ostatnich lat pojawiły się doniesienia o osła-
bianiu symptomów depresji w  krótkim czasie (godzin) od 
podania ketaminy, w przeciwieństwie do innych leków prze-
ciwdepresyjnych, które zaczynają działać po wielu dniach. Ke-
tamina pomaga także osobom, u których inne leki przeciwde-
presyjne nie działają. Działanie przeciwdepresyjne ketaminy 
nie jest oficjalnie zarejestrowane, ale coraz częściej wykorzy-
stywane przez lekarzy w trybie off-label, szczególnie w przy-

padkach depresji opornej na leczenie. Niestety, ketamina wy-
wołuje także wiele efektów niepożądanych, np. halucynacje 
i objawy dysocjacyjne (uczucie odłączenia od własnego ciała, 
zaburzenie zmysłów, itp.), dlatego nie może być powszechnie 
stosowana w leczeniu zaburzeń nastroju. Ostatnio pojawiły się 
badania wskazujące, że jeden z  metabolitów ketaminy – hy-
droksynorketamina – łagodzi objawy depresji równie skutecz-
nie, a nie powoduje wystąpienia skutków niepożądanych. Po-
twierdzono także działanie ketaminy w  modelu zwierzęcym. 
Okazało się, że po wstrzyknięciu szczurom ketaminy, objawy 
obniżonego nastroju testowanego w  modelach reakcji de-
presyjnych znikają w ciągu kilku godzin od pierwszej iniekcji. 
Jest to bardzo ważny dowód, ponieważ, jak wiadomo, efekt 
placebo w psychiatrii może sięgać nawet kilkudziesięciu pro-
cent i jest podstawowym problemem w wyciąganiu wniosków 
z wyników badań nad nowymi lekami. Pomimo bardzo już ob-
szernej wiedzy na temat farmakologii ketaminy, mechanizmy 
jej efektów psychotropowych, w  tym przeciwdepresyjnego, 
pozostają nieznane. Szczególnie tajemniczo wygląda szybkość 
działania przeciwdepresyjnego, szczególnie, kiedy weźmie się 
pod uwagę długą latencję efektu współcześnie stosowanych 
leków. Fenomen ketaminy podważa większość współczesnych 
koncepcji dotyczących mechanizmu zaburzeń afektywnych 
i działania leków przeciwdepresyjnych, zakładających stopnio-
we narastanie zaburzeń (np. na tle przewlekłego stresu i gene-
tycznych predyspozycji) i ich powolną normalizację przez leki. 
Ketamina prawdopodobnie działa na aktywność neuronalną 
struktur mózgu zaangażowanych w analizę bodźców afektyw-
nych. Szczególne zainteresowanie w tym kontekście w ostat-
nich latach budzi funkcjonowanie neuronów w jądrze bocznej 
uzdeczki (the lateral habenula, LHb). Parzysty trójkąt uzdeczki 
(trigonum habenulae), część międzymózgowia – zawiera jądra 
uzdeczki: przyśrodkowe i boczne. Tradycyjnie, fizjologia defi-
niuje jądra uzdeczki jako ośrodki regulacji czynności wegeta-
tywnych, związanych z układem limbicznym i podwzgórzem 
(kontrola gruczołów dokrewnych i termoregulacji). Rola jąder 
uzdeczki należących do układu limbicznego polega na inte-
gracji dośrodkowych informacji czuciowych, autonomicznych 
i węchowych.

W  ciągu ostatnich lat zaczęły pojawiać się doniesienia 
o jeszcze innych funkcjach jąder bocznych uzdeczki, np. jako 
miejsca mającego istotne znaczenie dla podejmowania de-
cyzji. Najwięcej jednak danych dotyczy roli jąder uzdeczki 

Ketamina jest antagonistą receptorów muskary-
nowych w OUN, niekompetycyjnym antagonistą 

receptorów NMDA pobudzanych przez L-gluta-
minian, jak również oddziałuje z receptorami 

opioidowymi. Nasila także działanie ośrodkowego 
układu dopaminergicznego, prawdopodobnie 

wtórnie do blokowania rec. NMDA. Jest to szybko 
działający środek znieczulający ogólnie, będący 

pochodną fencyklidyny, substancji należącej  
do grupy środków psychodysleptycznych,  

określanych również jako halucynogeny.  
Mechanizmy działania ketaminy nie są w pełni 

wyjaśnione. Ketamina wywołuje specyficzny 
rodzaj narkozy zwany „narkozą dysocjacyjną” 
lub „anestezją zdysocjowaną”. Polega ona na 

selektywnym hamowaniu niektórych struktur 
OUN (utratę świadomości) z pobudzeniem innych 

(ruchy gałek ocznych, halucynacje).  
Ketamina używana jest głównie w weterynarii do 

znieczulania przedoperacyjnego małych zwie-
rząt. Jest to także środek stosowany rekreacyjnie. 

Efekty działania ketaminy na stan świadomości 
obejmują uczucie depersonalizacji, odrealnienia, 

oderwania od ciała, zaburzenia w odczuwaniu 
upływu czasu, barwne wizje i efekty wizualne 

przypominające marzenia senne. 
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w regulacji afektu. Obecnie przeważa pogląd, że LHb odgry-
wa kluczową rolę w kodowaniu sygnałów wzmocnienia nega-
tywnego oraz promowaniu zachowań awersyjnych. Badania 
elektrofizjologiczne na makakach pokazały, że neurony LHb 
aktywizują się w sytuacji wystąpienia błędu w przewidywaniu 
nagrody (omyłka), indukowanej brakiem oczekiwanej nagrody 
lub kiedy małpy są stymulowane awersyjnie. Co więcej, LHb 
jest aktywowany przez różne czynniki stresogenne i  nega-
tywne bodźce emocjonalne, sugerując, że ta struktura może 
pośredniczyć w  behawioralnych reakcjach leżących u  pod-
staw stresu i  awersji. Zaczyna stopniowo przeważać pogląd, 
że nieprawidłowe funkcjonowanie LHb może prowadzić do 
szkodliwych konsekwencji, w tym objawów depresji. Powstaje 
pytanie, jak można połączyć wiedzę na temat efektów ketami-
ny z badaniami nad funkcjonowaniem LHb?

Tego zadania podjęli się badacze ze Szkoły Medycznej 
Uniwersytetu Zhejiang w Hangzhou, w Chinach, dr Yan Yang 
i wsp.: Ketamine blocks bursting in the lateral habenula to rapidly 
relieve depression (Nature, 2018, tom 554, str. 317; doi:10.1038/
nature25509). Badacze zastosowali bardzo wiele nowocze-
snych technik, co jest regułą obowiązującą w artykułach pu-
blikowanych w czasopismach z najwyższej półki. Analizowali 
zmiany w  aktywności elektrofizjologicznej neuronów LHb 
w  modelach reakcji depresyjnych szczurów: chroniczny stres 
unieruchomienia, test awersji miejsca, test preferencji sacha-
rozy, test otwartego pola i test wyuczonej bezradności Porsol-
ta. Najpierw wykazali, badając skrawki mózgu z okolicy LHb, że 
neurony LHb zwierząt poddanych procedurom stresogennym 
były bardziej aktywne i wykazywały okresowe epizody iskrze-
nia w postaci salw zsynchronizowanych wyładowań o wysokiej 
amplitudzie. Ten rodzaj aktywności występował szczególnie 
często w  sytuacji, kiedy neurony LHb były silnie zhiperpola-
ryzowane (zwiększona elektroujemność wewnątrz komórki), 
tzn. spoczynkowo nieaktywne z  bardzo wysokim potencja-
łem błony komórkowej. Kolejnym przełomem w  badaniach 
było stwierdzenie, że kiedy na skutek manipulacji genetycz-
nych doprowadzono do występowania stanu hiperpolaryzacji 
w neuronach LHb i epizodów salw wyładowań, zwierzęta kon-
trolne zaczęły wykazywać objawy zachowań depresyjnych. 
W dalszym etapie Yang i wsp. stwierdzili, że salwy wyładowań 
neuronów LHb są wynikiem aktywacji receptorów NMDA 
dla kwasu glutaminowego oraz pobudzenia napięcio-zależ-
nych błonowych kanałów wapniowych (T-VSCCs). Właśnie 
w tym miejscu pojawia się rola dla ketaminy. Jak wspomnia-
no uprzednio, ketamina jest antagonistą receptorów NMDA. 
Chińscy badacze poszli dalej tym tropem. Podali ketaminę 
miejscowo do okolicy LHb i  wywołali efekt przeciwdepresyj-
ny u zwierząt wykazujących symptomy obniżonego nastroju 
powstałe na tle chronicznych bodźców stresowych. Podsumo-
wując, te wyniki wskazują na bezpośrednią rolę receptorów 
NMDA w LHb, w efektach przeciwdepresyjnych ketaminy. 

Na tym jednak nie koniec historii. W  kolejnym artyku-
le opublikowanym w tym samym numerze Nature (Yihui Cui 
i wsp., Nature 2018, tom 554, str. 323; Astroglial Kir4.1 in the late-
ral habenula drives neuronal bursts in depression, doi:10.1038/
nature25752), ci sami autorzy szczegółowo analizowali efek-

ty komórkowe wywołane podaniem ketaminy. Wyniki są 
równie rewelacyjne i  z  bardzo istotnymi konsekwencjami 
praktycznymi dotyczącymi nowych perspektyw leczenia 
zaburzeń afektywnych! Przeprowadzona, bardzo szeroka 
analiza proteomiczna w  neuronach LHb (badanie ekspresji 
białek w komórce) wykazała zmiany w ekspresji białka Kir4.1, 
będącego istotnym komponentem kanałów potasowych 
– ekspresja tego białka kanałowego bardzo silnie wzrasta-
ła u  szczurów hodowanych wsobnie dla silniejszej ekspresji 
zachowania depresyjno-podobnego. Zaskoczeniem było to, 
że kanał Kir4.1 występuje w astrocytach, a nie bezpośrednio 
w neuronach LHb. W tym miejscu należy się wyjaśnienie, że 
astrocyty są największymi komórkami glejowymi, tworzący-
mi z  neuronami kompleksy funkcjonalne. Dojrzałe astrocyty 
pełnią szereg zróżnicowanych zadań dbając o  homeostazę 
układu nerwowego. Odpowiadają za odpowiednie stężenie 
jonów potasu, zapobiegają dyfuzji neuroprzekaźnika poza 
szczelinę synaptyczną oraz – w niektórych sytuacjach – wią-
żą neurotransmitery, regulując tym samym siłę pobudzenia 
neuronów. Odgrywają także ogromną rolę w  tworzeniu ba-
riery krew-mózg oraz w zaopatrywaniu neuronów w glukozę 
– magazynują ją w postaci glikogenu i dostarczają ją komór-
kom nerwowym w sytuacji, kiedy normalne ilości glukozy są 
niewystarczające. Yang i wsp. wykazali, że nadmierna ekspre-
sja białka Kir4.1 w  astrocytach LHb była związana ze zwięk-
szonym ryzykiem wystąpienia salw aktywności elektrofizjo-
logicznej oraz objawów zachowań depresyjno-podobnych. 
Natomiast, przeciwnie, hamowanie ekspresji tego białka ka-
nałowego redukowało ryzyko wystąpienia salw aktywności 
bioelektrycznej i hamowało zachowania depresyjne. 

Powstaje pytanie, jak zmiany w aktywności kanałów pota-
sowych w astrocytach wpływają na czynność neuronów LHb? 
W  warunkach fizjologicznych neurony pompują jony potasu 
na zewnątrz komórki, powodując jej hyperpolaryzację. Chiń-
scy autorzy wykazali, że kanały potasowe w astrocytach, usu-
wając nadmiar jonów potasu z przestrzeni pozakomórkowej, 
ułatwiają przechodzenie neuronów LHb w stan hyperpolary-
zacji, poprzez ułatwiony transport tych jonów z neuronów na 
zewnątrz komórek. Omawiane badania nie dają jednak pełnej 
odpowiedzi na pytanie o  istotę działania przeciwdepresyjne-
go ketaminy. Na przykład, jak zmiany w  salwach aktywności 
neuronów LHb przekładają się na obniżenie nastroju? Jed-
na z  koncepcji mówi, że LHb pełni kontrolną, hamującą rolę 
w  stosunku do struktur systemu mezolimbicznego, mediują-
cego procesy wzmocnienia pozytywnego (jądra brzusznej na-
krywki, VTA-dopamina). Nadmierna aktywność neuronów LHb 
może więc prowadzić do spadku aktywności unerwienia do-
paminergicznego mózgu i w ten sposób do anhedonii. Najcie-
kawsze są jednak implikacje terapeutyczne tych badań. Chiń-
scy badaczy wykazali, że selektywny bloker kanałów T-VSCCs 
podany miejscowo do okolicy LHb działał przeciwdepresyjnie 
w modelach reakcji depresyjnych, w sposób podobny do keta-
miny. Te wyniki otwierają nowe perspektywy rozwoju farma-
koterapii depresji. Czy inne leki o podobnym do ketaminy me-
chanizmie działania staną się remedium w leczeniu zaburzeń 
afektywnych, czas pokaże. n

Cicer cum caule
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O czym śni Melizanda?
Katarzyna Prot-Klinger

Opera

Nowy sezon w Operze Narodowej (przykro, 
że słowo „narodowa” coraz trudniej przechodzi 
przez gardło) rozpoczęła premiera „Peleasa i Me-
lizandy” Debussego. Wystawienie brytyjskiej re-
żyserki Katie Mitchell – spektakl jest koprodukcją 
Opery Narodowej z  festiwalem w Aix-en-Proven-
ce, na którym pokazano go w ubiegłym roku. 

Historia Peleasa i  Melizandy, niemal dosłow-
nie zaśpiewany dramat Maurice Maeterlincka, jest 
wersją „Tristana i Izoldy”, w której dwoje „młodych” 
zakochuje się w sobie „bez winy”. W Tristanie i Izol-
dzie miłość wytłumaczona jest wypiciem niewła-
ściwej substancji, u Maeterlincka po prostu „dzie-
je się”, tak jak przyroda stanowiąca samodzielny 
element w  tej sztuce i  operze. W  scenografii au-
torstwa Lizzie Clachan akcja dzieje się w ciasnych, 

mieszczańskich wnętrzach, do których wdzierają 
się gałęzie drzew – świat przyrody, którego, tak, 
jak świata uczuć, nie da się kontrolować. Inaczej 
niż w Tristanie i Izoldzie, gdzie król Marek wyka-
zuje niezwykłe zrozumienie dla miłości młodych, 
mąż Melizandy, Golaud nie godzi się na związek 
żony z młodszym bratem – zabija Peleasa, Meli-
zanda umiera bardziej z niechęci do życia niż od 
rany zadanej jej przez Golauda. 

Pomysłem reżyserskim jest uznanie całej 
historii za sen/wyobrażenie Melizandy. Jest to 
pokazane wprost poprzez zaśnięcie Melizandy 
w  sukni ślubnej na początku spektaklu i  obu-
dzenie się w  tej samej sytuacji na końcu. Sama 
struktura opowieści ma charakter snu. W trakcie 
przedstawienia, jak w  „Alicji w  krainie czarów”, 
bohaterowie przeciskają się przez maleńkie 

drzwiczki, żeby wejść do zupełnie innej rzeczywistości. Te drzwi są być 
może nawiązaniem do pierwszej sceny dramatu Maeterlincka pominiętej 
w operze – symbolicznym myciu zamkniętych drzwi. Otwiera się brama, 
która „nie otwiera się nigdy”1, bo „nadchodzą wielkie wypadki”. Jednak 
służące nie zdołają „wyczyścić tego wszystkiego”, bo jak mówi odźwierny 
„lejcie wszystkie wody potopu; nie uporacie się z tym nigdy”. Drzwi sym-
bolizują przejście z obszaru świadomego do nieświadomości, ze światła do 
mroku, z życia do śmierci. Sce-
nografia Lizzie Clachan zmie-
nia się jak we śnie, pokazując 
raz wnętrze domu, raz dziwne 
schody (nie wiem, czy świado-
mym odwołaniem do „Tristana 
i  Izoldy” było, że do złudzenia 
przypominały schody na stat-
ku w  wystawieniu Trelińskie-
go), czy opuszczony basen. 
Tak, jak we śnie, występują 
dwie Melizandy – jedna biorą-
ca udział w akcji, druga zajmu-
jąca postawę obserwatora. 

O  czym więc śni Melizan-
da? Sen zaczyna się od dziwne-
go spotkania w  lesie. Melizan-
da spotyka księcia Goluada, nie 
opowiada swojej historii, nie 
ma żadnego „wcześniej”, cho-
ciaż z  jej zachowania możemy 
wnosić, że była traumatyczna. 
Wielokrotnie prosi go, żeby 
jej nie dotykał, nie chce, żeby 
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Tekst ten przygotowałam do zimowego 
numeru „Psychiatry”, ale nie wysłałam go 

Naczelnemu. Mogę oczywiście narzekać, że 
za mało mnie poganiał, ale myślę, że przy-
czyna była inna. Powinnam złożyć artykuł 

w okolicach marca i wobec coraz gorszej 
atmosfery politycznej, poczucia „odtwo-

rzenia” marca ‘68, zaczęłam myśleć, czy nie 
właściwsze byłoby powtórzenie omówienia 

„Kupca weneckiego” Andrzeja Czajkow-
skiego. I czy „Melizanda” nie jest ucieczką, 

emigracją wewnętrzną. 
Miło też, że nadal koresponduje ze 

mną Czytelnik. Tym razem o „Innym”. Pisze, 
że brak konfrontacji z Innym jest: „ucieczką 
w ciepełko getta, towarzystwo wzajemnej adoracji 

jest kapitulacją z potrzeby poznania, chroniczną 
niezgodą na mierzenie się z dysonansem poznaw-

czym”. „Ciepełko getta” jest ciekawym zestawie-
niem językowym… No tak, ale czy z każdym „In-

nym” – „narodowcem” czy „antysemitą” naprawdę 
musimy/muszę się konfrontować, czy tak bardzo 

interesuje mnie poznanie jego prostych poglądów 
działających według reguły swój-dobry, inny-zły? 

W końcu zapadłam w sen Melizandy…
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wyłowił jej złotą koronę ze strumienia. We śnie byłby to utracony skarb, 
którego nie może czy nie chce odzyskać. Pewnie Freud uważałaby, że tym 
„skarbem” może być dziewictwo (tak to pozostało nawet w języku), ale dla 
współczesnej kobiety chyba byłaby to bardziej utrata złudzeń. Która mała 
dziewczynka nie marzy, żeby być „księżniczką”? Tłumacząc na język „ży-
cia”, oznacza to bycie specjalną, wyróżnioną, być może dobrze wyposażo-
ną przez rodziców. Biorąc pod uwagę różnicę wieku – Goluad jest już siwy, 
możemy oczywiście myśleć o tym także, jako o scenie edypalnej, w której 
dziewczynka chce być „księżniczką” ojca, który jednak nie ma jej „dotykać”.

W kolejnej scenie przenosimy się na zamek dziadka Goluada – Arke-
la. Przybywa tam też Melizanda, w inscenizacji Mitchell zostaje przebrana 
w czerwoną, współczesną sukienkę. Pojawia się tez druga, taka sama Me-
lizanda. Czy jest w tym sugestia, że Melizanda z momentem ślubu musi 
oddać część siebie mężowi, ale tą „drugą” zatrzymuje dla siebie? Dyso-
cjacja jest też mechanizmem obronnym osób poddanych doświadczeniu 
traumatycznemu. W momencie wydarzenia traumatycznego pozwala za-
chować część siebie, odtwarza się potem w sytuacjach przypominających 
traumę. Można to więc odczytać jako sugestię, że małżeństwo z Goluadem 
jest dla Melizandy „gwałtem”, na który godzi się, nie widząc innego wyjścia 
z sytuacji.

Na zamku, Melizanda spotyka młodszego brata Goluada – Peleasa. 
Widać wzajemną fascynację, ale też próby nie poddania się „nielegalne-
mu” uczuciu (jak w „Tristanie i Izoldzie”). W kluczowej scenie nad źródłem 
znajdującym się w parku zamkowym zwanym „krynicą ślepców” (w wysta-
wieniu Mitchell jest to opuszczony basen) Melizanda upuszcza pierścień 
podarowany jej przez Goluada. Jest to powtórzenie sceny utopienia cze-
goś drogocennego z pierwszego aktu. I znowu, co traci Melizanda? Utrata 
pierścionka jest równoważna z utratą samego Goluada, który w momencie 
upuszczenia zostaje ranny na polowaniu. Motyw pierścienia zrównanego 
z osobą znamy z baśni o Pięknej i Bestii. Tam Bestia jest bliska śmierci, bo 
nie jest w stanie znieść rozłąki, walczy o uczucia Pięknej, która nie wie, czy 
nie zostać w edypalnym związku z ojcem. Tutaj „ojcem” jest raczej Goluad, 
który prawie ginie w momencie rodzenia się miłości Melizandy do Peleasa. 

Krynica „otwierała oczy ślepcom” – otworzyła oczy Melizandzie i Pele-
asowi, dostrzegli siebie nawzajem i zakochali się w sobie. 

Goluad zaczyna zauważać bliskość pomiędzy żoną, a bratem. W ko-
lejnej scenie Peleas chce się pożegnać z Melizandą przed wyjazdem, ona 
wychyla się z okna, a jej długie włosy spływają na młodzieńca, który je tuli 
i  całuje. Przypomina to kolejną baśń Grimma „Roszponka”, w której kró-
lewicz wspina się po rozpuszczonych włosach do uwięzionej przez ojca 
córki, czego rezultatem jest jej ciąża i urodzenie dziecka. U Mitchell, Pele-
as i Melizanda prowadzą dialog „z wieży” leżąc razem na łóżku w sypialni 
Melizandy. Reżyserka zdecydowała się pokazać wprost to, co symbolicznie 
zawarte jest w libretcie. Uzasadnia to też konwencja snu, w którym często 
równocześnie rozgrywają się sprzeczne ze sobą rzeczywistości. 

Zazdrość Goluada prowadzi go do przesłuchiwania jego syna z pierw-
szego małżeństwa – Yniolda. Swoją drogą, ciekawy jest wątek pierwszej 
żony Goluada, która umiera, podobnie jak Melizanda, po porodzie. Może-
my zastanawiać się, czy podobnie jak w „Umarłym mieście” nie mamy do 
czynienia z historią, która już kiedyś się wydarzyła2. Po otrzymaniu nieja-
snych informacji od syna na temat relacji pomiędzy żoną i bratem, Goluad 
ostrzega Peleasa, żeby nie zbliżał się do Melizandy, która jest w ciąży.

Sytuacja w zamku staje się coraz bardziej napięta. Arkel, dziadek Go-
luada i Peleasa, zwraca się do Melizandy z pocieszeniem, ale jego gesty 
wskazują na kolejną próbę nadużycia. Goluad staje się fizycznie agresyw-
ny wobec żony. Peleas przed wyjazdem chce pożegnać się z Melizandą, 
spotykają się więc przy „źródle ślepców”. Tam, w oryginale, wyznają sobie 
miłość, w wersji Mitchell dochodzi także do fizycznego zbliżenia. Śledzący 
ich Goluad zabija Peleasa i rani Melizandę. Melizanda umiera po urodzeniu 

córki. W ostatniej scenie Goluad próbuje ją zmu-
sić do powiedzenia „prawdy” o jej związku z Pele-
asem. Melizanda potwierdza: „ależ tak, kochałam 
go”, ale mówi też „nie byliśmy niczemu winni”. 
Opera kończy się jasnym przekazem, że córkę cze-
ka ten sam los. Melizanda śpiewa „Ona też będzie 
płakać”. Ostatnie zdanie opery to słowa Arkela 
„Teraz musi żyć, żyć w jej imieniu. Teraz kolej na to 
biedne maleństwo.”

Cała historia wydarza się w nieistniejącej cza-
soprzestrzeni. Co jakiś czas do tego zamkniętego 
świata, składającego się tylko z relacji trójki głów-
nych bohaterów, wdziera się świat zewnętrzny 
– Peleas i  Melizanda spotykają trzech żebraków 
w grocie, Peleas mówi: „w kraju głód”, Arkel: „lud 
umiera z głodu i szemrze wokół nas”, Golaud: „zna-
leziono znowu wieśniaka 
umarłego z  głodu, nad 
brzegiem morza. Rzec by 
można, iż wszystkim im 
zależy na tym, aby umie-
rać w  oczach naszych”. 
Zwierzęta to owce pro-
wadzone na rzeź. Boha-
terowie Maetrelincka też 
są „głodni” – czegoś chcą, 
ale nie jest jasne ani skąd 
przychodzą, ani jak miała-
by wyglądać realizacja ich 
pragnień. 

W  moim odczuciu 
wystawienie Mitchell 
i  Clachan jest magicznie 
piękne. Konwencja snu 
jest na tyle pojemna, że 
nie trzeba każdej sceny „rozumieć”. Można snuć 
hipotezy i  interpretacje, ale tak, jak we śnie, bez 
pomocy śniącego nie jesteśmy w  stanie odkryć 
„prawdy”. Ostatni dialog Melizandy i  Goluada, 
powtórzenie wcześniejszego przesłuchania syna, 
pokazuje też, że „obiektywna” prawda nie istnieje, 
że każda z  osób żyje w  osobnym świecie swoich 
prawd. 

Wystawienie to wzbudziło skrajne emocje 
– wiele osób podziela moją fascynację, ale część 
recenzentów krytykuje tę inscenizację. Co do jed-
nego wszyscy są zgodni – piękna muzyki i jej wy-
konania, zarówno orkiestrowego z  dyrygentem 
Patrickiem Fournillier, jak i  śpiewaków: Bernard 
Richter (tenor – Peleas), Sophie Karthauser (sopran 
– Melizanda) i Laurent Alvaro (bas-baryton – Go-
laud). Niezwykła, szybko zmieniająca się sceno-
grafia wymagała bardzo dużego wysiłku pracow-
ników zmieniających dekoracje. Dlatego też zostali 
na zakończenie uczczeni zasłużonymi brawami. n

1. Cytaty pochodzą z Pelleasa i Melisandy w tłumaczeniu Zenona Przesmyckiego
2. Katarzyna Prot Orfeusz w Umarłym mieście. Psychiatra 3/2017, s. 78-79.

Zdjęcia: Peleas i Melizanda, fot/photo Krzysztof Bieliński
Teatr Wielki Opera Narodowa 2018
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Płyty, które warto znać

Cicer cum caule

Początkowo film był niemy, ale już wtedy projekcjom towa-
rzyszyła muzyka na żywo – najczęściej pianino lub małe formy ka-
meralne. Po wprowadzeniu udźwiękowienia początkowo wybierano 
do ilustracji już istniejące kompozycje i wykonania, a po kilku latach 
rozpoczęto zamawianie specjalnych utworów do filmu, często z wy-
korzystaniem orkiestr i  kompozytorów wywodzących się z  muzyki 
klasycznej. Po pewnym czasie ukształtowała się grupa artystów pi-
szących specjalnie dla filmu i z nim kojarzonych. Obecnie najbardziej 
znani z nich to np. J. Williams, E. Morricone, J. Horner, H. Zimmer a tak-
że, będący jednym z autorów omawianej dzisiaj płyty, artysta grec-
kiego pochodzenia – Vangelis.

W kwietniu 1967 roku w Grecji miał miejsce przewrót wojskowy. 
Jego powodem była obawa o rosnące wpływy partii komunistycznej. 
Stopniowo nowa władza ograniczała demokrację i swobody obywa-
telskie, wprowadzono stan wyjątkowy i  brutalnie rozprawiono się 
z przeciwnikami politycznymi i każdym, kto nie uzyskał Certyfikatu 
społecznej przyzwoitości, czyli lojalki wobec władzy i zgody na ciągłą 
inwigilację i donosy. W tym okresie wielu naukowców i artystów wy-
jechało za granicę w poszukiwaniu wolności, w tym student muzy-
ki i sztuki uniwersytetu w Atenach Ewangelos Odiseas Papatanasiu. 
W Paryżu przybrał pseudonim Vangelis i razem z innymi emigrantami 
z Grecji (np. Demisem Roussosem) założył zespół Aphrodite’s Child. 
Wydał on łącznie 4 płyty i zyskał dużą popularność grając odmianę 
rocka progresywnego, a  najwięcej pochwał zbierał Vangelis za roz-
budowane i  wirtuozerskie partie instrumentów klawiszowych oraz 
Roussos za głos o  niezwykłej barwie. Już wtedy Vangelis bardzo 
zainteresował się eksperymentami i  łączeniem muzyki klasycznej 
i  popularnej, co po rozpadzie grupy w  1972 roku skierowało jego 
zainteresowanie do muzyki filmowej. Pierwsze próby, zarówno płyt 
solowych, jak i  filmowych, przyniosły zainteresowanie branży mu-
zycznej, zaproponowano mu także dołączenie do zespołu Yes – osta-
tecznie do tego nie doszło, ale wtedy poznał się i zaprzyjaźnił z wo-
kalistą Jonem Andersonem. W  1973 roku zauważona i  doceniona 
została ścieżka dźwiękowa do filmu L’Apocalypse Des Animaux, a i po-
wstałych w  latach 70. kilka płyt instrumentalnych oraz współpraca 
z innymi artystami dały mu spory rozgłos i sukces komercyjny. Był on 
jednym z prekursorów muzyki syntezatorowej i elektronicznej. 

W roku 1979, z powodu nieporozumień w zespole i spadku za-
interesowania muzyką progresywną, z Yes odszedł Anderson. Skon-

Dwie najpopularniejsze rozrywki  
masowe to muzyka i film. W obec-

nych czasach praktycznie jedno nie 
może istnieć bez drugiego. 

Piosenki i płyty są promowane tele-
dyskami, które często są na wysokim 

poziomie artystycznym, a dla filmu 
ścieżka dźwiękowa i soundtrack są 
ważną częścią promocji i produkcji 

filmu. Muzyka w filmie ma budować 
napięcie, nastrój, jeśli to jest ścieżka 

dźwiękowa, często jest zbliżona  
do muzyki klasycznej, a w przypadku 

piosenek – współgra z akcją i ją uzu-
pełnia. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić 

film bez towarzyszącej mu muzyki 
i często nie ma możliwości zrozu-

mienia w pełni intencji reżysera  
bez symbiozy obrazu i dźwięku.

Jon and Vangelis 
„The Friends of Mr Cairo”

MIREK SUKIENNIK
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Lipiec 1981
I’ll Find My Way Home
State of Independence
Beside
The Mayflower
The Friends of Mr Cairo
Back to School
Outside of This (Inside of That)

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

Cicer cum caule

taktował się z  Vangelisem 
i postanowili spróbować sił 
jako duet, gdzie jeden kom-
ponuje i gra, a drugi pisze tek-
sty i śpiewa. Ich praca w studio 
przebiegała bardzo harmonijnie, 
można w  pewnym sensie powie-
dzieć, że mając czas i  pieniądze po 
prostu bawili się dźwiękami. Już pierwsza 
płyta Short Stories z  1980 roku odniosła spory 
sukces – kompozycje były delikatne, melodyjne i do-
skonale współgrały z  wysokim głosem wokalisty. Następna płyta, 
The Friends of Mr Cairo, powstała jako swego rodzaju soundtrack do 
nieistniejącego filmu i jest hołdem dla klasycznych filmów gangster-
skich kina lat 30. i 40., a tytułowy Pan Cairo to jeden z bohaterów So-
koła Maltańskiego. Okazało się bowiem, że jest to ulubiony gatunek 
filmowy obydwu artystów, w  tamtych latach powoli odchodzący 
w zapomnienie, który postanowili przypomnieć nowemu pokoleniu.

Płytę rozpoczyna piękna, klasyczna ballada z  płynącym w  tle 
syntezatorem – I’ll Find My Way Home, która zapisała się w  historii 
polskiego radia jako pierwszy numer 1 w pierwszym notowaniu Listy 
Przebojów Trójki Marka Niedźwieckiego. State of Independence to już 
rytmiczne kołyszące tempo – kilka lat później swoją wersję taneczną 
nagrała Donna Summer, następnie dwie delikatne melodie – Besi-
de i  The Mayflower momentami zahaczające o space i new age. No 
i wreszcie wspaniałe, ponad 12 minutowe arcydzieło tytułowe. Jest 
to jeden z nielicznych przypadków natychmiastowego wyobrażenia 
sobie obrazu pod wpływem muzyki. Widzimy sceny z gangsterskiego 
filmu, pościgi i świst opon pędzących samochodów, serie karabinów 
maszynowych. Rozmowy, odgłosy przez pierwsze pięć minut bu-
dują napięcie, ciekawość i rysują obraz klasyka z  lat czarno-białego 
kina gangsterskiego pobudzane przez jednostajny rytm syntezato-
ra. Akcję prowadzi głos Andersona przeplatany dialogami z  filmu, 
a  potem następuje hołd najwybitniejszym postaciom ówczesnego 
kina – Bogartowi, Cagneyowi, C.Gable i J. Stewartowi, Fairbanksowi, 
bo od połowy utworu to piękna ballada o magii kina i jego wpływie 
na życie zwykłych ludzi. Ta dwoistość utworu i zmiana tempa powo-
duje, że pomimo długości nagrania nie mamy wrażenia znudzenia, 
nie ma powtarzania refrenu czy fraz. Jest to perfekcyjnie połączo-
na całość. Potem już tylko Back To School, rytmiczne i  bliskie new  

romantic i  roc-
kowi, a  na ko-

niec wycisza-
jące spokojne 

Outside. Kto raz 
posłucha tej płyty, 

już na zawsze będzie 
pamiętał o  Panu Cairo. 

Początek lat 80. to pojawie-
nie się muzyki new romantic 

i  już wtedy wielu nowych słucha-
czy rozpoczęło poszukiwania ciekawych 

brzmień. Muzycy tego nurtu, to podobnie jak w  punk 
rocku w większości zapaleńcy i pasjonaci, którzy jednak 
stosunkowo niewiele jeszcze umieli. Ich kompozycje 
i wykonania były proste, więc na ich tle płyta wybitnego 
instrumentalisty i świetnego wokalisty po prostu wyraź-
nie górowała poziomem. Sporo fanów art rocka i rocka 
progresywnego też sięgnęło po tę płytę niejako z cieka-
wości. Dzięki temu płyta sprzedała się nieźle mimo bra-
ku klasycznych singli i panowie co jakiś czas powracali 
do tego projektu. Już rok później Vangelis odniósł naj-
większy sukces w karierze otrzymując Oskara za muzykę 
do Rydwanów Ognia, co jeszcze wzmogło zainteresowa-
nie The Friends… Potem ilustrował muzyką min. Blade 
Runnera i 1492 Conquest Of Paradise i nagrywał płyty so-
lowe i utwory symfoniczne. Anderson powrócił do Yes, 
potem znów nagrywał solo. 

Obecne kino to już właściwie maszynka do robienia 
pieniędzy. Efekty gonią efekty, mamy coraz to nowych 
superbohaterów. Ma być jeszcze szybciej, jeszcze wście-
klej, jeszcze bardziej efekciarsko. Jest też oczywiście 
nurt kina artystycznego, ale dociera on do niewielkiej 
grupy koneserów. Jeśli chcą Państwo poczuć magię 
starego, dobrego kina, to proszę obejrzeć jakiś klasyk 
sprzed lat i  powspominać czasy, kiedy najważniejsze 
było aktorstwo i dobry, interesujący temat i scenariusz. 
Można też sięgnąć po omawianą dzisiaj płytę i zobaczyć 
oczami wyobraźni świat, którego już nie ma... n
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Miłości 
Historia psychiatrii krakowskiejod Kuchni

Jacek Bomba

Gdy docent Kwiatkowska zmuszona była opuścić 
apartament przy św. Sebastiana i zamieszkać w aparta-
mencie nowego typu, który nazywała „kljatką dla ljudi”, 
podejmowała swoich gości w rożnych krakowskich re-
stauracjach, których poziom kulinarny osobiście staran-
nie sprawdzała. Musiał być, ten poziom, odpowiednio 
wysoki, ale nie wydaje się, aby sięgał sztuki przyrządze-
nia kulebiaka. Z kręgów zbliżonych do krakowskiej psy-
chiatrii1 udało się zdobyć przepis na kulebiak nadziewany 
kapustą i jajami. Oto on:

2 litry
1 szklanka

½ kg
10 dkg

2 szt.
2 szt.
4 szt.

3 ząbki
2 szt.
1 szt.

2 łyżki
1 szt.

3 ziarna 
Do smaku

• wody
• kwasu spod ogórków
• mięsa na bulion
• małych parówek
• duże cebule
• ziemniaki
• duże kiszone ogórki
• czosnku
• marchewki
• duży pomidor
• masła
• liść bobkowy
• ziela angielskiego
• sól, pieprz

SOLIANKA

n Trzeba ugotować bulion. Najlepiej z wołowiny (szponder lub 
pręga) i wieprzowiny (kark lub szynka, oczywiście surowa). 
Mięso trzeba zalać zimną wodą, dodać marchew, jedną cebulę, 
liść bobkowy, ziele angielskie i kilka ziaren pieprzu oraz sól do 
smaku. Bulion trzeba gotować na wolnym ogniu, aż mięso 
będzie miękkie, co zajmie około godziny. Bulion trzeba odcedzić 
do sporego garnka, tak, żeby pomieścił pozostałe składniki.

n Drugą, pokrojoną w kostkę cebulę trzeba udusić w maśle. Od-
dzielnie: pokrojone na plasterki parówki i czosnek. Oddzielnie: 
pokrojone w cienkie plasterki ogórki kiszone, obrane wcześniej 
ze skórki – te dusimy aż zmiękną. Po kolei wrzucać do gorącego 
bulionu. Ostudzone mięso trzeba też pokroić w paseczki 
i włożyć do bulionu. Obrane ziemniaki także się kroi, tym razem 
w kostkę o boku ok 7 mm. Mięso i ziemniaki wrzucać ostatnie 
i gotować do miękkości ziemniaków. Najlepiej użyć ziemnia-
ków, które się nie rozsypują! 

n Kiedy zupa się powoli gotuje trzeba udusić na maśle obranego 
ze skórki pomidora, tak, żeby płyn odparował. Dobrze jest 
też oczyścić go wpierw z nasion! Kiedy ziemniaki są miękkie, 
dodaje się tego pomidora, ewentualnie sól i pieprz do smaku, 
a na koniec kwas ogórkowy. 

Docent Eugenia Kwiatkowska, która założyła w Ka-
tedrze Psychiatrii, w czasie, gdy kierował nią Profesor 
Spett, oddział psychiatrii dziecięcej, znalazła się w Kra-
kowie niemal prosto z Moskwy. Niemal, bo zanim dotarła 
do Krakowa, pracowała w szpitalu psychiatrycznym na 
Dolnym Śląsku. Urodziła się i wychowała w Moskwie, 
jeśli nie liczyć podróży z ojcem w lasy Kaukazu. Dla ojca 
były to podróże naukowe, dla niej możliwość zakochania 
się w drzewach, obiekcie studiów ojca. Już dorosła, znów 
zakochała się, tym razem w stypendyście z Krakowa, 
z którym związała życie i zamieszkała ostatecznie w tym 
mieście. Prócz psychiatrii i dzieci – pacjentów i swoich 
własnych – kochała teatr, zwłaszcza operowy. Kocha-
ła literaturę i muzykę. Można ją było spotkać na każdej 
premierze operowej i teatralnej, i na każdym koncercie. 
Trudno jej było nie zauważyć, bo była osobą wysoką, po-
stawną i zawsze ubraną z wyszukaną elegancją właściwą, 
mało w Polsce znanej, inteligencji rosyjskiej. Tradycyjne 
kapelusze, wieczorowe kreacje, futra. 

Kiedy jeszcze mieszkała w obszernym apartamencie 
przy św. Sebastiana, zwykła była urządzać przyjęcia, na 
które zapraszała swoich przyjaciół i współpracowników. 
Przygotowywała je sama, ujawniając kolejną, kto wie, 
czy nie najważniejszą miłość swojego życia – kuchnię. 

Docent Kwiatkowska zachowała śpiewny rosyjski 
akcent i tą śpiewną mową rozprawiała o schizofrenii 
dziecięcej, o subtelnościach Czechowa, o interpretacjach 
Don Giovanniego, zapachu i smaku jabłek, cebuli, albo 
o złożonej drodze gotowania solianki. 

1. Te źródła to Pani Anna Bomba-Rumian

Miłości 
Docent 
Eugenii 
Kwiatkowskiej

Cicer cum caule
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Miłości Według niesprawdzonych danych kulebiak w środkowej Rosji przyrządzany jest z jesiotra. Jest to całkiem praw-
dopodobne! Kiedy już wydobędzie się z ryby czarny kawior, trzeba coś zrobić z pozostałego mięsa, a jesiotry, bieługi 
to też całkiem pokaźne stworzenia.

n Wpierw przygotować nadzienie.
n Ugotować na twardo jajka.
n W osolonej wodzie ugotować kapustę na półmiękko. Odcedzić 

z wody, ostudzić i poszatkować. Dodać cebulę przyrumienioną 
z masłem, ugotowane i posiekane grzyby, 2 posiekane jajka na 
twardo. Łyżeczkę cukru, łyżeczkę soli, 1/2 łyżeczki pieprzu.

n Drożdże rozprowadzić ciepłym mlekiem, dodając cukier i odrobinę 
mąki; niech podrosną. Wlać do mąki na stolnicy, dodać żółtko, 
śmietanę i szczyptę soli. Zagnieść ciasto, dodając śmietanę 
porcjami, żeby nie było zbyt wolne! Odstawić na około godzinę. 
Ciasto w tym czasie wyrasta. Następnie rozwałkować, posma-
rować roztopionym masłem. Złożyć na pół i znów rozwałkować. 
Powtarzać cztery razy. Źródło (zbliżone) radzi, żeby te manipulacje 
wykonywać na papierze do pieczenia. Ułatwi to przeniesienie 
kulebiaka na brytfannę.

n Na rozwałkowanym cieście (nie zdejmując go z papieru) ułożyć 
nadzienie z kapusty w trzech rzędach. Zawinąć ciasto nad bocz-
nymi porcjami farszu, potem złożyć je ku sobie nad trzecią porcją. 
Ostrożnie przełożyć na brytfannę, posmarować żółtkiem. Piec 
w gorącym piekarniku 30-40 minut.

n Podawać na ciepło polewane roztopionym, gorącym masłem.

n Jesiotra nasolić i odstawić na godzinę. Dawne źródła radziły zalać 
gorącą, osoloną wodą i potrzymać aż wystygnie.

n Posiekaną cebulę udusić w niewielkiej ilości wody do miękkości. 
Dodać posiekany koper i ugotowany ryż.

n Posiekane jarzyny ugotować na półmiękko w osolonej wodzie. 
Można sobie ułatwić życie używając mrożonej włoszczyzny, którą 
trzeba tylko doprowadzić do wrzenia. 

n Ciasto przygotować jak na kulebiak z kapustą.
n Na rozwałkowanym cieście (nie zdejmując go z papieru) ułożyć 

warstwę koperkowego ryżu, na nim kawałki jesiotra, oprószyć go 
mielonym pieprzem, a na rybie rozłożyć jarzyny. Ciasto zawinąć 
szczelnie wokół nadzienia. Ostrożnie przełożyć na brytfannę, 
posmarować żółtkiem. Piec w gorącym piekarniku 30-40 minut.

n Podawać na ciepło polewane roztopionym, gorącym masłem.

KULEBIAK Z KAPUSTĄ
CIASTO

2 dkg
¼ szklanki
1 łyżeczka

25 dkg
1 szt

3/4 szklanki
12 dkg

Szczypta

• drożdży
• mleka
• cukru
• mąki
• żółtko
• kwaśnej śmietany 
• masła roztopionego
• soli

NADZIENIE
1/2 główki

1szt.
5 dkg
3 dkg
2 szt.

1 łyżeczka
1 łyżeczka
½ łyżeczki

• kapusty
• cebula
• masła
• suszonych grzybów
• jajka
• cukru
• soli
• pieprzu mielonego

• Żółtko do smarowania ciasta
• Masło topione do polewania przy podawaniu

KULEBIAK Z JESIOTREM

• Żółtko do smarowania ciasta
• Masło topione do polewania przy podawaniu

75 dkg

20 dkg
1 łyżka
1 łyżka
1 łyżka 

1 szt.
1 szt.
¼ szt.
1 szt.

Do smaku

CIASTO KULEBIAKOWE

• filetu z jesiotra (w ostateczności  
może być łosoś, albo inna duża ryba)

• ugotowanego na sypko ryżu
• masła
• soku z cytryny
• posiekanego drobno koperku
• cebula
• marchewka
• seler 
• pór 
• sól, pieprz 

NADZIENIE

n Jesiotra nasolić i odstawić na godzinę. Dawne źródła radziły zalać 
gorącą, osoloną wodą i potrzymać aż wystygnie.

n Posiekaną cebulę udusić z masłem w niewielkiej ilości wody do 
miękkości. Odjąć połowę. Pozostałą wymieszać z kaszą.

n Kapustę przelać wodą, odcisnąć, posiekać na drobniejsze kawałki. 
Udusić z połową cebuli do miękkości. 

n Ciasto przygotować jak na kulebiak z kapustą.
n Na rozwałkowanym cieście (nie zdejmując go z papieru) ułożyć 

warstwę kaszy, na niej kawałki jesiotra, oprószyć go mielonym 
pieprzem, a na rybie rozłożyć kapustę. Ciasto zawinąć szczelnie 
wokół nadzienia. Ostrożnie przełożyć na brytfannę, posmarować 
żółtkiem. Piec w gorącym piekarniku 30-40 minut.

n Podawać na ciepło polewane roztopionym, gorącym masłem.

KULEBIAK Z JESIOTREM WERSJA DRUGA
CIASTO KULEBIAKOWE

• Żółtko do smarowania ciasta
• Masło topione do polewania przy podawaniu

75 dkg

20 dkg
2 łyżki

2 szt. 
20 dkg

Do smaku

• filetu z jesiotra (w ostateczności 
może być łosoś, albo inna duża ryba)
• ugotowanej na sypko kaszy gryczanej
• masła
• cebula
• kiszonej kapusty
• sól, pieprz 

NADZIENIE

Cicer cum caule
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ZAGŁADA OSÓB 
Z ZABURZENIAMI 
PSYCHICZNYMI 
W OKUPOWANEJ 
POLSCE
POCZĄTEK 
LUDOBÓJSTWA
TADEUSZ NASIEROWSKI
Warszawa 2018

„Zagłada osób z zaburzeniami psychicznymi w oku-
powanej Polsce. Początek ludobójstwa” jest katalogiem 
wystawy o tym samym tytule, która po raz pierwszy zo-
stała zaprezentowana w czasie konferencji „Zagłada cho-
rych psychicznie – pamięć i wyzwanie” 11 kwietnia 2017 
r. w  Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Konferencję zor-
ganizowała Komisja Zdrowia Senatu wspólnie z  Komisją 
Historii Psychiatrii Polskiej i Komisją Reformy Opieki Psy-
chiatrycznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 
w  ramach wydarzeń związanych z  I  Kongresem Zdrowia 
Psychicznego. Autorem tekstów jest Tadeusz Nasierowski, 
psychiatra, który od prawie trzydziestu lat dokumentuje 
eksterminację osób z  zaburzeniami psychicznymi, kon-
tynuując działania zapoczątkowane przez dra Zdzisława 
Jaroszewskiego, świadka tej zbrodni. Projekt graficzny 
książki przygotował Robert Manowski, artysta grafik, 
projektant animacji do filmów dokumentalnych i  twórca 
ekspozycji multimedialnych między innymi dotyczących 
Holocaustu. Koordynatorem projektu była Grażyna Her-
czyńska z  Komisji Historii Psychiatrii Polskiej PTP. Polskie 
Towarzystwo Psychiatryczne współfinansowało wydanie 
katalogu.

Katalog jest wstrząsającym dokumentem tragiczne-
go losu osób z zaburzeniami psychicznymi podczas II woj-
ny światowej. Chorzy psychicznie stanowili grupę ofiar, 
która pierwsza doświadczyła wszystkich stosowanych 
przez Niemców metod eksterminacji. Popełniane zbrod-
nie, schemat działania okupantów i metody eksterminacji 
w szpitalach psychiatrycznych, w których zginęło ponad 
20.000 pacjentów, w  tym dzieci, ukazano na podstawie 
dokumentów, archiwalnych zdjęć oraz zeznań świadków. 
Istotnym elementem narracji jest opisanie, z jednej strony, 
punktów stycznych, z drugiej zaś, różnic między zagładą 
osób chorych psychicznie w okupowanej przez Niemców 
Polsce, a akcją „T4” w Niemczech. W Polsce w ramach akcji 
kolonizacyjnej miało miejsce jednoczesne zabijanie ludzi 
chorych i  mordowanie osób stanowiących elity intelek-
tualne. Rozdział „Jestem niewinny…” wskazuje na konse-
kwencje niszczenia systemu prawnego państwa, udział 
prawników niemieckich w  uzasadnianiu nazistowskiej 
polityki okupacyjnej i ich współodpowiedzialność za po-
pełnione zbrodnie. Ukazano również dylematy moralne, 
jakie przeżywali psychiatrzy w Polsce, kiedy stawali wobec 
śmierci swoich pacjentów. 

Katalog i  wystawa przypominają o  cenie, jaką pła-
cimy za okrucieństwa wojny, za niszczenie otwartości 
na drugiego-innego. Wpisują się w  starania o  zacho-
wanie pamięci o zagładzie osób chorych psychicznie 
(www.przerwane-milczenie.pl).

Cicer cum caule
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GRANICE SCHIZOFRENII
Jadwiga Myrtiluk

Czasem nie trzeba nawet było ich rozumieć, wystarczyło usłyszeć. Jednym 
z  najważniejszych pytań, jakie zadałam sobie w  życiu jest to, czym dla mnie 
jest schizofrenia. Do tej pory dźwięczy mi w uszach, wywołując dziwne uczu-
cie. Mam na myśli lekki niepokój, bo temat wraca przy każdej okazji. A jest ich 
wiele w życiu osoby chorej. Wracam do tego pytania bardzo często. Oczywiście, 
na różnych etapach choroby, jak i w różnych momentach dorastania nie tylko 
odpowiedź, ale w ogóle powód i cel zadawania sobie właśnie takiego pytania 
był zupełnie inny.

Jeśli chciałabym przejść jeszcze raz przez ten ogrom rozważań, to pewnie 
byłby jeszcze bardziej zróżnicowany. To naturalne, przynajmniej dla mnie. Wy-
daje mi się, że potrafię spojrzeć przekrojowo na swoją chorobę. Piszę i mówię 
o niej "swoja", choć tak naprawdę nie jest ona tylko moja.

Schizofrenia dotknęła całą moją rodzinę, partnerów, otoczenie, znajo-
mych, wykładowców, a czasem i obce osoby. Oto jedna z definicji, czy raczej 
prób określenia, czym jest schizofrenia. Wymienione przeze mnie grupy osób, 
to zakres osobowy działania tej choroby. Jaki wobec tego jest jej "zakres teryto-
rialny"? Uważam, że równie szeroki, ponieważ każdy chory nosi ją w sobie. To, 
czy się przemieszcza, czy trwa w jakimś miejscu, nie oznacza, że choroba zosta-
ła w poprzednim. Nie, jest umiejscowiona w chorym i porusza się razem z nim. 
Wydaje mi się, że to jest bardzo trudne do zrozumienia przez osoby zdrowe 
– że nie da się wyrzucić jej ze świadomości, że uczucie, iż siedzi ona na barkach 
chorego nie ustępuje. Oczywiście, są momenty w życiu, gdy choroba przestaje 
się liczyć. Ale jest ich niewiele. Może nawet za mało. 

Kolejną sprawą dotyczącą podjętej przeze mnie próby opisania granic 
schizofrenii jest lęk przed zdemaskowaniem. Ten lęk dotyczy każdej, nawet po-
zornie błahej sytuacji. Zawsze trzeba się pilnować. Mieć na uwadze informacje 
przekazywane innym, ich chronologię oraz konsekwencje życiowych wybo-

rów. Nie pomijam faktu, że osoba, która nie 
akceptuje swojego stanu, robi to zupełnie 
inaczej, niż ktoś, kto jest świadomy choroby 
i funkcjonuje na wysokim poziomie pomimo 
niej. I  tutaj zderzam się z  ogromną niechę-
cią, z  której ów lęk wynika. Niechęcią zna-
jomych, obcych, pracodawców, nauczycieli, 
rodziny czy innych chorych. Jest to jednak 
zbyt szeroki i grząski temat, by jednoznacz-
nie o nim pisać. 

Podobno lęk przed zdemaskowaniem 
jest chorobą wysoko rozwiniętych społe-
czeństw. Nie do końca się z  tym zgadzam. 
Chyba jest trochę tak, że im człowiek lepiej 
rozumie siebie i  swoją sytuację, tym lepiej 
ocenia zagrożenie, które demaskacja niesie. 

Czy wobec tego mam ochotę na co-
ming out? Jeszcze nie. 

Pytanie będące konsekwencją tego 
o  istotę schizofrenii. Co jeszcze ono niesie? 
Strach związany z  tym, że to nigdy się nie 
skończy. Że nie ma żadnych ram czasowych. 
Jako osoba chora nie mogę nawet wmówić 
sobie, że nadejdzie taki dzień. Nie nadejdzie. 
Nie żywię się nadzieją, ale dojście do tego 
stanu trwało kilka lat. Obawiam się, że nie 
jest on dostępny każdemu. I  jednocześnie 
pisząc te słowa uświadamiam sobie, jakie 
mam szczęście – bo wiem, jak długa jest ta 
droga i mam ją za sobą. 

Ze schizofrenią życie jest zupełnie inne, 
ale w  jakiś sposób pełniejsze. To jest pozy-
tywna sprawa. Nie wydaje mi się, że choroba 
przynosi samo zło i cierpienie. Za to jestem 
pewna, że jej wieloaspektowość jest trudna 
w leczeniu i życiu na chociażby znośnym po-
ziomie. 

Czy normalne życie jest osiągalne? 
Tak. Ale trzeba włożyć w nie sporo wysiłku. 
Chciałabym, żeby ktoś mi o tym powiedział, 
a wręcz do tego przekonał, gdy nie miałam 
siły wstać z łóżka. n

Istnieje ogrom pytań, które zadaje sobie człowiek. 
Niektóre z nich się powtarzają. Nawet codzien-

nie. Inne pojawiają się raz i mogą albo zniknąć jak 
bańka mydlana, albo w ogóle nie dotrzeć do świa-

domości. Albo takie zadawane raz po raz.  
Są pytania łatwe, trudne, bardzo trudne, uciążli-

we, przynoszące zamęt, ale też ukojenie. Wreszcie 
takie, na które nie chcemy poznać odpowiedzi. 

A może nieustępliwie szukamy. Są pytania nasze 
własne oraz te, które usłyszeliśmy.

Doświadczenie

Cicer cum caule
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Pytają, czy warto?
Janina Sonik

REZYDENCJA

Zjazd APA to ogromne 
przedsięwzięcie, podczas którego 
równolegle toczy się kilkanaście 
sesji. Zaskakuje wielowymiarowość 
zainteresowań psychiatrów amery-
kańskich. Można myśleć, że w świe-
cie psychiatrii wiedza napływa wol-
no, narzędzia zmieniają się powoli, 
a Warszawa jest całkiem blisko No-
wego Yorku. Tymczasem wykłady 
na temat biotypów, epigenetyki, 
psychoterapii, debat politycznych 
np. nt. dostępu do broni lub spo-
łecznych, jak dyskusja nad skutkami 
emisji serialu „13 Reasons Why”, pokazują, czym obecnie żyje 
Towarzystwo Psychiatryczne „za wielką wodą”.

Hasłem Zjazdu była „Innowacja”. W  ubiegłym roku FDA 
(Amerykańska Agencja Żywności i  Leków) po raz pierwszy 
w  historii przyznała atest aplikacji komórkowej, nadając jej 
miano narzędzia leczniczego. RESET jest aplikacją wspoma-
gającą leczenie uzależnień. Thomas Intel, były dyrektor NIMH 
(National Instutite of Mental Health) przeniósł się do Doliny 
Krzemowej, gdzie założył start’up Mindstrong. Współpracując 
z  Google i  Apple bada, w  jaki sposób technologia mogłaby 
wspomóc rozwój opieki psychiatrycznej. Od lat obserwujemy 
rozwój genetyki, neuronauk oraz technologii. Tymczasem czas 
i pieniądze zainwestowane w rozwój dwóch pierwszych w ni-
kłym stopniu przekładają się na przełom w  pracy klinicznej. 
Być może czas skupić się na tym, co rozwój technologii ma do 
zaoferowania. Bo ochrona zdrowia wydaje się stworzona dla 
jej pracowników. Niedoinformowani pacjenci pomoc otrzy-
mują dopiero w reakcji na kryzys, gdy jest już za późno. 

Thomas Insel stawia pytanie praktyczne: czy możemy 
zrobić dla zdrowia to, co Amazon zrobił dla zakupu butów? 
Obecnie niemal każdy dysponuje telefonem o większej mocy 
niż komputery lat 90. Dane, które się w  nim znajdują, są nie 
do przecenienia, ponieważ mogą posłużyć do stworzenia 
„cyfrowego fenotypu” odzwierciedlającego to, jak się czuje-

my, zachowujemy i  funkcjonujemy. 
Przedmiotem badań jest próba 
przełożenia schematu, w  jaki dana 
osoba korzysta z klawiatury w swo-
jej komórce na narzędzie diagno-
styczne. Co gdyby zamiast skali Ha-
miltona, analizie poddawać to, czy 
„scrollujemy”, jak szybko „klikamy”, 
jak często „kasujemy”? Już Freud za-
uważył, że człowiek w depresji prze-
kłada ciężar językowy z Ty, My, Wy, 
na Ja. To, do kogo piszemy SMSy, 
ile piszemy, jak piszemy, jest świa-
dectwem naszego funkcjonowania. 
Według niektórych, świadectwem 
bardziej wiarygodnym niż jednora-
zowa opowieść pacjenta w Poradni. 

Siri – wirtualna asystentka firmy Apple – otrzymuje każdego 
dnia kilkaset wiadomości głosowych mogących być sygnałem 
samobójstwa. Czy jest to wiedza, którą można wykorzystać? 

Skandal z  Cambridge Analytica unaocznił, że nie wolno 
dłużej odkładać tej dyskusji. W  2017 roku, 10 największych 
firm związanych z branżą Tech zainwestowało 2,7 miliarda do-
larów w rozwój usług medycznych. Codziennie powstają nowe 
aplikacje. Na jednym z  panelów APA przedstawiano wyniki 
przeglądu części z nich pod kątem polityki prywatności. Oka-
zało się, że jedynie 5% zawierało taki podpunkt w  regulami-
nie, a tylko 1% gwarantowało, że zebranych danych nie może 
sprzedać. Gdy jest podaż, pojawia się popyt. Państwa wydają 
miliony na RODO i ochronę danych, a  i  tak żyjemy w rzeczy-
wistości równoległej. Ludzie szukając udogodnień i pomocy, 
oddają komuś swoje wrażliwe dane, sami z siebie. 

Zjazd APA jest okazją by odpowiedzieć sobie na pytania, 
czym warto się interesować i czyją pracę warto śledzić. n

APA, czyli Amerykańskie Towarzystwo 
Psychiatrycznie, organizuje co roku  

konferencję, na którą można pojechać 
korzystając z atrakcyjnej zniżki dla rezy-

dentów. Spotkałam się z pytaniami,  
czy warto. Moim zdaniem, jeżeli ktoś 

tylko może, to bardzo warto. 

Cicer cum caule

Thomas Insel stawia 
pytanie praktyczne: 
czy możemy zrobić 
dla zdrowia to, co 
Amazon zrobił  
dla zakupu butów?



89PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/Lato 2018

Anna Netrebko i reszta świata
Bogusław Habrat

Snobistyczno-pretensjonalny felieton  
grafomańsko-plotkarskii

Cicer cum caule

Niestety, w ostatnim czasie nikt nie obdarzył felietoni-
sty nowym przymiotnikiem obelżywym, więc tytuł nie rozra-
sta się nowotworowo.

Za to zwolnienie tempa występów rejestrowanych przez p. 
Annę uczyniło, że autor buksuje i nie ma o czym pisać o niej, bo 
– broń Boże! – nie chce być archiwistą i omawiać zaszłości. Byw-
szy w Berlinie, a mając praktycznie całą dyskografię AN, z nie-
ukrywanym zadowoleniem wydałem ostatnie eurocenty na 
kilka składanek z tytułową matroną: „Das Mozart-Album”, „Das 
Puccini-Album”, „Das Tschaikowsky-Album”, „Gala der Stars” i, 
wcześniej niekupiony (ze względu na wygórowaną w  Polsce 
cenę), „The Beauty of Opera”, a teraz w Warszawie – składankę 
musicalowca (co to za potworek językowy mi wyszedł!) An-
drew Lloyd Webbera. A tam Ania wycięta z wcześniejszej pły-
ty, gdzie śpiewała słynne Pie Jesu z Requiem tegoż. Requiem 
ALW zajmuje specjalne miejsce w moim sercu, bo było jedną 
z pierwszych CD w mojej kolekcji, a na dodatek jest przepiękne, 
szczególnie w  wykonaniu Placido Domingo i  chóru chłopię-
cego (anonimowy przedmutant bardziej pasuje do tej części 
niż AN). Na tyle mi się to podobało, że wykupiłem pół nakładu 
i  rozdawałem wszystkim osobom, które uważałem za moich 
przyjaciół. W sumie obdarowałem chyba ze dwie osoby. Do na-
pisania Requiem skłoniła ALW niezwykle duszoszczipatielnaja 
historia o kambodżańskim rodzeństwie-sierotach. Szczegółów 
nie mogę podawać, bo i tak Naczelny z coraz bardziej nieukry-
waną satysfakcją skreśli, zcenzuruje, wykastruje…

Jak już jesteśmy przy Pie Jesu, to polecam Requiem Dwo-
rzaka w wykonaniu morawskich muzyków pod Petrem Fialą. 
CD trudno dostać, ale można tego od czasu do czasu posłu-
chać w którymś z kościołów Moraw: najlepiej u Św. Mateusza 
w Ołomuńcu, dokąd personel Szpitala w Branicach jeździ na 
zakupy (do Ołomuńca, nie do Kościoła). Porada: jeśli wina ze 
Znojma, to minimum te z oznakowaniem salamandry lub zi-
morodka. Ale koneserzy raczej szukają win z mniej znanych, 
małych, prywatnych winiarni. Natrafienie na wielkie wino jest 
rzadkością, ale przecież nie o to idzie, by złapać króliczka…  

Anna sprawiła mi duży zawód wycofując się z rozpoczy-
nającej sezon 2017/18 w Met „Normy”. Bo tam arie jakby dla 
niej pisane… Nie? To nie! Natura (i jej część: kultura) nie zno-
szą próżni, więc na miejsce AN wepchnięto Sonię Jonczewą. 
W 2018 zagrała główne partie w „Tosce”, „Cyganerii” i „Luizie 
Miller”. No i nie zdziwcie się, Koledzy, jak w tytule przy reszcie 
świata zmieni się imię i  nazwisko jego centrum… Chyba, że 
nastąpi tryumfalny powrót w „Aidzie” na rozpoczęcie sezonu 
2018/19. Tylko, czy będzie to okazja zweryfikować, bo orga-
nizatorzy Bieszczadzkich Dni Psychiatrycznych zawsze spraw-

dzają, kiedy jest inauguracja sezonu w  Met i  wyznaczają na 
wtedy swą Konferencję. Złośliwy dr F. zaprzestał tej podobnej, 
ale równie niecnej praktyki, wyznaczając terminy Warmiń-
sko-Mazurskich Dni Psychiatrycznych na kolejne transmisje 
z Met, ale z twarzy dra M. nie znika złośliwy uśmiech z powo-
du odciągania psychiatrów od kultury poprzez organizowanie 
Konferencji w Wiśle w sposób uniemożliwiający dokształcanie 
się i dokulturalnianie. Czekamy na dalsze działania spiskowe!

Starość polega (między innymi, oczywiście) na zaspoka-
janiu swoich chuci nieugaszonych w młodości. Jednym z ta-
kich moich wyuzdanych pożądań była chutka zobaczenia 
legendarnej filmowej wersji „Don Giovanniego” w  reżyserii 
Losey’a. No i właśnie jestem po. To zresztą dosyć interesująca, 
choć chyba już przeszła moda na filmowanie oper w  plene-
rach w  oryginalnych wnętrzach zamkowych. Po pierwszych 
chałach z  czasów kina niemego lub czarno-białego-prawie-
-niemego opery filmowano głównie w  Związku Radzieckim 
(nie oglądałem tych filmów). Pionierami filmowania oper 
nowocześnie byli Zefirelli („Cyganeria” – 1965) i  Bergman 
(„Czarodziejski flet” – 1975). To ostatnie niby arcydzieło, ale 
komu się to podobało, jest na pewno snobem. Ale zaraz po-
tem do filmowania oper zaprzęgnięto wybitnych reżyserów 
filmowych i powstały dzieła mniej lub bardziej wybitne (np. 
„Don Giovanni” Losey’a – 1979, „Parsifal” Syberberga – 1982, 
„Traviata” Zeffirellego – 1983, „Rigoletto” Ponnelle’a  – 1983, 
Pavarotti + Mantua, Cremona i  Parma, „Carmen” Rosiego – 
1984, „Otello” Zeffirellego – 1986, „Eugeniusz Oniegin” Weigla 
– 1988 z Kubiak, „Rigoletto” Wixella – 1983, „Madame Butter-
fly” Mitteranda – 1995, a także prawdopodobnie wybitny, ale 
na pewno bulwersujący – nie widziałem, ale domyślam się 
– „Borys Godunow” Żuławskiego – 1989) z  jakimiś szansami 
na wydostanie się z zeskorupiałych, pudełkowatych scen na 
o wiele bardziej popularne ekrany filmowe. Była to chyba idea 
trochę zabiurkowo-wydumana, więc wielbiciele westernów 
i  romansideł nadal unikali oper jak ognia albo propagando-
wych wojennych filmów radzieckich. Jakąś nadzieję na come 
back wzbudziły: „Rigoletto” Fozziego (2005, ładne stroje, 
piękna Siena zamiast Mantui), „Cyganeria” Dornheima (2008, 
ale głównie dzięki Netrebko i Villazonovi), a ostatnio „Cosi fan 
tutte” w  reżyserii Haneke’go (2013). Ale chyba jest to ślepa 
uliczka, gdyż filmy wypierane są przez transmisje z Metropo-
litan i innych scen operowych oraz słynnych miejsc (np. amfi-
teatru w Weronie), gdzie w tyglu syntezują się: tradycyjny po-
dział na scenę i publiczność, autentyczność dzięki przekazom 
live, nieograniczone możliwości kadrowania i pewnie jeszcze 
parę rzeczy. n
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autobusowe super-wizje

Cienie wątpliwości w obitym mózgowiu, 
czyli valar morghulis valar dohaeris

Łukasz Święcicki

Felietoniści intymni (przed chwilą wymyśliłem to okre-
ślenie) prowadzą swoich czytelników po drogach i  bezdro-
żach swojego życia. W Polsce robi to na przykład, z wielkim 
wdziękiem, Igor Zalewski. Czy te drogi i bezdroża prawdziwe, 
to rzecz wtórna, ale w każdym razie podmiot liryczny opisuje 
nam swoich wnuków (to ja, Zalewski ma na razie syna), pre-
zentuje guzy na głowie i dzieli się zawartością kanapki. Póki 
ktoś to czyta, to pewnie dobrze. Tylko skąd autor może wie-
dzieć, że ktoś czyta? Bo mu czytelnicy mówią? No nie wiem. 
Ja dość często miewam takie rozmowy: „Ale fajnie żeś tym 
klechom dowalił” – mówi spotkany na korytarzu w Instytucie 
kolega. Po godzinnym zastanowieniu uświadamiam sobie, że 
chodziło mu prawdopodobnie o  mój silnie dewocyjny tekst 
wychwalający kościół katolicki w  Polsce. Albo po felietonie 
o  sanatorium w  Solcu – „świetnie opisałeś ten Świeradów 
Zdrój, od razu można się zorientować, że właśnie o to miejsce 
chodzi”… No i co z tego autor wie? Czytają? No jakby czytają. 
Interesują się? No chyba tak. Czyli słuszną idę drogą? No jasne 
– prosto do Świeradowa. Zdroju. 

Dlaczego tak hamletyzuję? Bo to jest felieton o  wątpli-
wościach. Różnych. Zacząłem od tych łatwych – czy powinno 
się pisać felietony intymne, czy należy wówczas pisać prawdę, 
czy też można zmyślać, czy ktoś to czyta, a  jak czyta, to czy 
rozumie, a jak rozumie, to czy rozumie to, co autor? I czy autor 
rozumie, co pisze? Takie tam małe smuteczki. Bo docelowo, to 
chcę o znacznie trudniejszych wątpliwościach i aż się boję za-
cząć, więc tak odwlekam i odwlekam, licząc, że dojdę do tych 
pięciu tysięcy znaków i nie będzie trzeba pisać trudnych rze-
czy. Dobra, dosyć tego.

Zawsze byłem bezwzględnym przeciwnikiem eutanazji 
(do której oczywiście zaliczam także aborcję – to nie jest po-
dział ideologiczny, tylko logiczny). To się nie zmieniło i wierzę 
w to, że nigdy się nie zmieni. Z pewnością nie chciałbym, żeby 
się zmieniło. Sprawa życia i  śmierci wydaje się zero-jedyn-
kowa, więc szczerze mówiąc, trudno tu mówić o  otwartości 
na argumenty drugiej strony. Mogę się starać odnosić do tej 
drugiej strony z  łagodnością, może nawet i miłością, jeśli się 
uda, ale z pewnością nie chcę słuchać ich argumentów po to, 
żeby ewentualnie dać się przekonać, a jedynie po to, żeby je 
odrzucić. Wszelka ewentualna dyskusja może mieć na celu je-
dynie namówienie ich, żeby przestali być nimi. To w zasadzie 
chyba nie jest otwartość, tylko rodzaj grzeczności, jak sądzę. 
Czego więc dotyczy wątpliwość, o której wspomniałem? Dość 
głupio to brzmi, ale uświadomiłem sobie, i to uświadomiłem 
głęboko, że nie jestem supermanem. To znaczy, że nie ma ta-
kiej możliwości, żebym był nieomylny. Nie co do sprawy samej 

w sobie, bo opowiedzenie się za życiem jest oczywiste i  jest 
jedynym możliwym wyborem. Chodzi mi jedynie o możliwość 
pełnego rozeznania każdego kontekstu. Na przykład odróż-
nienia uporczywej terapii od eutanazji. Przecież to tylko na 
papierze jest proste, a może nawet i na papierze nie do końca. 
W życiu już zupełnie nie. Kiedy święty Jan Paweł II odmówił 
zgody na dalsze leczenie, to odstąpił od uporczywej terapii. 
Ale gdybym stał obok niego i  podejmował decyzję jako le-
karz, to być może miałbym wrażenie, że od mojej strony to 
eutanazja?

Nie wiem, czy wyrażam się zrozumiale. Przekonanie 
o świętości życia jest podstawą mojego światopoglądu i nic 
się w tej sprawie nie zmieniło i nie zmieni, przestałem jedynie 
wierzyć w to, że zawsze do końca mogę rozeznać sytuację. Mi-
nęły trzy lata od ciężkiego wypadku, któremu uległem pod 
CH Arkadia (ten felieton zawiera więc lokowanie produktu!). 
Miałem więc 54 lata, kiedy zrozumiałem, że naprawdę wszyscy 
umierają. Naprawdę, naprawdę. I przestałem być nieśmiertel-
ny. Umierając, a  to wtedy robiłem, nie chciałem z  całą pew-
nością być ożywiony! Bo po co?? Żeby umrzeć po raz drugi? 
Czy to jakaś głupia zabawa? Kiedy odzyskałem przytomność 
w szpitalu, to widziałem głównie absurd tej sytuacji. Ktoś mnie 
ratował po to, żebym, z ogólnej perspektywy patrząc, zaraz, 
za chwilę, umarł znowu?? Wariaci. A  potem pomyślałem, że 
nie trzeba ulegać wypadkom, żeby mieć identyczne przeży-
cia. W  istocie wszyscy tak mamy przez cały czas – za chwilę 
z całą pewnością wszyscy wymrzemy jak dinozaury! I dlatego 
musimy wierzyć głęboko, że życie jest święte – bo jest całko-
witą efemerydą! Ale z  tego samego powodu możemy mieć 
duże problemy z rozeznaniem. I tu jest iunctim między „nimi” 
wspomnianymi na początku i nami lub mną. Ja się mogę cza-
sem pomylić, a oni czasem mogą mieć rację. Nie co do zasady, 
ale w jakiejś sytuacji. Z trudem mi to przechodzi przez gardło, 
ale po prostu komunikuję, że dopadł mnie taki wniosek. Moc-
ne uderzenie czołem w granitowy krawężnik i tyle. 

Wreszcie, na zakończenie, moja Żona zarządziła wyjście 
do teatru tańca Izadory Weiss na przedstawienie Thanatos na 
motywach malarstwa Malczewskiego. Z baletu nie rozumiem 
niczego, nie wiem, o co chodzi, nie wiem, po co to robią, nie 
wiem, po co tu jestem, nie wiem, co zrobić, żeby nie zasnąć. 
No i… No nie wiem, zachwycić mnie może i nie zachwyciło, 
ale przyszło mi do obitej głowy, że kogoś może to szczerze 
zachwycać! 

57 lat musiałem żyć, aby tych odkryć dokonać. Jak z tego 
wynika – trzeba dbać o zdrowie, gdyż zbyt wczesne odejście 
powiększa zakres ignorancji. Być może. Bo w sumie to mam 
teraz dużo wątpliwości… n

Cicer cum caule






