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Drodzy Czytelnicy! 

Pismo Psychiatra dla lekarza rodzinnego jest nowym tytułem stworzonym specjal-
nie dla Was – lekarzy będących najbliżej pacjentów i spełniających najtrudniejszą,  
i zarazem najważniejszą rolę w ochronie zdrowia. 

Zachodzące w ostatnich latach zmiany w systemie ochrony zdrowia, w prawie me-
dycznym, bezduszność, a czasem zwykła bezmyślność urzędników różnych instytucji, 
sprawiają, że ta praca bywa jeszcze trudniejsza. Lekarze rodzinni mają coraz więcej obo-
wiązków i coraz mniej czasu. A przecież trzeba ten czas znaleźć nie tylko dla pacjentów, 
nie tylko dla rodziny i nie tylko po to, aby odpocząć. Potrzebny jest także, aby uzupełniać 
i aktualizować swoją wiedzę. Zdaję sobie sprawę, że wybór różnych pism, portali inter-
netowych, konferencji i szkoleń jest bardzo duży. Po co zatem nowy tytuł? 

Odpowiadam: Naszym celem jest przekazywanie w przystępnej, lekkiej, a zarazem 
atrakcyjnej formie, wiedzy przydatnej w Waszej codziennej pracy. Jestem przekonany, 
że ta wiedza jest potrzebna, bo badania pokazują, że 20-30% mieszkańców Polski skar-
ży się na problemy związane ze zdrowiem psychicznym – stany obniżenia nastroju, kło-
poty z aktywnością, lęk. Mamy w naszym kraju około 3 milionów osób uzależnionych 
lub w szkodliwy sposób używających substancji psychoaktywnych – głównie chodzi 
oczywiście o alkohol. Coraz więcej jest wśród nas osób starszych, u których pojawia się 
cała gama problemów zdrowotnych mogących także dotyczyć sfery psychicznej. Wiele 
z tych osób to Wasi pacjenci. Mam nadzieję, że nasze pismo pomoże Wam skutecznie 
dbać o ich zdrowie. 

Będziemy starali się dobierać tematy dotyczące właśnie spraw, które są najbardziej 
przydatne w praktyce lekarza rodzinnego. W tym numerze prezentujemy ABC zaburzeń 
lękowych – zwięzłe kompendium przypominające podstawowe zasady rozpoznawania 
i leczenia tych, jakże częstych, dolegliwości. Zwracamy również uwagę na aspekty zwią-
zane z postępowaniem z osobami uzależnionymi od leków nasennych i uspokajających. 
Ważny tekst Agnieszki Borzym podkreśla niefarmakologiczne metody postępowania  
w przypadku osób z pobudzeniem występującym w przebiegu otępienia. Proponujemy 
także inne teksty, w których prezentujemy ciekawe wyniki najnowszych badań, oma-
wiamy tematy, które budzą kontrowersje. 

Patrząc na nazwiska autorów możecie chwilami odnieść wrażenie, że nasze pismo 
jest pismem „rodzinnym” także w dosłownym znaczeniu. W rzeczywistości autorów 
tego numeru łączy więcej niż tylko fakt, że są psychiatrami czy psychologami. Nie cho-
dzi jednak wcale o więzy krwi. Łączy nas przekonanie, że psychiatria to bardzo ciekawa 
dziedzina, wcale nie tak odległa od innych gałęzi medycyny. Łączy nas także potrzeba 
dzielenia się naszą wiedzą i doświadczeniami z wszystkimi lekarzami innych specjalno-
ści, którzy chcą psychiatrię poznać lepiej, aby lepiej pomagać swoim pacjentom. 

Psychiatra dla lekarza rodzinnego jest młodszym bratem pisma Psychiatra - adresowa-
nego do specjalistów pracujących w ochronie zdrowia psychicznego - które szybko zdo-
było sobie wierne grono czytelników. 

Mamy nadzieję, że go polubicie!
Życzymy przyjemnej lektury!

Tomasz Szafrański (redaktor naczelny)

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

Wydawca Mediadore i Redakcja nie biorą żadnej 
odpowiedzialności za szkody lub zniszczenia osób lub 
własności wynikające z odpowiedzialności za produkty, 
zaniedbania lub z innych przyczyn ani też z używania 
bądź stosowania jakichkolwiek metod, produktów, 
instrukcji czy koncepcji zawartych w niniejszym ma-
teriale. Z powodu gwałtownego postępu w naukach 
medycznych konieczne jest niezależne weryfikowanie 
diagnoz i dawek leków. 

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

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

szej publikacji nie może być gdziekolwiek i w jakikol-
wiek sposób wykorzystywana bez pisemnej zgody 
Wydawcy.
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Psychiatra: W 1992 roku ukazała się 
pod Pana redakcją książka „Psychiatria 
praktyczna dla lekarza rodzinnego” – 
pierwszy w Polsce i chyba jak dotąd je-
dyny podręcznik adresowany do lekarzy 
rodzinnych. Jak się domyślam, u źródeł 
jego powstania leżała rozpoczynająca się 
wtedy reforma służby zdrowia. Nie było 
zresztą wówczas do końca jasne, jaka 
ona będzie - we wstępie do książki napi-
sał Pan, że ani założenia, ani rola lekarza 
rodzinnego, ani warunki, w jakich będzie 
ta rola realizowana nie są jeszcze znane... 
Minęło ponad 20 lat od powstania pod-
ręcznika, który jak sądzę wychodził z za-
łożenia, że lekarze rodzinni i podstawowa 
opieka zdrowotna w większym stopniu 
zajmą się leczeniem osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Czy patrząc z perspektywy 
czasu, tak się rzeczywiście stało?

Jacek Wciórka: Lekarze rodzinni to 
taka niespełniona miłość i niespełnione 
oczekiwanie psychiatrów. Rzeczywiście, 
wtedy było takie oczekiwanie, że zreformu-
jemy system ochrony zdrowia i część cho-
rych, którzy zwykle docierają do psychia-
trów, będzie po drodze „filtrowana” przez 
lekarzy rodzinnych, że oni przejmą część 
mniej skomplikowanych problemów, na 
przykład zaburzeń reaktywnych. W wielu 
krajach taki system funkcjonuje, chyba naj-
bardziej czytelne jest to w Wielkiej Brytanii, 
gdzie lekarze rodzinni „odfiltrowują” kilka-
dziesiąt procent problemów niewymagają-
cych wyspecjalizowanych działań psychia-
trów. Niestety, u nas jakoś się to rozmyło już 
w połowie lat 90., a ostatecznie upadło po 
wprowadzeniu zmian w finansowaniu służ-
by zdrowia. Lekarze rodzinni funkcjonujący 
w ramach kas chorych a potem NFZ, odcięli 
się od psychiatrii. Trzeba jednak podkreślić, 

że tam, gdzie opieka psychiatryczna jest 
mało dostępna, oni te zadania podejmują  
i robią to z powodzeniem. Wiem, że cza-
sami umiejętnie zajmują się nawet dosyć 
trudnymi sytuacjami.

P: Rozumiem, że generalnie nie było 
też wielkiego entuzjazmu ze strony decy-
dentów i lekarzy rodzinnych do tego typu 
zmian?

JW.: Entuzjazm przez chwilę był, wła-
śnie w latach 1992-1993. Były wówczas 
nawet próby sformułowania kompendium 
kompetencji dla lekarza rodzinnego w za-
kresie psychiatrii, ale to się potem rozmyło  
i zainteresowanie ostatecznie zgasło.

P: Staż z psychiatrii w programie spe-
cjalizacji lekarza rodzinnego był jednak 
obecny. Teraz, w nowym modułowym 
programie specjalizacji, nadal jest 4 ty-
godniowy staż z psychiatrii (oddział lub 
poradnia), ale jest jednym ze staży fakul-
tatywnych. Opanowanie podstawowych 
umiejętności z zakresu psychiatrii jest 
cały czas wpisane w program specjaliza-
cji.

JW.: No tak, ale 4 tygodniowy staż to 
naprawdę niewiele. Staż często odbywa się 
w szpitalach, co przecież zupełnie nie uczy 
lekarza rodzinnego tego, co będzie mu po-
trzebne. Nie ma ośrodków, gdzie mogliby 
nabrać umiejętności w zakresie rozsądnej 
pomocy ambulatoryjnej, rozsądnej pomo-
cy środowiskowej. Można tutaj w ogóle 
zadać sobie pytanie, czy całe przeddyplo-
mowe uczenie psychiatrii nie powinno 
być inaczej zorganizowane i nakierowane 
na opiekę środowiskową, ambulatoryjną,  
a niekoniecznie na skoncentrowaniu uwagi 
na najpoważniejszych rodzajach zaburzeń, 

rozmowa

Psychiatria w praktyce  
lekarza rodzinnego 

rozmowa 
z profesorem 

Jackiem 
Wciórką

Jacek Wciórka - profesor psychiatrii,  
Kierownik I Kliniki Psychiatrii Instytutu Psychiatrii  
i Neurologii w Warszawie.
Jest autorem wielu artykułów naukowych,  
redaktorem podręczników psychiatrii,  
redaktorem naczelnym Postępów Psychiatrii  
i Neurologii. Jest współautorem Narodowego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, który 
zakłada reformę psychiatrii i szerokie wprowa-
dzenie w naszym kraju modelu psychiatrii  
środowiskowej.
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rozmowa

wymagających leczenia w szpitalu psychia-
trycznym…

P: Jednak, a może właśnie dlatego, że 
staż jest tak krótki, wydaje mi się, że wielu 
lekarzy rodzinnych ma zapotrzebowanie 
na wiedzę psychiatryczną?

JW.: Chyba tak, na przykład na konfe-
rencję Medycyny po Dyplomie przychodzi 
wielu lekarzy rodzinnych, czy lekarzy pracu-
jących w POZ. 

P: Wracając do podręcznika „Psychia-
tria praktyczna dla lekarza rodzinnego” 
- pomimo krótkiego terminu realizacji 
powstał bardzo nowoczesny, ciekawie 
napisany podręcznik. Przyznam, że ko-
rzystałem z niego chętnie jako młody psy-
chiatra. Moim zdaniem, po wprowadzeniu 
niezbędnych zmian i aktualizacji, książka 
z powodzeniem by się obroniła także 
teraz. Chciałbym jednak zapytać, jakie 
wtedy były losy podręcznika „Psychiatria 
praktyczna dla lekarza rodzinnego” – czy 
odegrał jakąś rolę w kształceniu lekarzy 
rodzinnych? Czy podręcznik był potem 
wznawiany?

JW.: Nakład wynosił 2000 lub 3000 
egzemplarzy i podręcznik przez parę lat 
spełniał swoją rolę. Natomiast później 
idea kształcenia lekarzy rodzinnych poszła  
w innym kierunku. Podręcznik nie był więc 
potem wznawiany. Nie powstał też żaden 
inny podręcznik dla lekarzy rodzinnych. 
Gdyby teraz wrócił pomysł roli lekarza ro-
dzinnego w szerokim znaczeniu, to pewnie 
trzeba by uzbroić go w wiedzę o psychiatrii 
i można by pomyśleć o zaktualizowaniu 
podręcznika. On oczywiście wymaga istot-
nych zmian, ale wydaje mi się, że generalna 
idea tak skonstruowanego podręcznika jest 
użyteczna. 

P: Na zakończenie pytanie o teraź-
niejszość, czyli jakie miejsce, jaką rolę  
w ochronie zdrowia psychicznego prze-
widuje dla lekarzy rodzinnych Narodowy 
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego?

JW.: W Programie nie jest jasno powie-
dziane, jaka ma być rola lekarza rodzinne-
go. Jest mowa o współpracy lekarza rodzin-
nego z Centrum Zdrowia Psychicznego. To 
oczywiście jest bardzo ważne. Natomiast  
w tej chwili główny problem jest związany z 
realizacją Programu Ochrony Zdrowia Psy-
chicznego. Mamy w gruncie rzeczy sytuację 
prowadzącą do status quo ante, trwają pró-
by cofnięcia idei Narodowego Programu  
i powrotu do rzeczywistości, którą uważa-
liśmy przez chwilę za przynajmniej ideowo 
niebyłą. Nie wiemy, w jaką dalszą stronę 
ten program będzie się rozwijał. Jednak 
niezależnie od tego, jakie ostatecznie decy-
zje w sprawie Programu podejmą politycy  
i urzędnicy - to i tak rola lekarzy rodzinnych 
w systemie ochrony zdrowia psychicznego 
musi, i powinna być wyjaśniona i zdecydo-
wana. Myślę, że to ważne zadanie na bliską 
przyszłość. 

P: Jaka mogłaby być ich rola? Czy „ak-
tywna”, taka jak w modelu „angielskim”, 
w roli filtra, który sprawia, że do specja-
listów docierają Ci najbardziej chorzy, 
potrzebujący specjalistycznej pomocy? 
Czy „pasywna”, w której lekarz rodzinny 
przejmuje tylko leczenie podtrzymujące 
stabilnych chorych?

JW.: Taki przejrzysty system „filtrów” 
funkcjonuje w dobrze zorganizowanych 
systemach opieki zdrowotnej, w których 
profesjonalne role i instytucjonalna od-
powiedzialność są jasno i trafnie ustalone. 
Obecnie sytuacja ochrony zdrowia psy-

chicznego w Polsce jest daleka od takiego 
ideału. Moim zdaniem możemy mówić  
o słabej organizacji, dużym chaosie i roz-
mytej odpowiedzialności. Poradnie psy-
chiatryczne są słabo dostępne, oczekiwanie 
na pomoc jest bardzo długie, a w wielu 
przypadkach jedynym w miarę dostępnym 
miejscem pomocy są zdekapitalizowane, 
niedofinansowane szpitale. Dlatego nie 
wiem, w jaką stronę pójdzie definiowanie 
roli lekarzy rodzinnych. Mam wrażenie, że 
lekarze rodzinni mają mnóstwo problemów 
i raczej odcinają od siebie obowiązki, które 
uważają za nadmiernie obciążające – taki 
był dla przykładu los nocnej pomocy. Leka-
rzy rodzinnych jest po prostu wciąż za mało. 
Trzeba też powiedzieć, że aby decydować, 
jaka ma być ta rola, powinniśmy wiedzieć, 
co się stanie z psychiatrią, jaki będzie osta-
tecznie jej kształt organizacyjny, zasoby  
i odpowiedzialność. Psychiatria jest obec-
nie w takiej sytuacji, w której naprawdę nie 
wiadomo, w którą stronę pójdzie niezbęd-
na modernizacja - czy w stronę rzeczywistej 
systemowej reformy w duchu psychiatrii 
środowiskowej czy przeciwnie, w stronę 
renowacji istniejących instytucji. Mam tutaj 
wiele obaw. Nie ulega jednak wątpliwości, 
że w nowoczesnym systemie opieki psy-
chiatrycznej jest miejsce dla lekarzy rodzin-
nych, a ich rola nie powinna być wyłącznie 
pasywna. 

P: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Z Jackiem Wciórką 24 czerwca 2014 roku  
w Instytucie Psychiatrii i Neurologii 
w Warszawie rozmawiał Tomasz Szafrański.
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epidemiologia

Badanie EZOP 
Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych 
i dostępność  psychiatrycznej opieki zdrowotnej 

Badanie EZOP to pierwsze zrealizowane 
w Polsce szerokie badanie epidemiologiczne obejmujące 
populację generalną. 

Badanie objęło grupę dobranych losowo 
10 000 dorosłych mieszkańców kraju w wieku 18-65 lat. 

Okres realizacji badania: 2009-2012.
M

et
od

a

Kwestionariusz CIDI 
(Composite International 
Diagnostic Instrument)

Oceniano częstość występowania:
zaburzeń związanych z używaniem 
      substancji psychoaktywnych, 
zaburzeń nastroju,

zaburzeń nerwicowych (lękowych),
zaburzeń kontroli impulsów i zachowań 
      autodestrukcyjnych.

Nie oceniano rozpowszechnienia zaburzeń 
psychotycznych i organicznych zaburzeń 
psychicznych.

Najczęściej występują 
zaburzenia związane 
z używaniem substancji 
psychoaktywnych 

 12,8% 

250 000 osób 
ekstrapolacja

Nadużywanie 
i uzależnienie 
od alkoholu 

11,9 % 

Nadużywanie substancji 
w tym alkoholu

3 000 000

ekstrapolacja

Nadużywanie 
i uzależnienie 
od narkotyków

1,4 % 

Uzależnienie od alkoholu

700 000 
mieszkańców Polski 
w wieku produkcyjnym

Co 4 osoba 
doświadcza więcej

 niż jednego 
z badanych zaburzeń

Co 25 osoba 
doświadcza trzech 

i więcej zaburzeń 

Przynajmniej jedno 
zaburzenie psychiczne 
w ciągu życia23%

6 000000 
mieszkańców Polski 
w wieku produkcyjnym

ekstrapolacja
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epidemiologia

Zaburzenia 
nerwicowe 

10% 

2 500 000 
osób 

fobie specy�czne 

4,3 % 

fobie społeczne

1,8 % 

ekstrapolacja

Zaburzenia nastroju
(depresja, dystymia 
i mania) 3,5% 

1 000 000 
osób 

Depresja, 
niezależnie od stopnia 
jej ciężkości 3 % 

ekstrapolacja

Oszacowania przeprowadzone w ramach 
badania EZOP mówią, że liczba potencjalnych 
klientów systemu ochrony zdrowia psychicznego 
przekracza 6 milionów osób. 
Tylko ¼ z nich korzysta obecnie z systemu 
ochrony zdrowia psychicznego. 

189 000 
osób
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Wskaźnik samobójstw w Polsce na 100 tys. mieszkańców (dane GUS)

W Polsce mamy rocznie co najmniej 17 przypadków samobójstw na 100 tysięcy ludności – to jeden z wyższych wskaźników w Europie. 
Liczba samobójstw w Polsce rośnie:

ekstrapolacja

W badaniu EZOP około 0,7% badanych 
miało za sobą próbę samobójczą

Dane dotyczące samobójstw: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_podst_inf_o_rozwoju_dem_pl_do_2013.pdf

20–30% populacji w wieku 18–64 lata uskarża się na takie problemy, jak: 

stany obniżenia
nastroju i aktywności

przewlekły lęk drażliwość

Strona projektu EZOP: 
http://www.ezop.edu.pl/

Monogra�a dotycząca badania: Kondycja Psychiczna Mieszkańców Polski. Raport z badań 
„Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostęp do psychiatrycznej opieki zdrowotnej – EZOP Polska”. 
Jacek Moskalewicz, Andrzej Kiejna,Bogdan Wojtyniak (red). Instytut Psychiatrii i Neurologii. Warszawa 2012.



W praktyce lekarza rodzinnego 
zwykle będziemy mieli do czynienia 
z sytuacją, w której pacjent zgłasza 
się z powodu dolegliwości soma-
tycznych będących wegetatywnymi 
objawami lęku: „bicie” serca, uczu-
cie omdlewania, uczucie duszności, 
zawroty głowy, nudności, wzdęcia, 
bóle brzucha, biegunki, napięcie 
i bóle mięśni, drżenia, zaburzenia 
koncentracji.
Oczywiście zgłaszane objawy 
zawsze wymagają wykluczenia 
przyczyn somatycznych, jednakże 
w diagnostyce różnicowej u takich 
chorych należy zawsze uwzględnić 
zaburzenia lękowe, zwłaszcza jeżeli 
badanie przedmiotowe i podmio-
towe nie wskazuje na obecność 
chorób somatycznych mogących 
tłumaczyć dolegliwości.
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ABC rozpoznawania i leczenia 
zaburzeń lękowych w praktyce  
lekarza rodzinnego
Anita i Tomasz Szafrańscy

Istotne jest ustalenie, czy objawom wegetatywnym towarzy-
szy uczucie lęku oraz od kiedy i w jakich sytuacjach takie objawy 
się pojawiają? Objawy lękowe często zaczynają się w młodości  
i mogą przebiegać z okresami nasilania się i spontanicznych remi-
sji. Zwykle nagromadzenie sytuacji trudnych, stres może nasilać 
zaburzenia lękowe. Czasami lęk jest związany z konkretną sytu-
acją, ale jego pojawienie się może być też zupełnie niezależne od 
sytuacji, otoczenia, pory dnia itd.

Najczęściej mamy do czynienia z następującymi rodzajami 
zaburzeń lękowych: 

Napady paniki: stan, w którym lęk pojawia się nagle, 
narasta do bardzo dużego poziomu w czasie kilku minut i trwa 
zwykle około 30-45 minut. Zwykle nie jest związany z konkretną 
sytuacją, ale u niektórych osób wiąże się z agorafobią. Napady 
paniki zwykle nie są możliwe do przewidzenia przez chorego, ale 
rozwija się u niego stały lęk przed wystąpieniem kolejnych napa-
dów, mogący przybierać formę lęku przed śmiercią, lęku przed 
znalezieniem się w sytuacji, w której nie będzie można uzyskać 
pomocy, lęku przed utratą kontroli nad swoim zachowaniem. Re-
lacjonując napad paniki chory zwykle koncentruje się na opisie 
objawów somatycznych typu: „bałem się, że zemdleję,... że dosta-
nę zawału,... że się przewrócę,... musiałem wysiąść z autobusu,...  
wyjść na powietrze”. Objawom somatycznym towarzyszyć może 
poczucie depersonalizacji i derealizacji.

Lęk fobiczny to lęk wywoływany przez sytuacje, które 
obiektywnie nie są niebezpieczne albo ich obiektywne niebez-
pieczeństwo nie jest duże. Chory zaczyna unikać takich sytuacji. 
Zwykle w wypadku fobii związek pomiędzy sytuacją, lękiem i po-
jawianiem się towarzyszących objawów wegetatywnych lęku jest 
ewidentny. 
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rozpoznawania zaburzeń lękowych

Fobia społeczna to częsta odmiana lęku, związana  
z odczuwaniem lęku w sytuacjach związanych z interakcjami  
z innymi ludźmi. Źródłem lęku jest tutaj zwykle obawa przed oce-
ną, która zdaniem pacjenta będzie oceną 
niekorzystną. Prowadzi to z jednej strony 
do odczuwania dużego dyskomfortu w 
sytuacjach społecznych, zwłaszcza takich, 
w których jest się „w centrum uwagi”, na 
przykład mówienie czegoś na forum więk-
szej grupy, ale może być to kameralna sy-
tuacja, w której istnieje tylko prawdopo-
dobieństwo, że ktoś pacjenta o coś zapyta. 
Z drugiej strony chory rozwija cały szereg 
strategii unikania takich sytuacji. Fobia 
społeczna może dotyczyć tylko pewnych 
określonych sytuacji (na przykład jedzenia w miejscu publicznym) 
albo uogólniać się na różne aspekty funkcjonowania.

Lęk uogólniony jest bardzo częstą formą lęku, ale 
również najczęściej pozostaje nierozpoznany. Taka forma lęku 
utrzymuje się przewlekle przez tygodnie, miesiące, a nawet lata. 
Ma przebieg falujący, z okresami poprawy i pogorszeń. Lęk ma 
charakter uogólniony, bywa określany jako lęk „wolnopłynący”. 
Z jednej strony nie jest w sposób silny powiązany z sytuacją ze-
wnętrzną, z drugiej zaś, przeróżne, często mało istotne aspekty tej 
sytuacji mogą być przez osobę z lękiem uogólnionym w sposób 
lękowy „opracowywane”. W wyniku tego, osoba z lękiem uogól-
nionym, to osoba „żyjąca w stresie”, stale zamartwiająca się prawie 
wszystkim, często także obok rzeczy poważnych po prostu dro-
biazgami. Taka osoba ma często obawy dotyczące tego, że coś 
złego może się przydarzyć jego bliskim albo jemu samemu. Jest 
stale napięta, poddenerwowana. Oczywiście objawy wegetatyw-
ne lęku mogą powodować powtarzające się poszukiwanie pomo-
cy medycznej u lekarza POZ. 

Objawy lęku często występują łącznie z depresją, czasa-
mi obniżenie nastroju jest wtórne do przeżywanego napięcia  
i niepokoju, czasem lęk jest po prostu częścią zespołu depresyjne-

go. Pytanie o nastrój jest niezbędną częścią 
badania osób, u których różnicujemy zabu-
rzenia lękowe.

Zawsze powinniśmy również zebrać 
wywiad dotyczący picia alkoholu – chorzy 
z zaburzeniami lękowymi to osoby, które 
często sięgają po taką formę „samolecze-
nia”. Łatwo dochodzi u nich do rozwoju 
uzależnienia. Należy pamiętać, że nawet 
niewielkie dawki alkoholu, zmetabolizowa-
ne, działają lękotwórczo i nasilają objawy 
zaburzeń lękowych tworząc mechanizm 

błędnego koła wiodący do uzależnienia.
Leczenie zaburzeń lękowych polega na stosowaniu psycho-

terapii i farmakoterapii. Na sąsiednich stronach zamieszczamy 
uproszczone opracowanie obowiązujących w Polsce standardów 
leczenia zaburzeń lękowych. Podstawową formą leczenia jest psy-
choterapia. Leczenie farmakologiczne umiarkowanej/łagodnej 
postaci zaburzeń lękowych (zwłaszcza I etap leczenia) może być 
z powodzeniem prowadzone przez lekarza rodzinnego. W przy-
padku, gdy leczenie takie nie przyniesie poprawy należy z jednej 
strony zastanowić się nad tym czy rzeczywiście wykluczyliśmy 
przyczyny somatyczne, z drugiej zaś skierować pacjenta do po-
radni zdrowia psychicznego. 

Objawy lęku często występują 
łącznie z depresją, czasami 
obniżenie nastroju jest wtórne 
do przeżywanego napięcia  
i niepokoju, czasem lęk jest 
po prostu częścią zespołu 
depresyjnego.  
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S
T

A
R

TKrok 1
Rozpoznanie

Krok 2
Wybór metody 
leczenia

Krok 3
Leczenie etap I

Krok 4
Ocena wyników
Po 8 -12 tyg.

Napady paniki

Lęk uogólniony

Fobia społeczna

Standardy  leczenia  zaburzeń  lękowych

Współwystępowa-
nie z: 
epizodem depresji, 
schizofrenią
uzależnieniem

Leczymy depresję, 
schizofrenię, uzależ-
nienie 

Psychoterapia 

lub 

farmakoterapia

Podstawowe kryteria 
wyboru:
• Preferencja pacjenta, 
• Ocena kliniczna
nasilenia objawów, 
• Dostępność metody 
leczenia, w tym koszty

Brak poprawy

Znaczna poprawa:

• Monitorowanie 
stanu pacjenta

- kontynuacja far-
makoterapii lekiem 

przeciwdepresyjnym 
przez rok, stopniowe 

odstawienie leku

Krok 3 1/2
Po 4-6 tygodniach 
w razie braku  
poprawy zwiększe-
nie dawki SSRI

Krok 4 1/2
Weryfikacja rozpo-
znania . Rozważyć 
pogłębienie dia-
gnostyki przyczyn 
somatycznych

dopiero jeśli po-
twierdzone rozpo-
znanie to krok 5

Farmakoterapia:

Preferowane leczenie 
farmakologiczne 

lekiem z grupy SSRI

Możliwość dołączenia  
benzodiazepiny na 

okres pierwszych 2-4 
tygodni leczenia.

Psychoterapia

Generalnie preferowa-
na  terapia poznawczo 

behawioralna (CBT).
W lęku uogólnionym 
dodatkowo techniki 

behawioralne.
W fobii społecznej do-
datkowo trening umie-
jętności społecznych i 
terapia ekspozycyjna
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Standardy  leczenia  zaburzeń  lękowych

M
E

T
A

Krok 6
Ocena wyników po 
kolejnych 8 -12 tyg.

Brak poprawy

Znaczna poprawa:

• Monitorowanie 
stanu pacjenta

• kontynuacja far-
makoterapii lekiem 

przeciwdepresyjnym 
przez ponad rok,  
stopniowe odsta-

wienie leku

Krok 5
Leczenie etap II

Farmakoterapia:

Zmiana na inny
lek przeciwdepresyjny

SSRI lub SNRI 
w lęku uogólnionym 

można również zasto-
sować buspiron.

Krok 8
Ocena wyników po 
kolejnych 8 -12 tyg.

Brak poprawy

Znaczna poprawa:

• Monitorowanie 
stanu pacjenta

• kontynuacja far-
makoterapii lekiem 

przeciwdepresyjnym 
przez ponad rok, 
stopniowe odsta-

wienie leku

Krok 6 1/2
Weryfikacja roz-
poznania; Czy na 
pewno wykluczono 
przyczyny soma-
tyczne?

dopiero jeśli po-
twierdzone rozpo-
znanie to krok 7

Krok 8 1/2
Weryfikacja rozpo-
znania, idziesz zapy-
tać mądrzejszej/go
koleżanki/kolegi.
Proponujesz  
intensywną terapię 
w warunkach stacjo-
narnych  itp…

Krok 7
Leczenie etap III

Farmakoterapia:

Zmiana na inny lek 
przeciwdepresyjny 
lub potencjalizacja

Psychoterapia

Kontynuacja 
lub dołączenie 
psychoterapii

 jeżeli do tej pory 
nie stosowano

Psychoterapia

Kontynuacja 
lub dołączenie 
psychoterapii

 jeżeli do tej pory 
nie stosowano
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Kolejność wyboru leków w leczeniu napadów paniki, lęku uogólnionego i fobii społecznej

UwagiLęk Uogólniony

SSRI
Escitalopram, 
Paroksetyna, 

SNRI
Duloksetyna,
Wenlafaksyna, 
Buspiron

TLPD
Doksepina,
Klomipramina,

Opipramol,
Pregabalina ,
Mirtazapina, 
Trazodon, 
Kwetiapina, 
Agomelatyna

Napady Paniki

SSRI
Citalopram, 
Escitalopram, 
Paroksetyna, 
Sertralina

SNRI
Wenlafaksyna

TLPD
Klomipramina 

Moklobemid 
Mirtazapina

Fluoksetyna i Fluwoksamina nie mają zapisanych  
w CHPL wskazań do leczenia napadów paniki, leku 
uogólnionego i fobii społecznej. Citalopram nie ma 
wskazań do leczenia lęku uogólnionego i fobii społecz-
nej zaś sertralina lęku uogólnionego.

Duloksetyna nie ma w CHPL wskazań do leczenia 
napadów paniki i fobii społecznej. Buspiron CHPL:  
„Krótkotrwałe leczenie zaburzeń lękowych i łago-
dzenie objawów lęku z towarzyszącą depresją lub nie.”

Klomipramina CHPL: „fobie i napady lęku”.  
Doksepina CHPL: „zaburzenia nerwicowe z objawami 
lęku”.

Opipramol  i Pregabalina mają zapisane wskazanie  
do leczenia lęku uogólnionego w CHPL.  
Pozostałe leki off-label!!  
Stosowanie leków przeciwpsychotycznych i benzo-
diazepin  kontrowersyjne ze względu na stosunek 
korzyści/ryzyka.

Fobia Społeczna

SSRI
Escitalopram, 
Paroksetyna, 
Sertralina, 

SNRI
Wenlafaksyna

Moklobemid

Benzodiazepiny
(klonazepam)
Mirtazapina, 
Pregabalina, 
Gabapentyna,
Olanzapina, 
Kwetiapina

Kolejność 
Wyboru

I  (SSRI)

II (SNRI)

III (TLPD, 
IMAO)

IV
(różne leki)

Standardy leczenia
Rozpoczynamy cykl publikacji dotyczący standardów leczenia zaburzeń psychicznych. 
Celem jest przedstawienie aktualnie rekomendowanych standardów w skróconej i przystępnej formie.  

Dla jednych mogą być tylko przypomnieniem wiedzy, dla innych, mamy nadzieję, będą tworzyły przyjazną 
możliwość zapoznania się z nimi. 

Głównym źródłem, na którym się opieramy jest publikacja „Standardy leczenia farmakologicznego  
niektórych zaburzeń psychicznych” pod redakcją Marka Jaremy (Gdańsk: Via Medica, 2011).

Zaczynamy od publikacji dotyczącej standardów leczenia zaburzeń lękowych: napadów lęku,  
lęku uogólnionego i fobii społecznej. Z trzech schematów i trzech tabel zrobiliśmy po jednej.

                                                                                                                                   Opracowanie: Tomasz i Anita Szafrańscy

Benzodiazepiny w zaburzeniach lękowych

■ Benzodiazepiny mają udowodnioną skuteczność kliniczną w zaburzeniach lękowych,  
działają natychmiast. 

■ Służą do przerywania napadów paniki lub doraźnego opanowywania innych nasilonych stanów lęku. 
Mają udowodnioną skuteczność w lęku uogólnionym już od pierwszych dni stosowania.  

Działają skutecznie zarówno wobec objawów psychicznych jak i somatycznych lęku.  
Są również skutecznymi lekami w fobii społecznej.

■ Benzodiazepiny znajdują zastosowanie przede wszystkim w początkowych etapach farmakoterapii 
zaburzeń lękowych, w leczeniu skojarzonym z lekiem przeciwdepresyjnym.

■ Zazwyczaj mogą być stosowane w ciągu pierwszych 2-4 tygodni leczenia, ale z uwagi na ryzyko 
rozwoju tolerancji i uzależnienia nie należy ich stosować przewlekle. 

■ Najwięcej badań w zaburzeniach lękowych dotyczyło następujących leków:  
alprazolam, bromazepam, chlorodiazepoksyd, diazepam, klonazepam, lorazepam.
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ABC stosowania SSRI w zaburzeniach lękowych
Podstawową metodą leczenia zaburzeń lękowych jest stosowanie leków przeciwdepresyjnych 

z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). 
Jest to generalnie bezpieczna grupa leków, przy ich stosowaniu trzeba jednak pamiętać  

o kilku zasadach, które pomogą uzyskać najlepsze efekty leczenia. 

Najczęściej stosowane leki przeciwdepresyjne 
– wpływ na izoenzymy CYP

Lek Wiązanie 
z białkami %

1A2

Citalopram
Escitalopram

Fluoksetyna

Fluwoksamina

Paroksetyna

Sertralina

Wenlafaksyna

Mianseryna

Mirtazapina

2C9 2D6 3D4

80%
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95%
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+
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+

+++

+++

+
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Program do sprawdzania interakcji leków  
jest dostępny na stronie Ministerstwa Zdrowia:
http://bil.aptek.pl/servlet/interakcje/int_start

Dawki SSRI rekomendowane na I etapie 
leczenia zaburzeń lękowych w POZ:

Citalopram

Escitalopram

Paroksetyna

Sertralina

20 mg

10 mg

20 mg

50 mg

Citalopram i Escitalopram przepisujemy na 100%
Paroksetyna i Sertralina są objęte refundacją 30%  
(Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe)

1. Pacjenci nie chcą brać leków przeciwdepresyjnych z obawy 
przed uzależnieniem. Trzeba wyjaśnić, że leki przeciwdepresyjne, 
nawet zażywane przewlekle pod kontrolą lekarza, nie uzależniają. 
Natomiast uzależniają leki nasenne i uspokajające (chętnie zażywa-
ne przez niektórych chorych).

2. Pacjenci często odstawiają leki po kilkunastu dniach zaży-
wania, bo lek „w ogóle nie działa” lub „szkodzi”. Należy koniecznie 
wyjaśnić pacjentowi, że leki przeciwdepresyjne nie działają natych-
miast – ich odczuwalny efekt działania może wystąpić dopiero po 
3-4 tygodniach przyjmowania leku.

Należy również zaznaczyć, że leczenie zaburzeń lękowych jest 
leczeniem, które powinno trwać kilkanaście miesięcy (patrz stan-
dardy postępowania). Przedwczesne odstawienie leku prowadzące 
do nawrotu objawów to częsta przyczyna niepowodzeń w leczeniu.

3. „Śpiesz się powoli” – chory oczekuje od nas szybkiej pomocy, 
ale wprowadzenie od początku leczenia dużej dawki leku z grupy 
SSRI paradoksalnie może nasilić objawy lęku i niepokoju, i prowa-
dzić do przerwania terapii. Dlatego leki z grupy SSRI u osób z zabu-
rzeniami lękowymi powinniśmy wprowadzać powoli – polecamy 
pacjentom aby zaczynali od ½ lub nawet ¼ tabletki z podstawową 
dawką leku, a następnie dawkę zwiększali co 4-6 dni, w zależności 
od tolerancji, do 1 tabletki/dziennie. 

4. Doraźnie na pierwszym etapie leczenia dozwolone jest stoso-
wanie benzodiazepin, które działają natychmiastowo i silnie prze-
ciwlękowo, jednakże NIE POWINNY BYĆ STOSOWANE w monote-
rapii zaburzeń lękowych i nie powinny być stosowane przewlekle.

5. Podczas leczenia lekami SSRI, działania niepożądane zwykle  
występują na początku, są łagodne i przemijające. Mogą wystąpić:  
wspomniany wyżej niepokój, nudności, brak apetytu, bóle głowy. 
Stopniowe miareczkowanie leku zminimalizuje ryzyko wystąpienia 
tych objawów. 

W czasie długotrwałego przyjmowania leków SSRI najczęstsze 
działania niepożądane dotyczą dysfunkcji seksualnych. U chorych 
w wieku podeszłym trzeba zwracać uwagę na ryzyko wystąpienia 
hiponatremii. 

6. Stosując SSRI z innymi lekami należy oczywiście zwracać uwa-
gę na potencjalne interakcje (patrz tabela).

7. Efekt leczenia lekiem z grupy SSRI powinien być widoczny po 
4-6 tygodniach stosowania, – jeżeli go nie ma, należy zwiększyć 
dawkę leku. Kolejnym krokiem może być zmiana leku przeciwde-
presyjnego (patrz standardy). W przypadku braku odpowiedzi na 
leczenie należy na tym etapie rozważyć konsultację specjalisty psy-
chiatry. Nawet jeżeli „lek działa” w przypadku zaburzeń lękowych,  
a zwłaszcza ich nawrotu należy zalecać psychoterapię. [ATSZ]

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:
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Relacja z pacjentem uzależnionym:  
kompromis czy współuzależnienie? 
Anna Basińska-Szafrańska
| Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

W Instytucie w Psychiatrii i Neurologii 
prowadzę oddział, w którym nieszczęśnicy 
uzależnieni od leków uspokajająco–nasen-
nych (często na własne życzenie, czasem 
jednak nie) mogą wreszcie przerwać błędne 
koło: dysfunkcji spowodowanej kolejnymi 
dawkami leków oraz objawów odstawien-
nych, zmuszających do przyjęcia dawek na-
stępnych. Szansa ogromna: często po wielu 
latach uzależnienia i spowodowanych nim 
dotkliwych strat osobistych, zawodowych  
i społecznych, wolni od substancji i biologicz-
nego przymusu jej brania, opuściwszy od-
dział mogą wreszcie zacząć rekonstruować 
siebie i swoje życie.

Kontredans
Jednak pacjent, zwłaszcza uzależnio-

ny, jest pełen wewnętrznych sprzeczności.  
Z jednej strony jest udręczony uzależnieniem 
i zagrożony jego skutkami, z drugiej zaś - jak-
by niechętny naprawie. Często zachowuje się 
tak, jakby chciał, by dokonała się sama, bez 
jego udziału, a tym bardziej – bez jego kosz-
tu. W szczególności kategorycznie nie widzi 
siebie w szpitalu, w trakcie długiej, 6-8 tygo-
dniowej detoksykacji, jaką oferuje oddział. 
Często powołuje się na niemożność porzuce-
nia obiektywnych obowiązków. Szuka, gdzie 
praktykujemy prywatnie, chce płacić nam 
za wizyty, byle tylko lekarz wziął na siebie 
zadanie zdetoksykowania go w warunkach 
poradnianych i odpowiedzialność za to, co 
będzie dalej.

A dalej jest kontredans. Pacjent, który 
namawiając nas na tego rodzaju współpracę, 
deklarował absolutną determinację i goto-
wość skrupulatnego realizowania wszelkich 
naszych zaleceń, podczas kolejnych wizyt 
relacjonuje, jak to się stało, że poziom benzo-
diazepin ma taki jak poprzednio albo wyższy.  
Z emfazą opowiada o stresie, wydarzeniu, 
jakie go akurat spotkało i usprawiedliwi-
ło wzięcie dodatkowej dawki (dawek) albo  
o objawach odstawiennych (lub tylko lęku 
przed nimi), z którymi jakoby nie mógł dać 

sobie rady. Gdy chcemy potraktować tę re-
lację jako dowód, że musi detoksykować się  
w szpitalu, pacjent przeprasza, prosi o ko-
lejną szansę, solennie obiecuje, że teraz już 
się postara, „bo przecież wie, co stracił i co 
jeszcze ma do stracenia, i że to jego jedyny 
ratunek”. Wizyta kończy się przepisaniem ko-
lejnej dawki benzodiazepin. I tak w kółko.

Przerwijmy to!
Dlaczego w kółko? Dlatego, że życie 

w naturalny sposób składa się ze stresów. 
Różnych. Jeśli nie to, to co innego przydarzy 
się w życiu pacjenta do następnej wizyty. 
Ponieważ zaś pacjent, dopóki nie przejdzie 
leczenia odwykowego (niedoceniany ele-
ment terapii post-detoksykacyjnej), ma jed-
ną wypróbowaną metodę radzenia sobie ze 
stresem, skorzysta z niej skwapliwie, bo raz, 
że jest łatwa, po drugie – łatwo dostępna, po 
trzecie – jedyna, jaką umie zastosować. My 
zaś, o ile nie zaprotestujemy, uczestniczymy 
w spektaklu, w którym nasza rola sprowadza 
się do słuchania kolejnych dramatycznych 
relacji i przepisywania kolejnych recept. I tak, 
z błogosławieństwem i na odpowiedzialność 
lekarza, pacjent kontynuuje uzależnienie, 
choć (refren): „przecież wie, co stracił i co jesz-
cze ma do stracenia, i że odstawienie to jego 
jedyny ratunek”. Nieco bardziej restrykcyjna 
postawa lekarza, polegająca na deklaracji, 
że jeśli tak dalej pójdzie, zrezygnuje z dalszej 
odpowiedzialności za prowadzenie pacjenta, 
może skutkować powtarzanymi odtąd rela-
cjami chorego o tym, jak pilnie już realizuje 
schemat odstawiania, jak dzielnie radzi sobie 
z objawami odstawiennymi. Jeśli z powodu 
naszej lawinowo rosnącej sympatii, zanie-
chamy obiektywnej kontroli,  np. poziomu 
benzodiazepin w surowicy (uwaga: badanie 
moczu na ich obecność jest zbyt zgrubne), 
możemy nie dowiedzieć się szybko, ze pa-
cjent znalazł sobie dodatkowe źródło zaopa-
trzenia w leki, zaś wizyty w naszym gabinecie 
stanowią tylko jego uzupełnienie.

Sceptycyzm i realizm
Skąd ten sceptycyzm? Nie lubię pacjen-

tów uzależnionych? Nie chcę zarabiać pienię-
dzy ich leczeniem w gabinecie prywatnym? 
Czy rzeczywiście nie da się  przeprowadzić 
detoksykacji w warunkach poradnianych?  

W zasadzie nie ma obiektywnego po-
wodu, dla którego by się nie dało. Kilka razy 
ustąpiłam pacjentowi. Zamiast kierować do 
szpitala, przepisałam w gabinecie benzodia-
zepiny, równocześnie rozpisując proponowa-
ny schemat redukcji dawek. Ustaliłam jednak 
jasne zasady współpracy, w tym dostarczanie 
na kolejne wizyty wyniku badania poziomu 
benzodiazepin (w Warszawie łatwo dostępne 
w kilku laboratoriach). Byli to bez wyjątku pa-
cjenci, wydawałoby się, wybrani: wiarygodni, 
deklarujący spełnienie wszystkich warunków 
oraz finansowo mogący pozwolić sobie na 
systematyczne wykonywania komercyjnego 
badania. Tymi właśnie argumentami prze-
konywali do leczenia w warunkach gabine-
tu. Przekonali. Otrzymali receptę inicjującą 
współpracę. Ale... już nie wrócili. Prawdopo-
dobnie znaleźli kogoś mniej wymagającego

Orientacyjne ekwiwalenty benzodiazepin
Należy pamiętać o dużym indywidualnym zróżnicowaniu 
metabolizmu poszczególnych benzodiazepin!

Opracowanie A.Basińska-Szafrańska i T.Szafrański na podstawie:  Ashton CH The 
Ashton manual: http://www.benzo.org.uk/manual/; Bazire S. Psychotropic Drug 
Directory 2013/2014. Lloyd-Reinhold Communications LLP. ; Viriani AS.& wsp.  
Clinical handbook of psychotropic drugs. Ashland, Hogrefe&Huber Publishers 2009. 

Substancja czynna 
Alprazolam
Bromazepam
Chlordiazepoxide
Clobazam
Clonzepam
Clorazepate
Diazepam
Estazolam
Lorazepam
Lormetazepam
Medazepam
Midazolam
Nitrazepam
Oxazepam
Temazepam
Zaleplon
Zolpidem tartrate
Zopiclone

0,5
3

15
10
0,5
10
5
1
1
1

10
5
5

10 
10
10
10
7,5

Afobam, Alprox, Xanax
Lexotan, Sedam
Elenium
Frisium
Clonzepamum TZF
Cloranxen, Tranxene
Neorelium, Relanium, Relsed
Estazolam TZF, 
Lorafen
Noctofer
Medazepam TZF, Rudotel
Dormicum
Nitrazepam GSK
Oksazepam TZF,
Signopam
Selofen
Hypnogen, Nasen, Stilnox
Dobroson, Imovane, Senzop, 

Ekwiwalent dawki (mg) Nazwy handlowe (przykłady)

uzależnienia
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Zaciskanie zębów
Musimy wziąć pod uwagę, że uzależ-

nienie (z wyłączeniem pacjentów uzależ-
nionych jatrogennie) rozwija się najczęściej 
u osób o określonych cechach osobowości. 
Ogólnie osoby z tendencją do popadania  
w uzależnienia są nastawione na łatwe spo-
soby modyfikowania samopoczucia, np. za-
miast przez pół życia mozolnie budować źró-
dła własnej satysfakcji, wolą dostarczyć sobie 
podobnego poczucia od razu i bez wysiłku. 

W szczególności osoby, które  uzależnia-
ją się od alkoholu lub środków uspokajająco-
-nasennych, w obliczu stresu wolą go raczej 
odsunąć (zagłuszyć, zredukować środkiem 
niwelującym przykre emocje) niż się z nim 
zmierzyć (co boli, ale daje szansę na usunię-
cie przyczyny). Powstaje błędne koło prowa-
dzące do zabagnionych spraw i uzależnienia.
Krótko mówiąc: osoby nastawione na poko-
nywanie wyzwań z zaciśniętymi zębami, to 
nie te osoby, które wchodzą w uzależnienie. 
Osoby uzależnione albo zawczasu (pierwot-
nie) nie nauczyły się dojrzałego radzenia 
sobie ze stresem, zamiast tego wcześnie an-
gażując się w przyjmowanie substancji, albo 
wtórnie zatraciły te umiejętności w przebie-
gu uzależnienia.

Współuzależniony lekarz?
Zwykłe życie powoduje poczucie per-

manentnego stresu, w wyniku którego oso-
ba taka, konkludując problemy, jako ją prze-
rastające, ma skłonności do przekazywania 
odpowiedzialności za siebie i własne kło-
poty osobom ze swojego otoczenia. W tym 
– swoim lekarzom. Techniki bywają różne: 
budzenie w innych współczucia, chęci nie-
sienia pomocy, poczucia misji, poczucia winy  
i współodpowiedzialności. Stąd wokół osoby 
uzależnionej krąg osób najbliższych, uwikła-
nych w tzw. współuzależnienie.

Nie jest dobrze, by cechy współuzależ-
nienia prezentował lekarz. Czasem lekarz, 
widząc, że kontynuowanie permanentnego 
przepisywania, w nieustająco dobrej wierze, 
uzależniających leków, prowadzi do narasta-
jących zagrożeń, wycofuje się z dalszego pro-
wadzenia pacjenta. Lepiej późno, niż później, 
ale czy nie można było wcześniej?

Stąd, mimo, że każdy z nas może na-
dal próbować prowadzić takich pacjentów 
ambulatoryjnie (parę rad poniżej), próby te 
proponuję przerywać przy pierwszych ozna-
kach, że zanosi się na typowy scenariusz wi-
zyt, opisany wyżej.

Szansa na sukces?
Czasem (np. przy ścisłej współpracy re-

strykcyjnie nastawionej rodziny) może się 
uda... Trzeba jednak pamiętać, ze detoksyka-
cja w warunkach gabinetu musi trwać dłu-
żej, ze względu na niemożność stosowania 
schematów intensywnej detoksykacji, moż-
liwych w oddziale. A to oznacza (w ramach 
detoksykacji!) jeszcze parę miesięcy dalsze-
go przyjmowania leków, na które pacjent 
często, z powodu bieżących konsekwencji 
nałogu, nie może już sobie pozwolić. Ponad-
to, jeśli pamiętamy o standardzie substytucji 
dotychczas stosowanych leków jedną ben-
zodiazepiną długo działającą (vide tabela 
równoważników dawek), koniecznym dla 
uniknięcia znacznych wewnątrzdobowych 
wahań stężenia leku w organizmie, musimy 
pamiętać, że leki te kumulują się w sposób 
trudny do przewidzenia, bo skrajnie różny 
u różnych osób. Możemy ulec złudzeniu, że 
dobrze nam idzie, bo pacjent powoli, ale sys-
tematycznie zmniejsza dawki. A zmniejsza,  
i to bezboleśnie, bo poziom leku wciąż ro-
śnie. Bez weryfikacji laboratoryjnej możemy 
nie ustalić dawki zapewniającej pacjento-
wi stacjonarny poziom substytutu, a tym 
bardziej – regulować tempo jego spadku. 
Dobrze jest wesprzeć terapię lekiem prze-
ciwdrgawkowym (dawki jak dla zastoso-
wań normotymicznych), pamiętając jednak  
o kontroli poziomu sodu oraz o tym, że i ten 
lek będzie miał wpływ na tempo eliminacji 
benzodiazepiny substytucyjnej: walproinian 
jest inhibitorem, zaś karbamazepina – induk-
torem metabolizmu BZD.

Uzależnienie pod kontrolą?
Czy jednak niemożność zdetoksykowa-

nia danego pacjenta w warunkach porad-
nianych, upoważnia lekarza do określenia go 
jako pacjenta niezdolnego do detoksykacji, 
muszącego przyjmować uzależniające leki 
nadal, w warunkach „kontrolowanego” uza-
leżnienia? Czy można kontrolować uzależ-
nienie w warunkach rosnącej tolerancji?

Detoksykacja
Doświadczenie oddziału detoksykacyj-

nego nie wyłoniło dotąd pacjenta, którego 
nie dałoby się zdetoksykować. Mam na myśli 
pacjentów, którzy faktycznie poddali się pro-
cedurze, tj. nie dobierali leków samowolnie 
ani nie wypisali się przedwcześnie. Z prze-
biegu niektórych detoksykacji w oddziale 
wiadomo jednak, że u pewnych pacjentów 
wręcz niemożliwe byłoby detoksykację pro-

wadzić w poradni. Nie orzekajmy więc, że 
pacjent musi kontynuować uzależnienie pod 
egidą swojego lekarza, bez próby detoksy-
kacji w oddziale. Jeśli pacjent rzeczywiście 
doświadcza skutków nałogu i deklaruje, że 
(refren): „przecież wie, co stracił i co jeszcze 
ma do stracenia, i że odstawienie to jego je-
dyny ratunek”, to argument, że w oddziale 
załatwi sprawę dużo szybciej i bezpieczniej,  
i że zrobienie w życiu 2-miesięcznego miejsca 
na załatwienie tak istotnej sprawy jest naj-
mniej  kosztowną inwestycją.

Dlatego namawiam, aby motywować 
pacjentów i kierować ich do oddziału detok-
sykacyjnego.

Informacja o oddziale OLZA
Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyj-

nych IPiN leczy pacjentów z całej Polski.
Okres oczekiwania na miejsce jest stosunko-
wo krótki (do kilkunastu dni). Wymagane jest 
skierowanie (z wiodącym rozpoznaniem F13). 
Pacjent musi w trakcie pobytu w oddziale po-
siadać ubezpieczenie zdrowotne (NFZ). Wy-
magane są też wyniki badań rutynowych krwi 
i dotychczasowa dokumentacja medyczna 
psychiatryczna (karty informacyjne z hospitali-
zacji psychiatrycznych, detoksykacyjnych bądź 
odwykowych, mile widziana kopia karty lecze-
nia psychiatrycznego z poradni w celu informa-
cji, co do tej pory rozpoznawano, próbowano  
i z jakim skutkiem), dokumentacja współistnie-
jących obciążeń somatycznych (karty informa-
cyjne ze szpitali, wyniki badań diagnostycznych  
w istotny sposób świadczących o stanie zdrowia 
pacjenta).

Ustalenie daty przyjęcia następuje  
w toku jednorazowej osobistej konsultacji kwa-
lifikacyjnej w IPiN, na którą umawiamy się po 
przygotowaniu przez pacjenta ww. dokumentacji 
telefonicznie (22-4582753, 22-4582734).

Dla pacjentów z daleka, dla oszczędzenia im 
trudów podwójnej podróży, staramy się zintegro-
wać konsultację (w razie jej pozytywnego prze-

biegu) z przyjęciem w tym samym dniu.

UWAGA w oddziale OLZA nie wolno pa-
lić papierosów! Uzasadnieniem jest nie tylko 
ustawa obowiązująca w szpitalach od 3 lat, ale 
szczególnie fakt, że leczenie jednego uzależ-
nienia przy równoległym podtrzymywanym 
innym uzależnieniu zmniejsza szansę na pozy-
tywne rokowanie. Wbrew obiegowym opiniom, 
najłatwiejsze jest nie sekwencyjne, tylko jed-
noczesne pozbywanie się mnogich nałogów. 
W oddziale są dozwolone nikotynowe środki 
zastępcze (gumy, plastry) z wyjątkiem e-papie-
rosów podtrzymujących nałóg behawioralny.

uzależnienia
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Rosja to wielki kraj, ale mężczyźnie w Rosji trudno jest dożyć sędziwego wieku. 
W 2005 roku aż 37% zmarłych Rosjan było w wieku poniżej 55 lat – dla porównania w Wielkiej Brytanii w tym samym czasie,  
w tej grupie wiekowej zmarło tylko 7% mężczyzn. Wódka od dawna była głównym podejrzanym o powodowanie tego stanu 
rzeczy. Jednakże co innego poszlaki, co innego twarde dowody.

Profesor Dawid Zarydze z Moskwy i profesor Dawid Peto z Oksfordu, wraz z współpracownikami opublikowali 26 kwietnia 2014  
w Lancecie wyniki dużego prospektywnego badania obserwacyjnego, w którym zestawiono deklarowane spożycie alkoholu z danymi do-
tyczącymi śmiertelności: Alcohol and mortality in Russia: prospective observational study of 151 000 adults [The Lancet, 383: 9927: 
1465 – 1473]. Badanie pokazało wyraźny związek pomiędzy ryzykiem zgonu a deklarowaną ilością wypijanego alkoholu (w butelkach 
wódki na tydzień). Na przykład u tych wypijających mniej niż butelkę wódki na tydzień ryzyko zgonu w przedziale wieku 35-54 lata wynosiło 
16%; dla tych pijących od 1 do 3 butelek było to 20%, zaś dla pijących powyżej 3 butelek – 35%.

Wódka (papierosy) i śmierć

uzależnienia
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Większość pijących było równocześnie palaczami. W związku z tym autorzy badania  zwracają uwagę, że ich dane o wzroście ryzy-
ka śmiertelności dotyczą pijących palaczy. [TSZ] 

uzależnienia
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Pobudzenie
Pobudzenie jest stanem, którego 

charakterystycznymi objawami są wzmo-
żona aktywność i podniecenie psychiczne. 
Może mieć ono niewielkie nasilenie albo 
wysuwać się na pierwszy plan, maskując 
wywołujące przyczyny. W stanach pobu-
dzenia, pomimo tego, że czasem trzeba 
szybko podejmować działania zabez-
pieczające, podobnie jak we wszystkich 
innych sytuacjach, należy dążyć do stoso-
wania leczenia po ustaleniu rozpoznania. 
Wcześniejsze podanie leku może spo-
wodować zmianę obrazu chorobowego, 
utrudniając dalszą diagnozę.

Badanie pobudzonego pacjenta
Niewątpliwie bardzo ważną rolę  

w diagnostyce podłoża pobudzenia od-
grywa bezpośrednia obserwacja pacjenta 
i badanie przedmiotowe, ale niezwykle 
istotne są również informacje uzyskane 
od opiekunów, które powinny być zebra-
ne bardzo szczegółowo, ponieważ wywiad  
z chorym może mieć ograniczoną war-
tość. Warto jednak pamiętać, że rozmowa 
z chorym może wskazać w sposób bez-
pośredni lub pośredni na główne cechy  
i pochodzenie stanu pobudzenia i nie 
można jej zaniechać. W wywiadzie z pa-
cjentem nie może zabraknąć pytania  
o dolegliwości bólowe. Dopiero te wszyst-
kie dane pozwalają na zaplanowanie 
odpowiedniej diagnostyki. Ustalenie 
stopnia nasilenia pobudzenia, rozróżnie-
nie pobudzenia słownego od fizycznego 
oraz określenie czy towarzyszą mu za-
chowania agresywne, umożliwia podjęcie 
odpowiedniej decyzji odnośnie miejsca  
i sposobu terapii.

Przed przystąpieniem do badania 
pacjenta, który jest pobudzony, należy po-
starać się o zapewnienie bezpieczeństwa 

sobie i choremu. Badanie powinno odby-
wać się w obecności innych osób z perso-
nelu, najle piej w pomieszczeniu otwartym 
lub wyposażonym w system alarmowy.  
W gabinecie nie powinno być przedmio-
tów, których pacjent mógłby użyć prze-
ciwko sobie lub do ataku na kogoś z oto-
czenia. Przed badaniem należy postarać 
się uspokoić chorego oraz zwrócić uwagę 
czy nie ma on przy sobie potencjalnie nie-
bezpiecznych przedmiotów (np. choda-
ków na stopach czy dużej butelki z wodą). 
Lekarz odczuwający zagrożenie fizycznym 
atakiem ze strony pacjenta może pominąć 
istotne objawy i ocenić stan chorego nie-
właściwie. Uspokojenie pacjenta można 
osiągnąć dzięki stosowaniu kilku prostych 
zasad, do których należą: przedstawienie 
się, poinformowanie o celu badania, uni-
kanie wykonywania gwałtownych ruchów, 
zapewnienie o chęci pomocy, wielokrotne 
powtarzanie informacji, aby umożliwić pa-
cjentowi zorientowanie się w sytuacji, nie 
przyjmowanie postawy konfrontacyjnej.

Wywiad od opiekuna
W wywiadzie zebranym od opiekuna 

nie powinno zabraknąć informacji o wy-
darzeniach poprzedzających zmianę stanu 
chorego, dynamice narastania objawów, 
początku ich pojawienia się, ich zmienno-
ści w czasie, chorobach przewlekłych jak  
i bieżących objawach (wymioty, biegunka, 
gorączka), urazach w ostatnim czasie (nie 
tylko głowy, ale również kończyn, jamy 
brzusznej itd.), spożywanej ilości płynów, 
przyjmowanych lekach (również doraźnie 
i bez recepty), zmianach leczenia (również 
odstawieniu leków), stosowaniu używek 
(alkohol, nalewki ziołowe), częstości od-
dawania stolca i moczu, funkcjonowaniu 
pacjenta przed kryzysem, podobnych 
stanach w przeszłości. Rzetelnie zebrany 

Od wielu lat obserwowany jest proces 
starzenia się społeczeństw, z którym 

nieuchronnie wiąże się wzrost za-
chorowań na otępienia. W ostatnich 

dziesięcioleciach przeprowadzono 
wiele badań, które przybliżyły nas 

do zrozumienia patomechanizmów 
chorób leżących u podłoża otępień, 

jednak mimo to, nadal nie dyspo-
nujemy skutecznymi metodami 

zapobiegającymi ich pojawianiu się  
i rozwojowi. U większości pacjentów 
w przebiegu otępienia, w zależności 

od jego nasilenia, występują nie tylko 
zaburzenia funkcji poznawczych, 

ale również zaburzenia zachowania, 
nastroju i objawy psychotyczne. 

Zaburzeniom tym może towarzyszyć 
pobudzenie, ale nie zawsze jest ono 

wynikiem jedynie choroby leżącej 
u podłoża otępienia. Jego etiologia 

może być bardzo różnorodna.  
Zajmując się pacjentami z otępie-

niem, nie da się uniknąć spotkania 
osoby będącej w stanie pobudzenia, 

dlatego warto poświecić temu 
zagadnieniu nieco więcej uwagi.
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wywiad i badanie chorego powinno wy-
kluczyć stany zagrażające życiu, takie jak: 
przypadkowe lub celowe zatrucie lekami, 
pojawienie się lub zaostrzenie choroby 
somatycznej, powikłania urazu głowy, nie-
drożność jelit, zatrzymanie moczu, zespoły 
abstynencyjne z zaburzeniami świadomości.

Diagnostyka laboratoryjna
Nagłe wystąpienie pobudzenia u star-

szej, dotychczas zdrowej osoby, jest wska-
zaniem do pilnej diagnostyki i hospitaliza-
cji. Pobudzenie u pacjenta z rozpoznanym 
otępieniem i występującymi już wcześniej 
zaburzeniami zachowania nie wymaga 
zwykle wykonywania dodatkowych ba-
dań w trybie pilnym (o ile obraz zaburzeń 
zachowania nie ulega zmianie). Decyzja  
o zakresie badań zależy od oceny sytuacji 
klinicznej i wstępnego rozpoznania.

Różnicowanie
Z punktu widzenia klinicysty najistot-

niejsze znaczenie ma różnicowanie dają-
ce odpowiedź na pytanie, czy pobudze-
nie jest wynikiem zaburzeń zachowania  
i objawów psychotycznych w otępieniu, 
zaburzeń świadomości czy pogorszenia 
stanu somatycznego chorego.

Obecność otępienia zwiększa czę-
stość występowania zaburzeń świa-
domości, gdyż uszkodzenie mózgu w 
przebiegu choroby leżącej u podłoża otę-
pienia sprzyja zaburzeniom równowagi 
metabolicznej mózgu nawet z błahego, 
wydawałoby się, powodu. Dołączenie 
się zaburzeń świadomości możemy po-
dejrzewać wówczas, gdy stan pacjenta 
gwałtownie się pogarsza (w czasie go-
dzin lub dni), a objawy mają zmienne 
nasilenie - zwykle większe w godzinach 
popołudniowych i wieczorno-nocnych. 

Wśród różnorodnych objawów 
stwierdza się: zaburzenia przytomności, 
zaburzenia uwagi, toku myślenia, niepra-
widłową aktywność ruchową oraz zabu-
rzenia emocjonalne. Pomimo, wydawało-
by się, dość charakterystycznych objawów, 
nie zawsze jest łatwo rozpoznać zaburze-
nia świadomości nakładające się na otę-
pienie, szczególnie wówczas, gdy pacjent 
nie jest znany wcześniej lekarzowi i ma 
otępienie o nasileniu głębokim.

Najczęstsze przyczyny 
majaczenia

Najczęstszymi przyczynami majacze-
nia są: zaburzenia wodno-elektrolitowe, 
infekcje (np. dróg moczowych), stany prze-
biegające z niedotlenieniem (zapalenie 
płuc, zatorowość płucna, zawał serca), udar 
mózgu, uraz głowy powikłany krwiakiem 
podtwardówkowym (który może ujawnić 
się klinicznie w postaci zaburzeń świado-
mości nawet po kilku tygodniach od urazu, 
którego pacjent może nie pamiętać!), dzia-
łanie niepożądane oraz interakcje leków, 
alkoholowy zespół abstynencyjny, nagłe 
odstawienie np. leków uspokajających  
z grupy benzodiazepin.

Ból  - częsta nierozpoznana  
przyczyna pobudzenia

Pobudzenie może też być wynikiem 
dolegliwości somatycznych bez towarzy-
szącego majaczenia, szczególnie niezdia-
gnozowanego i nieleczonego bólu, dusz-
ności, zatrzymania moczu lub zaparcia. 
Warto pamiętać, że dolegliwości bólowe 
oraz problemy z wypróżnieniem nie za-
wsze są zgłaszane przez chorych z otępie-
niem, a personel medyczny zbyt rzadko  
o nie pyta. Ryzyko pomyłki diagnostycz-

nej jest szczególnie częste u pacjentów  
z głębiej nasilonymi zaburzeniami po-
znawczymi lub z afazją. Dlatego ból powi-
nien być zawsze uwzględniony w badaniu 
chorego. Pacjent z otępieniem o nasileniu 
umiarkowanym nie zawsze powie, a chory  
z otępieniem głębokim w ogóle nie powie 
o problemach z wypróżnieniem. Przy czę-
sto zmieniających się opiekunach chorych, 
gdy nieprzekazywane są informacje, moż-
na nie zauważyć, że od dłuższego czasu 
pacjent nie oddał stolca, tym bardziej, że 
kałowe zatkanie odbytnicy może prowa-
dzić do popuszczania stolca.

Leczenie
Sposób leczenia pacjenta z pobudze-

niem zależy od wstępnego rozpoznania,  
a także sytuacji rodzinno-społecznej pa-
cjenta, w szczegól ności możliwości za-
pewnienia mu stałej opieki przez bliskich. 
Jeśli pobudzony pacjent przebywa sam  
w domu i nie ma możliwości zapewnienia 
mu opieki, należy podjąć decyzję o hospi-
talizacji. Celem leczenia jest zmniejszenie 
cierpienia pacjenta i zapewnienie mu bez-
piecznego środowiska.

Postępowanie 
niefarmakologiczne

W terapii pacjentów z pobudzeniem  
w przebiegu otępienia, po wykluczeniu 
przyczyn somatycznych oraz działań nie-
pożądanych leków, szczególnie istotne 
jest postępowanie niefarmakologiczne 
obejmujące próbę uspokojenia chorego 
za pomocą np. spokojnej rozmowy, najle-
piej jednej osoby z pacjentem, odwróce-
nia uwagi chorego od aktualnej trudności 
- zmiany aktywności na przyjemną, rozmo-
wy na inny temat, ograniczenia nadmiaru 
bodźców w otoczeniu (poprzez przejście 
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do cichego pokoju), włączenie spokojnej 
muzyki bądź umożliwienie choremu wyj-
ścia na spacer.   

Niektórzy pacjenci są pobudzeni, 
ponieważ nie mają zapewnionej wystar-
czającej ilości aktywności w ciągu dnia, 
pozostawieni są sami sobie lub propono-
wane im zadania są zbyt trudne do wyko-
nania. Dlatego trzeba pamiętać, że chory  
z otępieniem sam nie wymyśli, czym mógł-
by się zająć żeby wypełnić czas, choć na-
dal chętnie zrobi coś, o co się go poprosi. 
Jednak proponowana czynność musi być 
przedstawiona w sposób dla niego zrozu-
miały i bez pośpiechu. 

Kluczem do opracowania zindywidu-
alizowanego planu leczenia pobudzonego 
pacjenta z otępieniem jest poznanie moż-
liwości i zainteresowań chorego, a następ-
nie edukacja i wsparcie opiekuna. Niektó-
rzy chorzy bardzo chętnie wykonują różne 
obliczenia, kolorują obrazki, wymieniają 
nazwy rzek i czynności te z dużym zaan-
gażowaniem robią przez wiele godzin  
w ciągu dnia. Bardzo ważne jest obserwo-
wanie, w jakich sytuacjach dochodzi do 
wystąpienia pobudzenia, a następnie ich 
unikanie, ponieważ znacznie łatwiej jest 
nie dopuścić do wystąpienia pobudzenia 
niż je załagodzić. Konieczne jest poinfor-
mowanie opiekuna o tym, że zaburzenia 
zachowania wynikają z choroby, a nie upo-
ru, manipulowania czy złośliwości chore-
go. Celem działań niefarmakologicznych 
jest nie tylko zmniejszenie pobudzenia, ale 
również stwarzanie pacjentowi nowych 
ról, w miejsce tych, których nie jest już  
w stanie spełniać oraz dawanie mu okazji 
do odczuwania przyjemności.

Farmakoterapia
Gdy działania niefarmakologiczne  

okażą się niewystarczające do opanowa-
nia objawów pobudzenia, a objawy te są 

znacznie nasilone i zagrażające bezpie-
czeństwu chorego lub jego otoczenia, 
konieczne jest wprowadzenie farma-
koterapii. W tym celu stosuje się leki  
z różnych grup: przeciwpsychotyczne, 
przeciwpadaczkowe, przeciwdepresyjne 
(szczególnie citalopram) oraz leki proko-
gnitywne, co może świadczyć o ich ogra-
niczonej skuteczności. Warto pamiętać, 
że poza samym wyborem substancji 
czynnych, ważny jest także odpowiedni 
dla danego chorego wybór postaci far-
maceutycznej leku (tabletki tradycyjne, 
tabletki ulegające rozpadowi w jamie 
ustnej, płyn, iniekcje, system transder-
malny), ponieważ leczenie może być 
skuteczne tylko wówczas, kiedy chory 
będzie przyjmował lek. Uważa się, że 
niewielkie pobudzenie, które nie stwa-
rza zagrożenia dla pacjenta i otoczenia 
oraz nie jest przyczyną wyraźnego cier-
pienia pacjenta, nie jest uzasadnieniem 
dla rozpoczynania leczenia lekami prze-
ciwpsychotycznymi, szczególnie, że wy-
niki badań wskazują na zwiększone ry-
zyko zgonu z przyczyn kardiologicznych 
u chorych leczonych tymi lekami. 

Omawiając leki przeciwpsycho-
tyczne warto również przypomnieć  
o ich innych objawach niepożądanych, do 
których należą objawy pozapiramidowe,  
w tym akatyzja. Pacjent, który bez prze-
rwy drepcze z powodu akatyzji może 
być mylnie uznany za wciąż pobudzo-
nego, czyli zupełnie błędnie - wymaga-
jącego zwiększenia dawki stosowanego 
leku. 

Również leki z grupy benzodiaze-
pin powinny być stosowane z najwięk-
szą ostrożnością, ponieważ sprzyjają 
występowaniu upadków oraz pogorsze-
niu funkcji poznawczych (w tym miejscu 
należy zaznaczyć, że identyczne działa-
nia niepożądane mogą mieć niebenzo-

diazepinowe leki nasenne np. zopiklon, 
zolpidem), a czasami mogą działać wręcz 
paradoksalnie.

Sprostać wyzwaniu
Pobudzenie u pacjenta w starszym 

wieku stanowi wyzwanie zarówno diagno-
styczne jak i terapeutyczne. Wieloczyn-
nikowa etiologia pobudzenia i różnorod-
ny przebieg zaburzeń często utrudniają 
postawienie prawidłowego rozpoznania. 
Pobudzenie może stanowić zagrożenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjenta 
oraz jego otoczenia, dlatego podejmo-
wane działania powinny być przemyślane  
i szybkie, a ich skuteczność monitorowa-
na. Przed zaleceniem jakiegokolwiek leku 
należy rozważyć czy jest to konieczne  
i bezpieczne dla pacjenta. Nie należy za-
pominać o leczeniu niefarmakologicznym, 
które często jest skuteczniejsze, a prawie 
zawsze bezpieczniejsze niż leki.

PRAKTYKA
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w niniejszym numerze pisma.
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leki

Leczenie farmakologiczne zaburzeń za-
chowania u osób w wieku podeszłym jest 
często dużym wyzwaniem dla lekarza. Po-
szukiwanie najkorzystniejszego rozwiązania 
z punktu widzenia korzyści i ryzyka bywa 
powikłane brakiem cierpliwości ze strony 
prowadzącego terapię i chęcią pójścia dro-
gą na skróty, która najczęściej okazuje się 
ślepą uliczką. Niewątpliwie, farmakoterapia 
osób w wieku podeszłym wymaga nie tyl-
ko znajomości związanych z wiekiem zmian  
w farmakokinetyce leków, przypominania 
do znudzenia zasady stosowania niskich da-
wek leków i ostrożnego ich miareczkowania, 
wymaga także umiejętności dokonywania 
najlepszych wyborów z punktu widzenia 
konkretnego pacjenta. Nie dysponujemy 
idealnymi czy bezpiecznymi lekami dla osób  
w wieku podeszłym. One man’s meat is another 
man’s poison.  

Ostatnie lata przyniosły jeszcze głębsze 
zrozumienie ograniczeń, które niesie ze sobą 
stosowanie u osób starszych leków bloku-
jących receptory dopaminowe. Jednakże 
okazują się one, cały czas, u wielu chorych 
niezbędne. Warto wówczas dysponować jak 
największym wachlarzem możliwości, bo to 
zwiększa szanse na dokonanie właściwego 
wyboru. Należy pamiętać nie tylko o poszu-
kiwaniu nowości – nie zawsze lepszych i bez-
piecznych. Jedną z możliwości, którą należy 
brać pod uwagę, jest znany od lat 70-tych 
ubiegłego wieku tiapryd - pochodna benza-
midu zarejestrowana w Polsce do leczenia 
zaburzeń zachowania u osób w podeszłym 
wieku. 

Selektywny profil działania 
Kilka cech tiaprydu czyni z niego interesu-

jący lek u chorych, u których trudno opanować 
objawy pobudzenia, agresji i lęku metodami 
niefarmakologicznymi. Tiapryd blokuje selek-
tywnie receptory dopaminowe D2 i D3 w ukła-
dzie limbicznym, ale praktycznie nie ma po-
winowactwa do receptorów histaminowych, 
noradrenergicznych i serotoninergicznych. 

Taki wąski profil receptorowy może tłumaczyć 
nie tylko mniejsze ryzyko powodowania obja-
wów pozapiramidowych i deficytów poznaw-
czych w porównaniu z wieloma innymi neuro-
leptykami. Jest również potencjalnie związany 
z lepszą tolerancją w zakresie układu krążenia 
i układu oddechowego. Trzeba pamiętać, że 
nadmierna sedacja u osób starszych pogarsza 
ich funkcjonowanie i jest czynnikiem ryzyka 
wystąpienia groźnych powikłań. Zawsze na-
leży pamiętać, aby leki przeciwpsychotyczne,  
w tym tiapryd odstawiać lub bardzo ostrożnie 
stosować u chorych z bradykardią i zaburze-
niami elektorlitowymi.

Skuteczność
Kilka randomizowanych badań klinicz-

nych potwierdziło efektywność tiaprydu  
w leczeniu pobudzenia, niepokoju i agresji  
w otępieniu: 
•  tiapryd był skuteczniejszy niż placebo (75-
150 mg/dz przez 4 tygodnie), 
• miał podobną skuteczność lecz był lepiej 
tolerowany niż chlorpromazyna (tiapryd 175-
450 mg/dz, chlorpromazyna 18-112.5 mg/dz 
przez 4 tygodnie; 2 badania łącznie n= 262), 
•  wykazano, że tiapryd w dawce 400 mg/dz 
miał podobną skuteczność jak melperon 100 
mg/dz - (melperon, pochodna butyrofenonu, 
jest zarejestrowany w Niemczech we wskaza-
niu zachowania agresywne u osób w wieku 
podeszłym). 
• stwierdzono również, że tiapryd 100-300 
mg/dz w porównaniu z haloperidolem2-6 
mg/dz i placebo był skuteczniejszy niż place-
bo, zaś podobnie skuteczny jak haloperidol  
i zmniejszał objawy agresji. Objawy poza-
pidamidowe w przypadku leczonych tia-
prydem stwierdzono u 16%, czyli tak jak  
w grupie placebo (17%), natomiast wśród le-
czonych haloperidolem objawy pozapirami-
dowe dotyczyły 34%. 

Uwagi praktyczne dotyczące 
stosowania tiaprydu

Z punktu widzenia dawkowania leków  
w wieku podeszłym powinniśmy dysponować 
szeroką możliwością doboru dawki, możliwie 
dużym indeksem terapeutycznym, brakiem 
interakcji. Preferujemy leki o krótkim czasie 
półtrwania. Profil farmakokinetyczny tiaprydu 
wypada pod tym względem korzystnie.

Tiapryd jest dostępny w tabletkach 100 
mg, które łatwo podzielić na 4 równe części 
po 25mg.

Stosowanie leku powinniśmy rozpocząć 
od 25mg, następnie stopniowo dochodząc do 

dawki 75 mg (25 mg 3 x dziennie). U większo-
ści chorych nie ma konieczności stosowania 
dawek wyższych niż 150 mg/dz (maksymalnie 
do 300 mg/dz).

U kogo i kiedy stosować?
Leki nowych generacji, które sprawdzają 

się u młodszych pacjentów, nie zawsze mogą 
być stosowane w wieku podeszłym. Efektyw-
ność stosowanych leków przeciwpsycho-
tycznych jest niewielka, a ryzyko kumulacji  
i przedawkowania – duże. Dlatego też poszu-
kuje się każdego leku bezpiecznego, niezależ-
nie od tego, czy został wprowadzony do lecz-
nictwa 10 czy 30 lat temu. Nic więc dziwnego, 
że wśród sprawdzonych, zalecanych leków 
znaleźć można alifatyczną pochodną fenotia-
zyny – alimemazynę, czy pochodną benzami-
dów - tiapryd. Zakres wskazań do stosowania 
słabo działających leków przeciwpsychotycz-
nych jest duży.

Można je przepisać w zaburzeniach za-
chowania u osób starszych z zaburzeniami 
funkcji poznawczych (drażliwość, wybucho-
wość, agresja słowna lub czynna), w zaburze-
niach snu, lub w stanie podwyższonego lęku, 
zwiększającego cierpienie chorego. Tiapryd, 
jak wynika z doświadczeń klinicznych, po-
siada jeszcze jedną cechę, odróżniającą go 
od innych neuroleptyków – u części chorych 
zmniejsza nasilenie zaburzeń świadomości. 
Ponieważ w zaburzeniach funkcji poznaw-
czych, zwłaszcza o etiologii naczyniowej, czę-
sto występują także zaburzenia świadomości 
– podanie tiaprydu jest uzasadnione.

Tiapryd
Tadeusz Parnowski
| II Klinika Psychiatrii, Instytut Psychiatrii 
   i Neurologii w Warszawie

PROFIL 
FARMAKOKINETYCZNY 
TIAPRYDU
Dobrze wchłania się z przewodu  
pokarmowego, niezależnie od posiłku
Maksymalne stężenie w surowicy  
- po 0,5-1,5 godziny
Czas T1/2 eliminacji - 3-4 godziny
Stałe stężenie w surowicy - po 24-48 
godzinach (przy dawkowaniu 3x/dz)
Wiązanie z białkami - praktycznie brak 
Eliminacja prawie w całości przez nerki 
- przy niewydolności należy zreduko-
wać dawkę, zaś w ciężkiej niewydolno-
ści nerek odstawić lek
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Zaburzenia świadomości – majaczenie, to poważny problem kliniczny dotyczący wielu 
pacjentów z różnymi schorzeniami. Szczególną grupę ryzyka stanowią osoby w wieku po-
deszłym. W chwili obecnej nie ma środków farmakologicznych, które byłyby rekomendo-
wane w profilaktyce majaczenia. Czy takim środkiem może okazać się melatonina?

Hormon ciemności
Badania nad fizjologiczną rolą szyszynki doprowadziły w 1958 

roku do wyizolowania melatoniny. Wkrótce stwierdzono, że mela-
tonina odgrywa kluczową rolę w regulacji snu i rytmów dobowych. 

Melatonina jest syntetyzowana z tryptofanu. Synteza jest re-
gulowana przez dwa geny CLOCK i BMAL1. Enzym N-acetyltransfe-
raza serotoniny zwiększa swoją aktywność w ciemności. Zwiększa 
ją stukrotnie! Z kolei światło powoduje raptowny spadek w syntezie 
melatoniny. Stwierdzono, że wystarczy niebieskie światło z ekranu 
tabletu czy telefonu, aby zredukować syntezę melatoniny.

Informacja o zmianach noc-dzień poprzez drogi siatkówkowo-
-podwzgórzowe dociera do jąder nadskrzyżowaniowych w przed-
niej części podwzgórza. Tak synchronizuje się zegar biologiczny.  
U osób niewidomych nie ma synchronizacji wydzielania melato-
niny z cyklem noc-dzień – stąd może być wskazane stosowanie  
u nich melatoniny przed snem.

Fizjologicznie endogenna melatonina jest wydzielana w nocy 
od około godz. 21, szczyt przypada na 
godziny 2-4, zaś około 7-9 następuje za-
hamowanie jej wydzielania. 

Melatonina poza regulacją snu  
i rytmów dobowych wpływa na termo-
regulację, stymuluje wydzielanie prolak-
tyny z przysadki, zwiększa wydzielanie 
hormonu lutenizującego, ma wpływ na 
układ immunologiczny (augmentacja 
komórek CD4, regulacja cytokin), ma ak-
tywność antyoksydacyjną.

Melatonina podawana doustnie ma 
krótki czas półtrwania wynoszący około 
20–60 minut (jest intensywnie metaboli-

zowana w wątrobie do 6-hydroksy melatoniny). 
Stosowanie egzogennej melatoniny powoduje wydłużenie 

całkowitego czasu snu, zwiększenie wydajności snu, wydłużenie  
2 fazy snu i zmniejszenie snu wolnofalowego. Melatonina znaj-
duje zastosowanie głównie w zaburzeniach związanych z pracą 
zmianową i w zaburzeniach związanych ze zmianą stref czasowych 
(ikonografika). Pojawiają się jednak inne propozycje dla jej zasto-
sowania…

Melatonina i zachód słońca
Tomasz Szafrański

Zachód słońca nad Oceanem Spokojnym…
W Hamamamatsu nad Ocenem Spokojnym stoi pomnik Fry-

deryka Chopina - dokładna replika tego, jaki mamy w Łazienkach. 
Z pewnością można obserwować tam piękne zachody słońca. 
Ale zachód słońca nie zawsze dobrze nam się kojarzy - zaburze-
nia świadomości występujące u osób w wieku podeszłym z otę-
pieniem są czasem nazywane zespołem zachodzącego słońca.  
W latach 90. Katsuhisa Uchida pracujący na uniwersytecie w Ha-
mamamatsu stwierdził, że u pacjentów z otępieniem często nie 
obserwuje się fizjologicznego rytmu wydzielania melatoniny. 
Wkrótce zasugerował potencjalny związek pomiędzy występo-
waniem zaburzeń w wydzielaniu melatoniny i występowaniem 
zaburzeń świadomości, zresztą nie tylko towarzyszących otę-
pieniu lecz również zaburzeń świadomości pojawiających się po 
operacjach chirurgicznych czy ortopedycznych. Rzeczywiście 
stwierdzono, że u wielu chorych po operacji poziom melatoniny 
jest obniżony. W ostatnich latach zainteresowanie tym tematem 
niejako „odżyło”.

Jeden z kierunków badań to, w związku z tym, ocena wpływu 
melatoniny na zapobieganie zaburzeniom świadomości u cho-
rych na oddziałach intensywnej opieki czy chorych po operacjach 
- wyniki tych badań są na razie niejednoznaczne, ale mogą wska-
zywać na pewne działanie profilaktyczne melatoniny dla rozwoju 
majaczenia.

Bardzo ciekawe informacje przyniosły badania dotyczące po-
pulacji osób w wieku podeszłym. 

Profilaktyka zaburzeń świadomości
Opublikowane w 2011 roku randomizowane badanie klinicz-

ne dotyczyło pacjentów w wieku podeszłym (84,5± 6,1 lat) przyj-
mowanych z przyczyn somatycznych do oddziałów całodobo-
wych w Kanadzie. Pacjentom przez 14 dni podawano wieczorem 
melatoninę (0,5mg, n=72) lub placebo (n=73). Badanie wykazało 
wyraźną redukcję częstości występowania majaczenia w grupie 
otrzymującej melatoninę (12.0% vs. 31.0%, p = 0.014; OR= 0.19 
(95% CI: 0.06-0.62). 

Rok wcześniej ukazało się badanie Sultana z Arabii Saudyj-
skiej, które dotyczyło 300 pacjentów powyżej 65 roku życia ho-
spitalizowanych z powodu zabiegu plastyki stawu biodrowego. 
Oceniano częstość występowania pooperacyjnych zaburzeń 
świadomości. Randomizacja dotyczyła premedykacji przedopera-

Melatonina może stać 
się potencjalnie tanią, 
bezpieczną i łatwą do 
stosowania strategią 
profilaktyczną w zabu-
rzeniach świadomości 
u osób w wieku pode-
szłym.
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cyjnej. Grupa kontrolna nie otrzymywała żadnych leków, kolejne 
3 grupy otrzymywały: melatoninę 5mg lub midazolam 7,5 mg lub 
klonidynę 100 mcg. Leki podawano wieczorem przed snem dzień 
przed operacją oraz 90 minut przed zabiegiem. Badanie ukoń-
czyło 222 chorych. Częstość występowania majaczenia wynosiła 
32,6% w grupie kontrolnej, 37,2% w grupie otrzymującej klonidy-
nę, 44% w grupie otrzymującej midazolam i tylko 9,4% w grupie 
otrzymującej melatoninę (p <0.05). Autorzy obserwowali również 
korzystne działanie melatoniny podawanej u chorych, którzy roz-
winęli majaczenie po zabiegu operacyjnym.

Niebawem powinny zostać opublikowane przez grupę ba-
dawczą z Amsterdamu wyniki innego randomizowanego badania 
dotyczącego stosowania melatoniny w profilaktyce majaczenia  
u chorych po złamaniu szyjki kości udowej. W tym badaniu przez 
pięć dni stosowano melatoninę 3 mg o 21:00 lub placebo. Tym 
razem otrzymamy również dane dotyczące rocznego follow-up 
chorych. Jeżeli wyniki okażą się pozytywne, będą poważnym ar-
gumentem za wprowadzeniem melatoniny do praktyki.

„DELIRIA”
Działanie melatoniny naśladuje ramelteon, który jest agoni-

stą receptorów melatoninowych MT1 i MT2. W ostatnich latach 
opisano serie przypadków chorych z zaburzeniami świadomości 
ze znaczną poprawą w wyniku zastosowania ramelteonu (Ohta, 
Furuya). Jednakże najbardziej interesujące jest opublikowane  
w tym roku w JAMA Psychiatry badanie o dźwięcznej nazwie DE-
LIRIA-J. Badanie prowadzono na oddziałach intensywnej opieki, 
na które byli przyjmowani chorzy w wieku 65-89 lat. Pacjentom 
w losowy sposób przydzielano ramelteon (8mg, n=33) lub place-
bo (n=34), które otrzymywali przed snem przez 7 dni. W badaniu 
oceniano częstość występowania majaczenia: okazała się ona 
mniejsza w grupie otrzymującej ramelteon (3% vs 32%; p = .003, 
RR=0.09 (95% CI, 0.01-0.69). Czas do wystąpienia majaczenia wy-
nosił 6.94 (95% CI, 6.82-7.06) dni dla ramelteonu i 5.74 (5.05-6.42) 
dni dla placebo. Badanie zatem wskazuje na profilaktyczne działa-
nie preparatu melatoninergicznego na rozwój majaczenia u osób 
w wieku podeszłym. 

Wschód nowej strategii terapeutycznej?
Zaburzenia świadomości są poważnym problemem klinicz-

nym, często wiążą się ze złym rokowaniem. Badania wskazują na 
związek zaburzeń świadomości z zaburzeniami rytmu snu i czu-
wania, z poziomami melatoniny oraz rytmem dobowym wydzie-
lania melatoniny i jego zaburzeniami. Generalnie u osób w wieku 
podeszłym poziom i wydzielanie melatoniny są niższe. Stąd próby 
zastosowania melatoniny jako środka w profilaktyce majaczenia.

Bez wątpienia, jest jeszcze zbyt wcześnie, aby ogłaszać, że 
działanie takie zostało w pełni potwierdzone. Jednakże dostępne 
obecnie wyniki randomizowanych badań klinicznych jak i serie 
opisów przypadków pokazują, że melatonina lub działający ana-
logicznie do niej ramelteon mogą działać profilaktycznie wobec 
zaburzeń świadomości u osób w wieku podeszłym. 

Melatonina jest środkiem dobrze tolerowanym, z małym 
ryzykiem interakcji z innymi lekami przyjmowanymi przez pa-
cjentów. Co więcej, jest środkiem powszechnie dostępnym i re-
latywnie tanim, zatem możliwym do szerokiego stosowania. Za-
chowując zdrowy sceptycyzm należy zatem stwierdzić, że jeżeli 
kolejne badania potwierdzą zastosowanie melatoniny w profilak-
tyce majaczenia, to będzie to niezwykle istotna wiadomość dla 
naszej codziennej praktyki.
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2 dni przed wylotem 
½ tabl (2,5mg), wieczorem 

30 min przed snem, 
a następnie po przylocie 

przez 4 dni ½ 
tabl przed snem. 

Podróż
samolotem 
na wschód 
(„CHINY”)

Po przylocie przez 4 dni
½ tabl (2,5mg) przed snem.

Podróż 
samolotem 
na zachód 
(„USA”)

Zaburzenia snu związane z pracą zmianową

Osoba niewidoma
powinna brać ½ tabl (2,5 mg)

wieczorem przed snem.

Zaburzenia rytmu dobowego 
i snu u osób niewidomych

Niebieskie światło 
bardzo mocno hamuje 
wydzielenie melatoniny

Zaburzenia snu związane ze zmianą stref czasowych „jet lag”

Zaburzenia snu związane ze zmianą stref czasowych „jet lag”

Osoba pracująca zmianowo
(w nocy) powinna brać 1 tabl (5 mg)

na godzinę przed snem.

Uwaga!
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fakty i kontrowersje

Leki OTC i suplementy diety  
w zaburzeniach psychicznych 
Tomasz Szafrański

Na całym świecie ogromna rzesza ludzi stosuje preparaty OTC 
i suplementy diety. Czasami jako uzupełnienie leczenia, czasami za-
miast niego, jako samoleczenie. Często w ramach zdrowego stylu 
życia i profilaktyki zaburzeń. Na sąsiednich stronach prezentujemy 
ikonografie, które pokazują wiążące się z tym „fakty i kontrowersje”. 
Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że w Polsce ilość opakowań 
leków OTC i suplementów diety sprzedawana w aptekach prze-
wyższa ilość opakowań leków na receptę! Lekarze często pozostają 
sceptyczni wobec stosowania suplementów, leków ziołowych czy 

leków pochodzenia naturalnego. Krytyka dotycząca szkodliwości 
lub co najmniej braku skuteczności wielu preparatów cyklicznie 
przetacza się przez media. Jest ona często uzasadniona. Trzeba jed-
nak zdawać sobie sprawę, że praktyka samoleczenia, stosowania le-
ków ziołowych i suplementów ma zwykle głębsze podłoże niż tylko 
„uwiedzenie przez telewizyjne reklamy”. Między innymi może ona 
odzwierciedlać kryzys zaufania do „oficjalnej medycyny” czy trud-
ności w dostępie do lekarza.

Nie należy także wylewać dziecka z kąpielą stosując podwój-

Preparaty OTC i suplementy diety mają znaczny udział w rynku farmaceutycznym

Segment leków OTC w 2013 roku miał 
8,9 mld zł (37%) 
udziału w rynku farmaceutycznym

Wartość całego rynku 
w 2013 roku (Leki na Rp. + OTC) 
24,1 mld zł 

Leki OTC 
5,8 mld zł

Suplementy 
2,26 mld zł

Preparaty nasenne, uspokajające 
i poprawiające nastrój
0,17 mld zł 

Preparaty OTC i suplementy diety mają znaczny udział w rynku farmaceutycznym

Leki na receptę
616 milionów opakowań

Leki dostępne bez recepty (OTC) 
684 miliony opakowań

Średnia cena dla pacjenta leku OTC 
dostępnego w aptece w 2013 r.



Dlaczego pacjenci kupują leki OTC i suplementy diety ?

• Łatwa dostępność,
bez kolejki do lekarza

• Samoleczenie
• Profilaktyka

• Mniejsza stygmatyzacja 
• Sceptycyzm wobec psychiatrii

• Obawa przed stosowaniem 
„psychotropów”

• Postrzegane jako leczenie 
bardziej „naturalne” 

• Postrzegane jako leczenie 
bardziej bezpieczne

• Wpływ reklamy, 
marketingu 

UWAGA: W przypadku leków OTC dużo mniej jest wymagań  dotyczących rejestracji, badań skuteczności i bezpieczeństwa !!!

Kontrowersje dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa preparatów ziołowych 
                                            i suplementów diety w leczeniu zaburzeń psychicznych

• Mało badań • Małe grupy badane • Brak replikacji 
wyników

• Brak standaryzacji 
substancji 

w sprzedawanych 
preparatach

• Zadeklarowana 
zawartość 

vs. Faktyczna 
zawartość

• Konflikt 
interesów 

w prezentowaniu 
wyników badań

• Mało danych 
dotyczących 

potencjalnych 
interakcji

• Często
 badania słabe
 metodologiczne

ne standardy – inne dla farmaceutyków „na receptę”, inne zaś dla 
preparatów naturalnych. Przecież wiele leków stosowanych w me-
dycynie wywodzi się z substancji pochodzenia naturalnego – aspi-
ryna, opiaty, digitoksyna, paklitaksel...

Preparaty nasenne, uspokajające i poprawiające nastrój nie 
stanowią głównej kategorii wśród leków OTC, ale oczywiście pa-
cjenci po nie nierzadko sięgają. Postanowiliśmy przygotować cykl 
publikacji, który odpowie na pytanie, jaki jest status tych środków 
w świetle danych z badań naukowych. 

Badania kliniczne leków ziołowych w depresji potwierdziły 
efekt przeciwdepresyjny w przypadku dwóch substancji: dziurawca 
i szafranu (tabela 1).

Dziurawiec, czyli ziele Św. Jana, jest aktualnie najlepiej zba-
daną pod kątem działania przeciwdepresyjnego substancją po-
chodzenia naturalnego. Przeprowadzono 29 randomizowanych 
kontrolowanych badań klinicznych (n=5489), które wykazały, 
że preparaty dziurawca stosowane w dawkach 900-1800mg/dz  
w porównaniu z placebo wykazywały skuteczność wobec objawów 
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depresji, jak również, że ich działanie było porównywalne z inhibi-
torami wychwytu zwrotnego serotoniny.

Preparaty dziurawca są zazwyczaj dobrze tolerowane, odse-
tek pacjentów wypadających z badania z powodu działań niepo-
żądanych nie przekraczał zazwyczaj 5% i nie różnił się istotnie od 
placebo. Trzeba jednak zwracać uwagę na reakcje fototoksyczne, 
zespoły serotoninowe czy przypadki indukowania manii. Najpo-
ważniejszym ograniczeniem jest jednak fakt, że dziurawiec induku-
je izoenzym CYP3A oraz p-glikoproteiny. W związku z tym zmniej-
sza stężenia w surowicy wielu leków, między innymi doustnych 
środków antykoncepcyjnych, digoksyny, warfaryny. Wchodzi także 
w interakcje z wieloma lekami psychotropowymi, między innymi 
citalopramem, alprazolamem, klozapiną, diazepamem. 

W ostatnich latach pojawiło się kilka randomizowanych badań, 
które wskazują również na przeciwdepresyjne działanie szafranu.  
W odróżnieniu od preparatów dziurawca, nie ma danych, aby sza-
fran wpływał na enzymy wątrobowe CYP. Brak jest danych na temat 
interakcji z jedzeniem i alkoholem. Zaleca się jednak ostrożność  
w przypadku stosowania szafranu u osób przyjmujących leki ta-
kie jak aspiryna, warfaryna, klopidogrel, a także niesteroidowe leki 
przeciwzapalne. Szafran jest zazwyczaj dobrze tolerowany. Nie ma 
doniesień na temat fototoksyczności preparatów szafranu.

W chwili obecnej brak jest badań wskazujących na to, aby ja-
kieś inne leki pochodzenia naturalnego miały korzystne działanie 
na nastrój. Nie wykazały go w sposób przekonujący pojedyncze 
badania, które dotyczyły lawendy, ogórecznika, różeńca, rumian-
ku i korzenia Żeń-szenia. Inne, nie wymienione tutaj leki ziołowe,  
w ogóle nie mają badań nadających się do analizy.

Jeśli chodzi o działanie przeciwlękowe, to w tym przypadku 
relatywnie dużo dowodów przemawia za skutecznością Pieprzu 
metysynowego (Piper methysticum), czyli kava-kava.

Aktywne składniki kava-kava - kawalaktony działają między 
innymi na wychwyt zwrotny noradrenaliny oraz podobnie jak ben-
zodiazepiny, blokują receptory GABA. Jednakże pieprz metysyno-
wy może działać hepatotoksycznie, a przede wszystkim być wyko-
rzystywany, jako substancja odurzająca. W Polsce, na mocy ustawy  
o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadanie roślin żywych, suszu, 
nasion, wyciągów oraz ekstraktów z kava kava jest nielegalne. 

Spośród innych potencjalnie użytecznych w leczeniu lęku le-
ków ziołowych wymienia się preparaty Echium amoneum (żmijo-
wiec), Matricaria recutita (rumianek), Passiflora incanata (męczen-
nica), Scutellaria lateriflora (tarczyca) oraz Lavandula angustifolia 
(lawenda). Ich działanie nie zostało jednak w pełni udowodnione. 
Ostatnio opublikowano ocenę badań klinicznych jednego z ko-
mercyjnych preparatów lawendy (kapsułki 80 mg). W kilku rando-
mizowanych badaniach stwierdzono, że pacjenci z łagodnym nasi-
leniem objawów lęku lub z lękiem uogólnionym, po 2 tygodniach 
przyjmowania preparatu doświadczali działania anksjolitycznego. 
Redukcja nasilenia objawów była większa niż w grupie placebo. 

Tolerancja, poza łagodnymi objawami żołądkowo-jelitowymi, 
była bardzo dobra. Część z badań preparatów lawendy jest jednak-
że krytykowana od strony metodologicznej. 

Wypada podkreślić, że takie popularne składniki ziołowych ta-
bletek uspokajających jak: waleriana, wyciąg z kwiatostanu głogu, 
wyciąg z korzenia kozłka lekarskiego, ekstrakt z liści mięty pieprzo-
wej, wyciąg z liścia melisy, wyciąg z korzenia goryczki czy wyciąg z 
szyszek chmielu – nie mają potwierdzonego działania przeciwde-
presyjnego lub przeciwlękowego.

Suplement diety to preparat, który ma uzupełnić niedobory 
składników żywieniowych. Według aktualnych przepisów, może 
obok witamin i minerałów dodatkowo zawierać „inne substancje  
o działaniu fizjologicznym”. Badania dotyczące roli pierwiastków 
śladowych i niektórych aminokwasów oraz kwasów omega-3  
w zaburzeniach psychicznych omówimy w kolejnych numerach 
naszego pisma. W tym miejscu chcemy zatrzymać się na grupie 
substancji biorących udział w reakcjach transmetylacji nazywa-
nych metabolizmem jednego węgla. Metabolizm jednego węgla 
odgrywa istotną rolę w syntezie serotoniny, noradrenaliny, dopa-
miny, melatoniny, jak również ma wpływ na strukturę i funkcję błon 
komórkowych. Zaburzenia metabolizmu jednego węgla opisano  
w przypadku chorób afektywnych i schizofrenii. Nic więc dziwne-
go, że od dawna podejmowano próby suplementacji substancjami 
biorącymi udział w rekcjach transmetylacji. 

W reakcjach transmetylacji biorą udział między innymi kwas 
foliowy, 5 – metylotetrahydro kwas foliowy, witamina B12, metioni-
na i S-adenozylo L-metionina (SAMe). Okazuje się, że u wielu cho-
rych z zaburzeniami psychicznymi stwierdza się niedobór kwasu 

Tabela 1. Leki ziołowe o potencjalnym zastosowaniu 
przeciwdepresyjnym

Nazwa 
Składniki
aktywne 

Skuteczność przeciwdepre- 
syjna (Badania kliniczne)

Dziurawiec 
(Hypericum L.)

Hyperforyna
Hiperycyna

Metaanaliza badań RCT z udzia-
łem ponad 5000 pacjentów 
potwierdziła, że działanie przeciw-
depresyjne preparatów dziurawca 
przewyższa placebo i jest porów-
nywalne z lekami przeciwdepre-
syjnymi SSRI i TLPD 

Szafran
(Crocus 
sativus)

Krocyna
Krocetyna
Safranal

Skuteczność szafranu wobec obja-
wów łagodnej lub umiarkowanej 
depresji wykazano w 2 badaniach 
RCT (n=80) kontrolowanych 
placebo oraz 4 badaniach RCT  
(n=154) kontrolowanych fluokse-
tyną (20mg/dz) bądź imipraminą 
(100mg/dz).

RCT – randomizowane kontrolowane badania kliniczne.
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foliowego i witaminy B12. Niedobór ten jest zresztą częsty w ogóle 
w populacji naszego kraju, co pokazało na przykład badanie WO-
BASZ. Niedobory witaminy B12 i kwasu foliowego są powiązane  
z ryzykiem wystąpienia hiperhomocysteinemii. Hiperhomocyste-
inemia jest z kolei nie tylko markerem rozwoju miażdżycy oraz cho-
roby niedokrwiennej serca. Hiperhomocysteinemia oznacza więk-
szy stres oksydacyjny i bardziej nasiloną neurotoksyczność oraz 
koreluje z występowaniem i nasileniem objawów depresyjnych, 
a także prawdopodobnie otępienia. W populacjach gdzie nie ma 

niedoborów kwasu foliowego i witaminy B12, stwierdza się niższe 
ryzyko występowania zaburzeń afektywnych. A zatem stosowanie 
suplementów diety z kwasem foliowym i witamininami B6 i B12 
może mieć działanie protekcyjne przeciwko wystąpieniu epizodu 
depresyjnego. W chwili obecnej dysponujemy badaniami, które 
pokazują, że suplementacja kwasem foliowym lub L-metylofolia-
nem prowadziła do lepszej odpowiedzi u osób leczonych lekami 
przeciwdepresyjnymi. Stwierdzono również korzystny wpływ na 
objawy negatywne u chorych na schizofrenię.

Wiele skutecznych leków stosowanych w medycynie 
to leki pochodzenia roślinnego np.:  

Aspiryna, Opiaty, Digitoksyna, Paklitaksel    

Badania wskazują, że niektóre substancje pochodzenia roślinnego
jak również witaminy i pierwiastki śladowe mogą być skuteczne w leczeniu łagodnych zaburzeń   depresyjnych i lękowych oraz bezsenności     

   Stosowanie niektórych suplementów 

  może zmniejszać ryzyko wystąpienia 

zaburzeń psychicznych 

    Niektóre preparaty OTC mogą potencjalizować 

  działanie kuracji przeciwdepresyjnych 

i przeciwlękowych

podsumowanie

Potrzeba 
wypracowania  
stanowiska ekspertów 
dotyczącego oceny niedoborów 
witamin i pierwiastków 
śladowych oraz ewentualnego 
stosowania suplementów 
u osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

co dalej?
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trudno zrozumieć
Rozmowa 

z neuropsychologiem 
dziecięcym  

dr hab. n. hum. 
Agnieszką Maryniak  

o dzieciach  
ze specyficznym  

zaburzeniem  
językowym

Rozmowa

Agnieszka Ziołkowska (A.Z.):  
Co rozumiesz przez  ten tytuł?

Agnieszka Maryniak (A.M.): Tytuł 
„trudno zrozumieć” zawiera w sobie trzy 
wątki. Pierwszy, podstawowy jest taki, 
że jako neuropsycholog staram się zro-
zumieć, co się dzieje z badanym przeze 
mnie dzieckiem, jakie jest podłoże jego 
problemów, jakie są jego doświadczenia. 
Drugi wątek wiąże się z faktem, że zacho-
wanie dzieci, o których chcemy dzisiaj 
rozmawiać jest bardzo trudne do zrozu-
mienia przez otoczenie, przez rodziców, 
szkołę, często także przez specjalistów, 
którzy nie zawsze wychwytują, z czym 
mają do czynienia. I wreszcie trzeci obszar, 
taki najbardziej dosłowny - rozmawiamy  
o dzieciach, które mają kłopoty ze zro-
zumieniem języka, a także z tworzeniem 
zrozumiałych wypowiedzi. Po prostu nie 
zawsze, nie do końca, nieprecyzyjnie rozu-
mieją, co się do nich mówi. Mają też kło-
pot z przekazem tego, co chcą powiedzieć  
w sposób zrozumiały dla odbiorcy. Jak wi-
dać – „zrozumieć” – to w tym przypadku 
słowo klucz.

A.Z.: Jak się zorientować, że mamy  
do czynienia z takim właśnie dzieckiem? 

A.M.: Wyobraźmy sobie dziecko na 
początku szkoły podstawowej, 7-8 latka, 
które dla nauczycieli jest, można powie-
dzieć, mało czytelne – uczeń jest prawdo-
podobnie zdolny, bo czasami zaskakuje 
wiedzą z jakiegoś obszaru, dużą sprawno-
ścią w zakresie niektórych przedmiotów, 
najczęściej matematyki. Niekiedy jednak 
zachowuje się, jakby nie pojmował naj-
prostszych rzeczy. Odpowiada nie na te-
mat, czasem zupełnie bez sensu. Rodzice 
dostają sygnał, że coś się z dzieckiem dzie-
je - albo jest leniwe i mu się nie chce na 
lekcji pracować, albo jest niewyspane i nie 
potrafi się skupić. A może jest głodne, ma 
jakieś kłopoty, zaburzenia uwagi? Należy 
wówczas pójść do psychologa i sprawdzić, 
bo to jest dziwne i niepokojące.

A.Z.: I co u tego psychologa?
A.M.: Najczęściej psycholog wykonuje 

badania funkcji poznawczych, które wska-
zują na prawidłowy, czasem bardzo dobry 
rozwój intelektualny. Niekiedy stwierdza 
dysharmonię w rozwoju poszczególnych 
sprawności. Jeżeli jednak nie wniknie głę-
biej w funkcjonowanie językowe, to pew-
ne rzeczy mogą umknąć - bo tak napraw-
dę problemem tych dzieci są trudności  
w przetwarzaniu informacji językowej.

A.Z.: Dlaczego dziecko ma takie 
trudności?

A.M.: Jego funkcje językowe nie roz-
wijają się prawidłowo. Zwykle zaczynało 
mówić z opóźnieniem, często dopiero  
w czwartym roku życia. Zasób słownictwa 
ma mniejszy niż rówieśnicy. Istotnym pro-
blemem jest rozumienie przekazu języko-
wego. Na przykład wtedy, gdy sens zdania 
przekazywany jest przez formę gramatycz-
ną rzeczownika. „Kaczka goni kurę czy kacz-
kę goni kura” – sens zależy tylko i wyłącz-
nie od formy rzeczownika. „Adama uderzył 
Paweł, Adam uderzył Pawła” – to samo, 
słowa są te same, szyk zdania taki sam, je-
dynie końcówka mówi nam o tym, kto jest 
sprawcą, a kto ofiarą. Te treści dla dzieci  
z zaburzeniami językowymi są nieczytelne.  
A przykładów takich może być wiele - 
wynika to ze specyfiki języka polskiego, 
jego struktury gramatycznej, odmiany 
fleksyjnej. Dzieci te mogą mieć także pro-
blemy w określeniu werbalnych relacji 
przestrzennych, czasowych czy liczbo-
wych - „dwa razy więcej” czy „o dwa wię-
cej” może znaczyć mniej więcej to samo. 
Wyłapią słowo „dwa” i będą dokonywały 
operacji na liczbach, tak naprawdę nie ro-
zumiejąc werbalnie przekazanego sensu 
tej operacji. Zatem ucząc się matematyki 
mogą bardzo dobrze rozwiązywać słupki,  
a w przyszłości równania czy układy rów-
nań, natomiast mieć bardzo duże kłopoty  
z najprostszym zadaniem tekstowym. Sło-
wa wywodzące się z tego samego rdzenia 
czy brzmieniowo podobne, mogą mieć 
zupełnie różne znaczenie i stąd „modlisz-
ka” to będzie pani, która się dużo modli,  
a „zakaźny” to znak zakazu - tam nie wol-
no wjeżdżać. W efekcie dziecko zarówno 
nie rozumie przekazu werbalnego, jak  
i we własnej mowie popełnia wiele błędów 
gramatycznych, składniowych, nieade-
kwatnie używa słów.

A.Z.: Na czym polega problem w roz-
poznaniu tych trudności u dziecka? Prze-
cież to słychać od razu.

A.M.: Owszem, słychać, ale dziecko 
uczy się maskować swoje problemy, bo to 
są dzieci często z bardzo dobrym ogólnym 
funkcjonowaniem intelektualnym. One 
zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, że 
nie rozumieją tego, co słyszą, że ich wy-
powiedzi budzą zdumienie, śmiech czy 
nieporozumienie, w związku z czym uczą 
się ukrywać swoje trudności. Na przykład 
3-4 letnie dzieci czasami zachowują się jak 
dzieci niesłyszące, bo łatwiej jest udawać, 
że nie słyszę, niż skonfrontować się z tym, 
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że nie rozumiem, co do mnie mówisz. I tra-
fiają na badanie słuchu, które okazuje się 
prawidłowe. Te dzieci wytwarzają mecha-
nizm unikania kontaktu, unikania relacji. 
To są dzieci, które preferują zabawy samot-
ne, wolą komputer, jakieś zajęcia związane  
z modelarstwem, zbieraniem przedmio-
tów. 

A.Z.: Czy takie dziecko trafia do lo-
gopedy, psychologa?

A.M.: Często w pierwszej kolejności 
pojawia się na wizycie u psychologa. Jeżeli 
zgłasza się dziecko, które dziwnie mówi, 
czasami używa dziwacznych słów, nie 
do końca rozumie, co się do niego mówi, 
niechętnie nawiązuje kontakt z innymi 
osobami i ma do tego nietypowe zaintere-
sowania, to jakie rozpoznanie najczęściej 
postawi psycholog czy psychiatra w takim 
przypadku? 

A.Z.: Zespół Aspergera!
A.M.: Tak, można uznać, że dziecko 

prezentuje typowe objawy tego zespo-
łu. Natomiast ich mechanizm jest zupeł-
nie inny. Inny specjalista zwróci uwagę 
na to, że dziecko często na lekcjach od-
pływa myślami, odpowiada nie à pro-
pos na pytania, jest jakby nieobecne,  
w związku z czym może pomyśleć, że są 
to...?

A.Z.: Zaburzenia uwagi! 
A.M.: No właśnie, a to w pewnym 

sensie także mechanizm obronny dziec-
ka, które ucieka myślami, bo już nie jest 
w stanie bardziej skupiać się na śledze-
niu toku wypowiedzi nauczyciela. Często 
przywołuję tu przykład obcokrajowca. 
Kiedy jesteśmy w obcym otoczeniu języ-
kowym, a językiem nie posługujemy się 
biegle, żeby nadążyć za tokiem czyjejś 
wypowiedzi musimy mieć cały czas skon-
centrowaną uwagę. W pewnym momencie 
jesteśmy już zmęczeni i chcemy się wyłą-
czyć. Dziecko z problemami w rozwoju ję-
zykowym funkcjonuje tak cały czas. Czy to 
w szkole czy w czasie rozmowy z kolegami,  
z rodziną, czy nawet podczas oglądania tele-
wizji. Ma prawo być zmęczone, mieć potrze-
bę odizolowania się od języka, bo kontakt  
z nim jest dla niego bardzo męczący. 

A.Z.: Jak się nazywa zaburzenie,  
o którym rozmawiamy?

A.M.: W tej chwili określenie obo-
wiązujące na świecie to „specyficzne za-
burzenie językowe” (Specific Language 
Impairment – SLI) Szacuje się, że doty-
czy ono około 7 % dzieci, czyli 300 tys.  
w Polsce. Kłopot w tym, że w polskiej no-
menklaturze ten termin nie występuje.  

W świecie logopedycznym, psychologicz-
nym często używa się określeń „afazja 
rozwojowa”. Z punktu widzenia neurop-
sychologicznego jest to bardzo nietrafne 
określenie. Afazja to z definicji utrata czy 
zaburzenia mowy u osoby, która mowę 
wykształciła. 

A.Z.: Co zrobić, gdy tego typu zabu-
rzenia obserwujemy u dziecka?

A.M.: W diagnozie przede wszystkim 
uczestniczy psycholog, który ocenia ogól-
ny rozwój poznawczy dziecka, jego funk-
cjonowanie emocjonalne i społeczne, co 
pozwala wykluczyć całościowe zaburzenia 
rozwoju lub ogólne obniżenie możliwości 
intelektualnych. Ważna jest ocena spraw-
ności językowej w odniesieniu do wieku 
dziecka, bo czego innego oczekujemy od 
4-latka, czego innego od 10-latka. Aktual-
nie w Polsce problemem jest brak wystan-
daryzowanych metod oceny rozwoju języ-
kowego. Nad tymi metodami pracujemy w 
zespole pod kierunkiem profesor Magda-
leny Smoczyńskiej, ale tymczasem metody 
te nie są jeszcze opublikowane i dostępne. 
Tak więc w tej chwili, przy braku standa-
ryzowanych narzędzi, przede wszystkim 
doświadczenie kliniczne osoby badającej 
pozwala postawić właściwe rozpoznanie.

A.Z.: Na czym polega postępowanie 
terapeutyczne?

A.M.: Z jednej strony bardzo ważna 
jest odpowiednia opieka logopedyczna, 
ukierunkowana na te obszary funkcjono-
wania językowego, z którym dziecko ma 
największe trudności. Z drugiej strony, te 
dzieci bardzo często wymagają opieki psy-
chologicznej, bo wiele w ich życiu już się 
zadziało, doświadczyły wielu emocjonal-
nych zranień. 

A.Z.: Jakie jest rokowanie?
A.M.: Losy tych dzieci są bardzo róż-

ne, zależą głównie od nasilenia zaburzeń 
językowych. Zatem poza terapią zaburzeń 
językowych, fundamentalne jest rozpo-
znanie zdolności dziecka i inwestowanie  
w ich rozwój. Po to, by w przyszłości, nawet 
jeśli mowa będzie niedoskonała, znalazło 
sobie miejsce w życiu i mogło robić to, co 
mu będzie dobrze wychodziło.

W Poradni Pro Psyche Junior w War-
szawie, 22 stycznia 2014 roku, rozmawiała 
Agnieszka Ziołkowska, specjalista psychia-
tra, kierownik medyczny Poradni ProPsyche.

www.propsychejunior.pl

Poradnia Zaburzeń Języka
Poradnia Zaburzeń Języka 

zajmująca się diagnozowaniem  
i leczeniem zaburzeń mowy i języ-
ka działa w Warszawie w ramach 
Poradni Psychologiczno – Logope-
dycznej ProPsyche Junior. Kierow-
nikiem Poradni Zaburzeń Języka 
jest neuropsycholog dziecięcy  
z wieloletnim doświadczeniem kli-
nicznym dr hab. n. hum. Agniesz-
ka Maryniak. Pod jej kierunkiem 
zespół 6 wykwalifikowanych logo-
pedów prowadzi terapię zaburzeń 
takich jak: SLI (Specific Language 
Impairment), dysleksja, opóźniony 
lub nieprawidłowy rozwój mowy, 
zaburzenia języka, zaburzenia 
mowy w chorobach neurologicz-
nych. 

Poradnia Psychologiczno – 
Logopedyczna ProPsyche Junior 
zajmuje się diagnozowaniem oraz 
leczeniem zaburzeń psychicznych 
u dzieci i młodzieży. To poradnia, 
która wydzieliła się w 2013 roku 
z poradni ProPsyche istniejącej 
od 2005 roku. Obecnie w poradni 
ProPsyche Junior pracuje 4 lekarzy 
psychiatrów dziecięcych, w tym dr 
hab. n. med. Filip Rybakowski oraz 
12 psychologów dziecięcych pod 
kierunkiem dr hab. n. hum. Małgo-
rzaty Święcickiej. 
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Psychiatra i Sport 
Piotr Wierzbiński
| Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Nie sposób nie wspomnieć o sporcie, gdy jedna wielka impre-
za sportowa popędza drugą. Jeszcze przed chwilą pasjonowaliśmy 
się Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi w Soczi, a teraz z zapałem 
kibicujemy piłkarzom (różnych nacji) w gorącej Brazylii. Przyjem-
ność z oglądania wyrafinowanego futbolu jest chyba tym większa 
im bardziej nie ma tam naszych piłkarzy. Na szczęście są jeszcze 
dyscypliny, w których dajemy radę. 

Czy sukcesy naszych ulubieńców w innych dyscyplinach po-
wodują, że Polacy ruszają do masowego uprawiania sportu? Na to 
chyba bym jednak nie liczył, choć i tak pod względem uprawiania 
sportu jest już dużo lepiej. W badaniach przeprowadzonych przez 
TNS OBOP w 2013 roku wynika, że 66% respondentów przyzna-
ło się do uprawiania sportu w ciągu ostatniego roku, zaś 40% 
osób podejmowało regularną aktywność fizyczną. Jak wynika ze 
statystyk sport uprawiają ludzie młodzi, lepiej wykształceni, z po-
czuciem dobrej sytuacji materialnej oraz mieszkający w mieście.  
W średnim wieku obserwuje się obniżenie zainteresowania spor-
tem. Natomiast seniorzy coraz częściej zaczynają deklarować, że 
regularnie starają się uprawiać wysiłek fizyczny. 

Dlaczego uprawiamy sport? Najczęściej - dla zdrowia. Tak 
twierdzi 70% ankietowanych, 61% osób podkreśla, że dla przy-
jemności. Co druga osoba twierdzi, że ćwiczy dla lepszego samo-
poczucia. To pozwala odreagować stres. 

Czy faktycznie aktywność fizyczna wpływa korzystnie na 
organizm?

Rzeczywiście stwierdzono, że aktywność fizyczna powoduje 
liczne zmiany w zakresie wydzielania hormonów i neuromedia-
torów, ma również wpływ na układ immunologiczny. Wykazano, 
że osoby regularnie ćwiczące mają „lepszą” odpowiedź na stres. 
Stres psychospołeczny, ale i fizyczny, ma u tych osób mniej de-
stabilizujący i dezadaptujący charakter w porównaniu z osobami, 
które aktywności fizycznej nie przejawiają. Godnym uwagi jest 
fakt, że osoby, które ćwiczą około 45 - 120 minut, średnio 3 razy 
w tygodniu, będą miały szansę na najlepszą redukcję przewlekle 
trwającego stresu. Ponadto osoby prowadzące regularną aktyw-
ność fizyczną mają istotnie mniejszy wzrost ciśnienia krwi pod 
wpływem czynnika stresującego. 

Nie należy zapominać o endorfinach. To one fascynowały 
wszystkich kilka lat temu, jako dobre, bo antydepresyjne, endo-
genne substancje. Otóż, te peptydy wydzielane są podczas wy-
siłku fizycznego, dość szybko osiągają maksymalne stężenie we 
krwi i potem stopniowo się obniżają, mimo że wysiłek fizyczny 
nadal kontynuujemy. Należy podkreślić, że w naszym ośrodko-
wym układzie nerwowym poziom wyjściowy beta-endorfin jest 

minimalny, ale mają one jednak dość istotny wpływ na poziomy 
innych neuromediatorów, hamując na przykład wydzielanie hor-
monów: adrenokortykotropowego i kortykosteroidów. Są bada-
cze, którzy opisują nawet zjawisko bycia „na haju” w czasie inten-
sywnego wysiłku sportowego 

Niewątpliwie wysiłek fizyczny wpływa również na inne neu-
roprzekaźniki, m.in. serotoninę, endokannabinoidy czy noradre-
nalinę. Osoby uprawiające sport mają wyższe poziomy serotoni-
ny. W czasie wysiłku wzrasta poziom anandamidu. Anandamid 
jest obok arachidonyloglicerolu jednym z głównym endogennych 
kannabinoli. Uważa się, że wzrost poziomu endokannabinoidów 
w czasie wysiłku wywołuje efekt przeciwbólowy oraz uspokaja-
jący. Liczne dowody naukowe wskazują również, że regularna 
aktywność fizyczna wywołuje podobny efekt w zakresie układu 
noradrenergicznego, jak selektywne inhibitory wychwytu zwrot-
nego noradrenaliny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne czy 
inhibitory monoaminooksydazy. 

Ale wracając do naszych respondentów i statystyk - okazuje 
się, że 97% Polaków umie jeździć na rowerze, 64% potrafi pływać,  
a 51% jeździć na łyżwach. Około 1/3 badanych potrafi jeździć na 
nartach. Przynajmniej tak deklaruje. 

Należy podkreślić, że wszelki wysiłek aerobowy, taki jak bie-
ganie, pływanie, rower oraz trening anaerobowy (np. wytrzymało-
ściowy) wpływają korzystnie na poprawę nastroju oraz redukują-
co na lęk. Doświadczalnie wykazano, że poziom lęku obniża się  
po około 20 minutach wysiłku fizycznego, który jest w połowie 
zbliżony do maksymalnego. Większa intensywność treningu będzie 
więc sprzyjała większemu obniżeniu się lęku.

Korzystny wpływ wysiłku na nastrój i lęk nie dotyczy jed-
nak sportowców wyczynowych, którzy narażeni są na treningi  
o dużej intensywności. Obecnie należy powiedzieć, że sport wy-
czynowy stał się już niemal sportem ekstremalnym. Poziom jest 
tak wysoki, że tylko balansowanie na granicy wytrzymałości fizjo-
logicznej układu kostnego i mięśniowego, w połączeniu z dużym 
narażeniem na stres psychologiczny, pozwala osiągnąć znaczące 
sukcesy. Przetrenowanie w sporcie wyczynowym dość istotnie 
wpływa na wykonanie wyczynu i sprzyja wypaleniu sportowca. 
Nadmiernie długi i intensywny trening powoduje obniżanie się 
nastroju. Pomiary i ocena częstości nasilenia depresji u sportowca 
wyczynowego może być istotnym wskaźnikiem jego przetreno-
wania. 

Co pewien czas ukazują się interesujące doniesienia dotyczą-
ce roli aktywności fizycznej w terapii zaburzeń psychicznych. Carta  
i wsp. w 2008 roku opublikowali badanie, którego celem było 
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porównanie jakości życia u kobiet leczonych z powo-
du dużego epizodu depresji, u których zastosowa-
no dodatkowo ćwiczenia fizyczne. Pacjentki podzie-
lono na dwie grupy. Pierwsza grupa miała zalecone 
ćwiczenia fizyczne, a druga, kontrolna, przyjmowała tyl-
ko leki przeciwdepresyjne (SSRI, SNRI). Aktywność fizycz-
na obejmowała 60 minutowy trening dwa razy w tygodniu 
prowadzony przez wykwalifikowanych instruktorów. Po 32 
tygodniach trwania badania, pacjentki, które uprawiały sport 
deklarowały lepszą jakość życia, poprawiło się ich funkcjono-
wanie psychospołeczne, poprawił się u nich sen, zmniejszyły 
się dolegliwości bólowe oraz przejawiały większe zadowolenie  
z siebie. Wnioski są zatem jednoznaczne - aktywność fizyczna jest 
korzystna w terapii depresji. Co więcej, uprawianie sportu to waż-
ny czynnik zapobiegający nawrotowi choroby. 

Regularna aktywność fizyczna powinna być więc ważnym 
elementem terapii pacjentów depresyjnych, szczególnie w za-
burzeniach depresyjnych łagodnych i umiarkowanych. Badacze 
brazylijscy wykazali natomiast, że wysiłek fizyczny poprawia ja-
kość snu u osób cierpiących z po wodu przewlekłej bezsenności 
(Flausino i wsp. 2012). U osób, u których wystąpiła poprawa snu, 
stwierdzono skrócenie okresu zasypiania, poprawę czasu snu oraz 
zmniejszenie lęku. Z kolei badanie opublikowane jesienią 2013 
w Depression and Anxiety wykazało, że ćwiczenia fizyczne mia-
ły korzystne działanie u kobiet, które skarżyły się na dysfunkcje 
seksualne spowodowane lekami przeciwdepresyjnymi. Kolejne 
interesujące badania przedstawili badacze z Norwegii (Mangerud  
i wsp. 2014). Ocenili oni aktywność fizyczną wśród adolescentów 
z zaburzeniami psychicznymi w porównaniu do populacji ogól-
nej. Młode osoby z zaburzeniami psychicznymi uprawiały sport 
trzy razy rzadziej niż populacja ogólna. Najmniej „ruchliwą” gru-
pą były osoby z zaburzeniami nastroju, najbardziej aktywne były 
osoby z zaburzeniami odżywiania. Podobne wyniki uzyskuje się  
w badaniach osób dorosłych. 

Niepodlegającym dyskusji jest fakt, że sport na poziomie 
rekreacyjnym ma wymierne pozytywne korzyści. Sytuacja jed-
nak robi się bardziej skomplikowana, jeśli zaczynamy poruszać 
kwestie sportu wyczynowego. W sporcie wyczynowym pojawiają 
się problemy związane z nadmiernym obciążeniem treningiem  
i pojawiającym się lękiem. Jest to istotna zmienna determinująca 
wykonanie wyczynu. Sportowcy lepiej radzący sobie z lękiem, są 
zawsze w lepszej sytuacji. Rokują na lepsze wykonanie danego 
zadania. Ponadto wyczynowi sportowcy są bardziej podatni na 
wypalenie, spadek motywacji. Istotną kwestią są kontuzje, które 

mogą znacznie desta-
bilizować funkcjono-

wanie psychospołeczne 
oraz są przyczyną rozwo-

ju zaburzeń depresyjnych. 
U sportowców wyczynowych 

zaburzenia depresyjne wystę-
pują rzadziej niż w populacji ogólnej, 

jednocześnie nie należy zapominać, że intensywne treningi dzia-
łają jak przewlekłe stresory, w związku z tym przetrenowanie jest 
istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju depresji. Ważnym proble-
mem są kontuzje, są bowiem na nie bardziej narażeni, a z kolei 
kontuzja jest czynnikiem ryzyka rozwoju depresji u zawodników. 

Podsumowując, należy zachęcać wszystkich do uprawia-
nia aktywności fizycznej. Aktywność fizyczna ma dawać jed-
nak zadowolenie. Poziom zadowolenia z uprawiania sportu jest 
mniejszy w okresie dzieciństwa i rośnie w okresie dorastania. 
Przyjemność, jaką daje uprawianie ulubionej dyscypliny, poczucie 
wykonywania czegoś pozytywnego, zabawa, nauka współpracy  
z innymi, to niemierzalne aspekty zaangażowania w wysi-
łek fizyczny. Są one pozytywnymi bodźcami, służą realiza-
cji własnych celów, spełniania się. Daje to poczucie szczęścia  
i sensowności tego, co robimy. 
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DRUID 
klasyfikacja wpływu leków na zdolność 
do prowadzenia pojazdów

DRUID  to trwający w latach 2006-
2011, zakrojony na szeroką skalę 

projekt unijny, nakierowany na 
poprawę bezpieczeństwa na drogach. 

Rozwinięcie akronimu DRUID - Driving 
Under the Influence of Drugs, Alcohol, 

and Medicines, czyli prowadzenie 
pojazdów pod wpływem narkotyków, 

alkoholu lub leków ilustruje obszar  
tematyczny.

www.druid-project.eu  

 
Jednym z celów projektu było opraco-

wanie 4 stopniowej  klasyfikacji 
leków pod względem ich wpływu na 

zdolność do prowadzenia pojazdu. 
Klasyfikacja została  oparta o analizę  

właściwości farmakodynamicznych  
i farmakokinetycznych, dane dotyczą-

ce zgłoszeń działań niepożądanych,  
w tym informacje zawarte w ChPL oraz 

o dane z badań eksperymentalnych i 
epidemiologicznych. Zaproponowano 

4 kategorie i opraco wano propozycję 
informacji dla pacjenta, która ma 

dopomóc lekarzom i farmaceutom w 
przekazywaniu odpowiednich  

informacji. Łącznie zakwalifikowano 
1541 leków: w najbezpieczniejszej 

kategorii „ 0” znalazło się 50,3%,  
w kategorii I – 26%, kategorii II – 

11,2%, do kategorii III zakwalifikowa-
no 5,8%, zaś do kilku kategorii 4,4% 

leków. Publikujemy wybór dotyczący 
„leków psychiatrycznych” uwzględnio-

nych w klasyfikacji DRUID.

KATEGORIE 
KALSYFIKACJI 

DRUID
OPIS JAK INFORMOWAĆ PACJENTA

Brak lub bardzo 
nieznaczny wpływ 
na zdolność do 
prowadzenia pojazdu 
(nie wymaga 
ostrzeżenia)  

Lek jest bezpieczny pod warunkiem, 
że nie łączy się go z alkoholem lub lekami 
psychotropowymi

W trakcie zażywania leku, zwłaszcza 
w pierwszych dniach, mogą pojawić się 
objawy uboczne upośledzające zdolność 
do prowadzenia pojazdu. Jeżeli takie 
objawy wystąpią, nie należy prowadzić 
pojazdów

W trakcie zażywania leku mogą pojawić 
się objawy uboczne upośledzające 
zdolność do prowadzenia pojazdu. 
Zalecane jest, aby nie prowadzić 
samochodu w czasie pierwszych kilku dni 
leczenia. Ewentualnie można rozważyć 
zastosowanie bezpieczniejszego leku

Należy poinformować pacjenta o istotnym 
ryzyku wystąpienia objawów ubocznych 
negatywnie wpływających na zdolność 
do prowadzenia pojazdu. 
Stanowczo doradzić pacjentowi, aby nie 
prowadził pojazdu w czasie pierwszych 
tygodni leczenia lub przynajmniej do 
czasu kolejnej wizyty.
Należy rozważyć czy w grę wchodzi 
zastosowanie bezpieczniejszego leku

Niewielki wpływ 
na zdolność do 
prowadzenia pojazdu 
(poziom I ostrzeżenia)

Umiarkowany wpływ 
na zdolność do 
prowadzenia pojazdu 
(poziom II ostrzeżenia)
  

Znaczny wpływ 
na zdolność do 
prowadzenia pojazdu 
(poziom III ostrzeżenia)

KATEGORIA

0
KATEGORIA

1
KATEGORIA

2
KATEGORIA

3
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Leki przeciwpadaczkowe i normotymiczne

Leki uspokajające i nasenne

Inne leki

N A Z W A  L E K U K A T E G O R I A  D R U I D

Leki przeciwdepresyjne
0 I II III

Leki przeciwpsychotyczne

Agomelatyna
Amitryptylina
Bupropion
Citalopram
Doksepina
Duloksetyna
Escitalopram
Fluoksetyna
Fluwoksamina
Mianseryna
Mirtazapina
Moklobemid
Paroksetyna
Reboksetyna
Sertralina
Tianeptyna
Trazodon
Wenlafaksyna

Amisulpryd
Aripiprazol
Chlorpromazyna
Flupentiksol
Haloperidol
Lewomepromazyna
Klozapina
Kwetiapina
Olanzapina
Perfenazyna
Promazyna
Risperidon
Sulpiryd
Ziprasidon
Zuklopentyksol

Akamprozat
Atomoksetyna
Biperiden
Disulfiram
Donepezil
Galantamina
Memantyna
Modafinil
Piracetam
Pramipeksol
Pridinol
Riwastygmina
Ropinirol
Selegilina

Alimemazyna 
Alprazolam
Buspiron
Klonazepam
Diazepam
Flunitrazepam
Hydroksyzyna
Lorazepam
Oksazepam
Prometazyna
Zaleplon
Zolpidem
Zopiklon

Gabapentyna
Karbamazepina
Kwas walproinowy
Okskarbamazepina
Lamotrygina
Sole litu

Legenda: i.m. - droga domięśniowa podania leku, p.o. - droga doustna podania leku
!! - Kategoryczne ostrzeżenie, że nie wolno prowadzić pojazdów w ciągu pierwszych dni zażywania leku i po zwiększeniu dawki (zostało przypisane tylko lekom przeciwpadaczkowym)

I

I
I
I

I
I
I
-Nie oznaczono

II

II

II

II

-

II

III

III

III
III

-
III

I

I

0

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

I

I (po 12 godz.)

II (p.o.)

II

II (po 8 godz.)

III
III 

III (i.m.) ! !
III
III

III
III
III
III
III

III (przez 24 godz.)

II
II (p.o.)

II (p.o.)
II (p.o.)

II
II (p.o.)

II

II (p.o.)
II

II (p.o.)
II (p.o.)

II !!
II !!

II (p.o.) !!
II !!
II !!
II 

III (i.m.)
III

III (i.m.)
III (i.m.)

III
III

III (i.m.)

III
III (i.m.)

III (i.m.)
III (i.m.)

III (i.m.) !!
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Botox na depresję
kama pierzgalska

W opisie wyglądu chorych na depresję opi-
suje się objaw „omega” lub „fałdę” Veraguta, 
czyli obniżenie zewnętrznych części brwi, 
przy jednoczesnym zmarszczeniu środkowej 
części czoła.

Używana coraz chętniej i powszech-
niej w celach kosmetycznych toksyna bo-
tulinowa ma także zastosowania lecznicze 
– przede wszystkim w neurologii (m.in  
w zapobieganiu migrenom). Ostatnio uwa-
gę przyciągnęły publikacje prac wskazują-
cych na możliwe zastosowanie popularne-
go „botoksu” u chorych z depresją.

Pierwsze doniesienia o korzystnym 
efekcie przeciwdepresyjnym „upiększającej 
toksyny” pojawiły się kilka lat temu w czaso-
pismach dermatologicznych. Były to wów-
czas jedynie opisy przypadków, a przyj-
mowano je z pobłażliwym uśmiechem. 
Tymczasem kontrolowane badania wydają 
się potwierdzać, że już jednorazowe zasto-
sowanie toksyny botulinowej typu A, poda-
nej w okolicy pionowych zmarszczek mię-
dzy brwiami (tzw. glabella) może przynieść 
korzystny, utrzymujący się co najmniej kil-
kanaście tygodni, wpływ na nastrój. Efekt 
ten utrzymuje się dłużej niż obserwowany 
efekt kosmetyczny.

Badacze z Hanoweru, pod kierownic-
twem prof. Krugera zaprojektowali i prze-
prowadzili badanie, w którym wzięło udział 
30 pacjentów z cechami przewlekłej depre-
sji, u których dotychczasowe leczenie nie 
było w pełni skuteczne. Chorzy w sposób 
losowy zostali przydzieleni do grupy, która 
otrzymała jednorazowo odpowiednio wyli-
czoną dawkę toksyny botulinowej podanej 
w okolicę między brwiami lub grupy, która 
otrzymała jednorazową iniekcję soli fizjo-
logicznej. Badanie trwało 16 tygodni. Już 
po 6 tygodniach w grupie, która otrzymała 
botoks uzyskano poprawę o 47,1 % w 17- 
punktowej Skali depresji Hamiltona, tym-

czasem w grupie placebo poprawa wynio-
sła jedynie 9,2 %. Korzystny efekt był jeszcze 
silniej wyrażony na zakończenie okresu 
obserwacji. Podobne rezultaty osiągnięto 
w dwóch innych badaniach omawianych 
podczas tegorocznego zjazdu American 
Psychiatric Association. Krytycy tych badań 
podkreślają, że wprawdzie badania są zaśle-
pione, ale większość chorych jest w stanie 
trafnie ocenić czy otrzymali substancję ak-
tywną czy nie i należy uwzględnić to przy 
interpretacji wyników. 

Jaki może być mechanizm działania 
przeciwdepresyjnego toksyny botulinowej, 
czy jest to jedynie efekt: „lepiej wyglądasz - 
lepiej się czujesz”? 

Naukowcy dowodzą, że wyjaśnienie 
wcale nie jest tak trywialne. Uważają, że po-
prawa nastroju obserwowana po podaniu 
botoksu wynika z tego, że mimika twarzy 
nie tylko przedstawia, ale także moduluje 
doświadczane emocje. Mięśnie twarzy sty-
mulują umieszczone w nich propriocepto-
ry, za których pośrednictwem impulsy są 
przekazywane aż do struktur mózgowych. 
W wyniku tego może zmieniać się doświad-
czanie emocji. Zgodnie z tym wyjaśnieniem 
podanie toksyny botulinowej i osiągnięte 

dzięki temu zablokowanie ekspresji emo-
cjonalnej, charakterystycznej dla doświad-
czanych negatywnych uczuć smutku, 
przygnębienia czy złości, może wpłynąć na 
poprawę nastroju, ustąpienie lub redukcję 
przygnębienia i niepokoju. Na poziomie 
mózgu wyraża się to spadkiem aktywności 
w obrębie ciał migdałowatych. Potwierdze-
niem tej hipotezy mogą być obserwację 
dotyczące tego, że najlepszy efekt terapii 
toksyną botulinową odnosili pacjenci z wy-
sokim poziomem pobudzenia w przebiegu 
depresji. Taki podtyp depresji jest związany 
z intensywną negatywną ekspresją emocji 
i powstawaniem charakterystycznego de-
presyjnego wyrazu twarzy.

Zapewne czas i kolejne, zakrojone na 
szerszą skalę badania pokażą, czy propo-
nowana terapia jest tylko ciekawostką, czy 
okaże się kolejną użyteczną metodą wspie-
rającą leczenie przeciwdepresyjne. 
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