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Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy!

W  bieżącym numerze Psychiatry dla Lekarza Rodzinnego zamieszczamy dwa 
artykuły profesora Marka Krzystanka zawierające praktyczne wskazówki 
dotyczące leczenia zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych. Lekarze rodzin-
ni są bezcennymi sojusznikami psychiatrów w leczeniu tych częstych zabu-
rzeń psychicznych. Jak wskazuje Krzystanek „jeśli lekarz rodzinny rozpozna 
i rozpocznie leczenie depresji, wyleczy on 70-80% przypadków”. 

Stale rosnącą grupą pacjentów, nad którymi opiekę sprawują leka-
rze POZ są osoby w wieku podeszłym. Lektura kolejnych artykułów, przy-
gotowanych przez wybitnych specjalistów, może pomóc w trudnej sztuce 
radzenia sobie z zaburzeniami zachowania pojawiającymi się w przebiegu 
otępienia.

Świadomie rezygnujemy z  bezpośrednich odniesień do tak zwanych 
„dzisiejszych czasów” opatrzonych często cyfrą „19”.  Nie zapominajcie 
jednak Drodzy Czytelnicy o  zadbaniu o  swój dobrostan psychiczny – Ka-
tarzyna Simonienko wskazuje na jedną z  możliwości – jakże przydatną 
i aktualną ….
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Nasilenie depresji

Lekarz rodzinny jest bezcennym sojusz-
nikiem psychiatry w  leczeniu częstych 
zaburzeń psychicznych takich jak zaburze-
nia snu, zaburzenia lękowe czy depresja. 
W  tym miejscu chciałbym podkreślić, że 
jeżeli lekarz rodzinny rozpozna i  rozpocz-
nie leczenie depresji, wyleczy on 70-80% 
przypadków. Dopiero w  sytuacji braku 
efektu w  leczeniu objawów depresyjnych 
przez okres 1 miesiąca proponuję skiero-
wać pacjenta na konsultację psychiatrycz-
ną. W  ten sposób do lekarza psychiatry 
trafią tylko trudniejsze przypadki depresji, 
a znakomita większość chorych nie będzie 
czekać w długich kolejkach zapisów na wi-
zytę do psychiatry.
W  gabinecie lekarza rodzinnego propo-
nowałbym leczyć jedynie pacjentów z  ła-
godną i  umiarkowaną depresją. Co to 
oznacza? W  praktyce jest to utrzymywa-
nie się 4-7 objawów depresyjnych przez 
okres dłuższy niż 2 tygodnie, z  których 
dwa powinny należeć do objawów ozna-
czonych w  Tabeli 1 na niebiesko. Suma-
rycznie: cztery i pięć objawów to łagodny 
epizod depresji (F32.1), a  sześć i  siedem 
to umiarkowany epizod depresji F32.2). 
Dla uproszczenia podejścia, proponuję 
lekarzowi rodzinnemu leczyć depresje  
do 6 objawów obecnych u pacjenta. 

A co zrobić, kiedy  
pacjent jest smutny?
Praktyczne rady dla lekarza POZ

Marek Krzystanek
| Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

1. nienaturalne obniżenie nastroju przez większość dnia 
2. zmniejszenie zainteresowań 
3. zmniejszenie zdolności odczuwania przyjemności  

i zadowolenia 
4. zmniejszenie energii wewnętrznej
5. zmęczenie i brak fizycznej energii

1. zmniejszenie poczucia własnej wartości
2. nieuzasadnione i nadmierne poczucie winy
3. trudności w skupieniu uwagi
4. trudności z podejmowaniem decyzji
5. subiektywne przyśpieszenie lub spowolnienie myśli 
6. problemy z zasypianiem, utrzymaniem snu  

lub dosypianiem do rana
7. zwiększenie lub zmniejszenie apetytu
8. myśli o śmierci lub odebraniu sobie życia
9. próba samobójcza lub przygotowywania do niej 

Tabela 1:  Lista objawów depresyjnych
Epizod depresji (F32) rozpoznajemy, jeżeli dwa objawy w kolo-
rze niebieskim + co najmniej dwa w kolorze czarnym utrzymują 
się przez co najmniej 2 tygodnie.

praktyka



4 PSYCHIATRA/dla lekarza rodzinnego/LATO 2020

Czas leczenia depresji
Jeżeli epizod depresji pojawił się 

znikąd i  nie ma przyczyny w  chorobie 
somatycznej czy stresie, to jest to de-
presja endogenna, którą leczymy przez 
6 miesięcy. Po 60 roku życia okres ten 
zwykle przedłużam do 2 lat.

Jeżeli epizod depresji ma przyczy-
nę somatyczną – leczymy przyczynę so-
matyczną (np. niedoczynność tarczycy) 
i depresję. Po wyleczeniu przyczyny so-
matycznej lek przeciwdepresyjny moż-
na odstawić. Jeżeli epizod depresji wy-
nika z wyczerpania układu nerwowego 
stresem, leczymy go farmakologicznie 
przez 1 rok.

Lek przeciwdepresyjny odstawia-
my stopniowo, tak, żeby mózg tego „nie 
zauważył”. Osobiście staram się odsta-
wiać lek przeciwdepresyjny, zmniejsza-
jąc jego dawkę stopniowo przez okres  
6 tygodni.

Przepisy na wybrane leki
Poniżej omawiam praktyczne wska-

zówki dotyczące używania wybranych 
leków przeciwdepresyjnych: opipramo-
lu, fluoksetyny, sertraliny, escitalopra-
mu oraz wenlafaksyny i tianeptyny. 

Opipramol
Opipramol jest niezwykłym trój-

pierścieniowym lekiem przeciwdepre-
syjnym, który odróżnia się swoimi wła-
ściwościami od innych leków z tej grupy, 
zarówno w aspekcie mechanizmu dzia-
łania, jak i  tolerancji przez pacjentów. 
Piszę o nim więcej w artykule w tym nu-
merze pt. „A co zrobić, kiedy pacjent się 
boi? Praktyczne rady dla lekarza POZ”.

Jestem świadomy, że opipramol 
nie jest w Polsce zarejestrowany do le-
czenia depresji z  powodu agonizmu 
w  stosunku do receptorów sigma 1 
i  sigma 2, czasami stosuję go również 
do leczenia łagodnego epizodu de-
presyjnego. Wtedy zawsze stosuję go 
w dawce 150 mg na dobę, zwykle 50 mg  
(1 tbl) rano i  100 mg (2 tbl) wieczorem 
(Tabela 2).

Fluoksetyna

Fluoksetyna jest łagodnym lekiem przeciwdepresyj-
nym, który jest bezpiecznym narzędziem do terapii depre-
sji w  praktyce lekarza rodzinnego. Jest pierwszym lekiem, 
którego wprowadzenie w  latach osiemdziesiątych XX wieku 
wywołało rewolucję na rynku leków przeciwdepresyjnych – 
pojawiły się leki przeciwdepresyjne drugiej generacji, które 
w  odróżnieniu od większości wcześniej używanych trójpier-
ścieniowych leków przeciwdepresyjnych były bezpieczne 
i dobrze tolerowane. 

Fluoksetyna jest jednym z moich ulubionych leków w le-
czeniu łagodnych epizodów depresji u osób, które skarżą się 
na brak aktywności, spowolnienie motoryczne i spowolnienie 
myśli, brak napędu oraz zmęczenie – fluoksetyna jest lekiem 
o  działaniu aktywizującym. Działanie aktywizujące fluok-
setyny jest związane z  blokowaniem przez nią receptorów 
serotoninowych typu 2C (5-HT2C) w przedniej części płatów 
czołowych mózgu i zwiększeniu w ten sposób uwalniania tam 
dopaminy – efektem tego jest właśnie wzrost aktywności, na-
pędu i chęci życia. 

praktyka

Tabela 2: Opipramol w leczeniu reaktywnej depresji

Zgłosiła się do mnie około czterdziestoletnia pielęgniarka 
z poczuciem wyczerpania i zmęczenia stresem codziennym, 
na który nałożyły się problemy rodzinne oraz choroba mat-
ki. Od około 3 miesięcy przed wizytą czuła przygnębienie, 
popłakiwała kiedy nikt nie widział, naciągała maskę przy 
innych, ale wewnątrz brakowało jej siły i entuzjazmu. 
Wcześniej była osobą wesołą i pełną optymizmu, teraz, jak 
mówiła: „zgasła”. Zdarzało jej się odczuwać kołatania serca 
i duszności, ale ponieważ w przeszłości wyleczyła u mnie 
napady lęku wiedziała, że „nie umiera”. Pomimo tych ob-
jawów funkcjonowała dobrze. Skarżyła się też na problemy 
w zasypianiu – kiedy kładła się do łóżka „myśli uderzały  
jej do głowy”. Zaleciłem jej opipramol w dawce 1 tbl rano 
i 2 tbl wieczorem. Napisała do mnie po 3 tygodniach sms,  
że lek jest strzałem w dziesiątkę i wraca do życia.

KOMENTARZ:
Staram się nie leczyć służby zdrowia w gabinecie, żeby  
nie brać od nich pieniędzy. Czasem jednak lekarz czy 
pielęgniarka przychodzą do mnie i mówią, że czuliby się 
obrażeni, gdybym nie przyjął od nich zapłaty.  
Dlatego daję im, jak w tym przypadku, numer telefonu 
i następne wizyty są telefoniczne. 
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Wpływ fluoksetyny na receptory serotoninowe powo-
duje u  człowieka jeszcze jeden efekt, który wykorzystuję 
w praktyce – działanie proanorektyczne. Być może jest ono 
związane z  efektem pośrednim fluoksetyny – zwiększenie 
uwalniania dopaminy przez blokowanie receptorów 5-HT2C 
w  niektórych strukturach mózgu. Mechanizm ten wymaga 
jednak jeszcze poznania i  prowadzenia dalszych badań. To 

Tabela 3: Fluoksetyna na dobry dzień

Największą rzeszą pacjentów, którym podaję fluoksety-
nę, to osoby cierpiące na reaktywną depresję (należeć tu 
będą rozpoznania: zaburzenia adaptacyjne typu depresyjno-
-lękowego (F43.2) i mieszane zaburzenia lękowo depresyjne 
(F41.2)). Są to osoby – rozbitkowie stresu cywilizacyjnego 
i bezsensownego tempa życia. Ich układ nerwowy „zawiesił 
się”, przestał działać i wymaga wsparcia i regeneracji w posta-
ci interwencji farmakologicznej. Fluoksetyna może być wtedy 
bardzo skutecznym środkiem zaradczym. 

Fluoksetynę stosuję w  dawce 20 mg rano. Zwykle nie 
zwiększam tej dawki i 20 mg jest zupełnie wystarczające (Ta-
bela 3). Fluoksetyna jest zwykle dobrze tolerowana, szcze-
gólnie przez kobiety. Dobrze jest przez pierwszy miesiąc le-
czenia dodać rano do fluoksetyny 15 mg kwasu foliowego. 
Ta drobna interwencja wzmocni i przyśpieszy efekt leczenia 
objawów depresji oraz poprawi tolerancję leku. Poprawa na-
stroju przychodzi czasem już po 5 dniach, ale zwykle w ciągu 
2-4 tygodni. Tak jak napisałem, jeżeli poprawa nie nastąpi 
w ciągu jednego miesiąca, lekarz rodzinny powinien skiero-
wać takiego pacjenta do psychiatry. 

Tabela 4: Sertralina na serce

zmniejszanie łaknienia może zmniejszyć siłę impulsów do 
objadania się, dlatego fluoksetynę stosuję też jako lek po-
mocniczy w  leczeniu bulimii. Powinowactwo fluoksetyny 
do receptorów 5-HT2C jest niewielkie, dlatego efekt proano-
rektyczny leku uzyskuje się dopiero w dawkach od 60 mg/d. 
W bulimii taką dawkę daję zwykle około jednego roku. Pyta-
nie tylko, czy lekarz rodzinny chce leczyć bulimię? Myślę, że 
czasem tak i taka wiedza jest właśnie na taki przypadek.

Sertralina
Sertralina ma silniejszy od fluoksetyny wpływ na wy-

chwyt zwrotny serotoniny. Wpływa ona również na receptory 
sigma 1, co może dodatkowo wzmacniać jej działanie prze-
ciwlękowe i  przeciwdepresyjne. W  większych dawkach, tzn. 
150-200 mg/d sertralina zmniejsza również wychwyt zwrotny 
dopaminy, co ma szczególne znaczenie u pacjentów, którzy 
w depresji tracą umiejętność przeżywania uczuć. Takie zobo-
jętnienie emocjonalne nazywamy w depresji anhedonią. 

Sertralinę zalecam zażywać od dawki 25 mg rano przez 
6 dni. Podobnie jak w przypadku fluoksetyny przez pierwszy 
miesiąc leczenia dodać rano do sertraliny 15 mg kwasu fo-
liowego. Potem pacjent ma zwiększyć dawkę do 50 mg rano. 
I znowu – jeżeli po miesiącu nie będzie poprawy, proszę skie-
rować pacjenta do psychiatry. Sertralinę używam często u pa-
cjentów z dodatkowymi schorzeniami somatycznymi, na 
przykład u pacjentów kardiologicznych (Tabela 4).

praktyka

Zgłosił się do mnie pacjent w wieku około  
50 lat, który dwa miesiące wcześniej miał rozpo-
znany zawał serca. Był w dobrej kondycji soma-
tycznej, jednak spełniał kryteria umiarkowanego 
epizodu depresyjnego. Co ważne – ważył około 
120 kg. Zaleciłem mu sertralinę, przez 4 dni 25 mg 
rano, potem przez co 4 dni 50 mg rano, 75 mg rano 
i ostatecznie 100 mg rano. Pacjent bardzo dobrze 
tolerował tę dawkę, na następną wizytę po około  
6 tygodniach zgłosił się już „nie ten człowiek”.  
Był uśmiechnięty, zadowolony i pełen optymizmu 
– otrzymał zaświadczenie dla lekarza rodzinnego 
z zaleceniem kontynuacji leczenia przez 6 miesięcy.

KOMENTARZ:
Znaczny procent pacjentów po zawale zapada na 
depresję. 
Z powodu dużej wagi pacjenta od początku myśla-
łem, żeby dać mu dawkę większą niż standardowe 
50 mg rano.

Zgłosiła się do mnie kobieta w wieku około 25 lat 
skarżąc się na kilkumiesięczne objawy depresyjne 
związane z trudną sytuacją rodzinną (małe dziecko, 
napięcie emocjonalne w związku małżeńskim, niedo-
sypianie). Poza tym martwiła się o swoją przyszłość. 
Zaleciłem jej fluoksetynę w dawce 20 mg rano.  
Na kolejnej wizycie pacjentka mówiła, że czuje 
więcej energii, łatwiej „ogarnia” problemy, jest 
silniejsza i generalnie czuje się dobrze.  
Mówi, że dzień zaczyna od zażycia fluoksetyny  
„na dobry dzień”.

KOMENTARZ:
Fluoksetynę w zasadzie można brać na czczo, 
w czasie jedzenia lub po śniadaniu - nie ma to 
znaczenia.  
U pacjentki rozpoznałbym zaburzenia adaptacyjne 
typu depresyjno-lękowego (F43.2). Pacjentka nie 
karmiła piersią.
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Escitalopram 
Escitalopram jest jednym z najczęściej przeze mnie uży-

wanych leków z grupy selektywnych inhibitorów wychwy-
tu zwrotnego serotoniny (SSRI). Powody są dwa – w moim 
odczuciu działa szybciej niż inne SSRI (po 1-3 tygodniach), 
jest też bardzo dobrze tolerowany. Jest to więc lek, przy 
którym, jeżeli zalecimy go pacjentowi, nie musimy martwić 
się o kwestię tolerancji czy błędów dietetycznych w postaci 
wypicia drinka alkoholu. Jest jeszcze jeden powód – escita-
lopram może być skuteczniejszy niż inne SSRI. 

Magia escitalopramu leży w jego mechanizmie działa-
nia. Przyłącza się on do dwóch miejsc na pompie serotoni-
nowej, transportującej serotoninę z zewnątrz do wnętrza 
komórki nerwowej. Jedno z tych miejsc odpowiada za za-
blokowanie działania pompy serotoninowej. Drugie z kolei 
to miejsce allosteryczne – przyłączenie do niego escitalo-
pramu powoduje zmianę przestrzennego kształtu pierw-
szego miejsca w taki sposób, że escitalopram przyłącza się 
do niego trwalej (Rycina 1). 

Escitalopram zalecam zwykle zażywać w dawce 5 mg 
rano przez 2 dni, a następnie 10 mg rano. Jeżeli mamy do 
czynienia z pacjentem otyłym, dawkę należy optymalizować, 
pamiętając że dawka 10 mg jest przeznaczona dla człowieka 
o wadze ok. 70 kg. 

przyłączanie
escitalopramu

przyłączanie
escitalopramu

Rycina 1.

Escitalopram przyłącza się do dwóch miejsc na pompie  
serotoninowej, co wzmacnia działanie leku.

WNĘTRZE KOMÓRKI

WIĄZANIE
5-HT

MIEJSCE
ALLOSTERYCZNE

SYNAPASA

Wenlafaksyna jest lekiem, który w moim doświadczeniu 
terapeutycznym stosunkowo często wywołuje serotoninowe 
objawy niepożądane (np. bóle głowy czy objawy dyspeptycz-
ne) dlatego pacjentom, którzy ją zażywają, zalecam stosowa-
nie przez cały okres leczenia wenlafaksyną 15 mg kwasu fo-
liowego rano.

Wenlafaksyna, ponieważ ma (w zależności od dawki) wię-
cej mechanizmów działania niż leki SSRI, jest lekiem potęż-
niejszym, obejmującym większe spektrum objawów depre-
syjnych. Może być ona skuteczna nawet w depresji o ciężkim 
nasileniu. Wenlafaksyna ma również działanie przeciwlękowe 
i jest skuteczna w leczeniu depresji z licznymi somatycznymi 
objawami lęku. 

Wenlafaksyna
Wenlafaksyna jest interesującym lekiem przeciwdepre-

syjnym o kilku mechanizmach działania. W dawce 75 mg rano 
jest w zasadzie inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny 
– zmniejsza wychwyt zwrotny serotoniny. W dawce 150 mg 
rano hamuje wychwyt zwrotny noradrenaliny, a w dawce 225 
mg/d zaczyna również hamować wychwyt zwrotny dopami-
ny. Ma więc trzy progi działania i w zależności od tego, można 
różnie pozycjonować jej użycie w zależności od rodzaju obja-
wów depresyjnych u pacjenta (Rycina 2).

Rycina 2.

W zależności od dawki wenlafaksyna zwiększa swój wpływ  
na poszczególne układy neuroprzekaźnikowe (5-HT – 
serotoninowy, NA – noradrenalinowy, DA – dopaminowy), 
co powoduje, że może działać na coraz większe spektrum 
objawów depresyjnych.

225 mg: 
depresja z lękiem,  
brakiem energii 

i anhedonią

150 mg: 
depresja z lękiem,  
brakiem energii

75 mg: 
depresja z lękiemzw

ię
ks

ze
ni

e 
da

w
ki
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ob

ow
ej 5-HT NA DA

5-HT NA

5-HT

praktyka
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Rycina 3.

Stres powoduje ścieńczenie i zanikanie komórek nerwowych. 
Z kolei tianeptyna powoduje przyśpieszenie powstawania 
nowych komórek nerwowych (neurogenezę) i przyśpiesza ich 
dojrzewanie. Jest to proces powolny, prowadzący stopniowo 
do neuroregeneracji. 

Tianeptyna
Tianeptyna to zupełnie niezwykły lek przeciwdepresyj-

ny. Z uwagi na jej mechanizm działania jest przeciwieństwem 
leków z grupy SSRI – zwiększa ona wychwyt zwrotny sero-
toniny. Jednak istota jej działania polega na stymulowaniu 
neurogenezy i neuroplastyczności (Rycina 3). 

tianeptyna

stres

tianeptyna

Z powodu zupełnie oryginalnego mechanizmu działania 
tianeptyny, ma ona wolny czas działania. Zwykle powoduje 
poprawę samopoczucia dopiero po 4-6 tygodniach. Warto 
jednak czekać. 

Tianeptyna jest lekiem słabym, dlatego trzeba stosować 
ją w dużej dawce. Minimalna dawka wynosi 12,5 mg rano (1 
tabletka) i 25 mg wieczorem (2 tabletki). Dawkę taką można 
podać już od pierwszego dnia, ja jednak przez pierwszy dzień 
zalecam 2x12,5 mg. 

Bardzo często stosuję tianeptynę razem z innym lekiem 
przeciwdepresyjnym z dowolnej grupy. Robię tak dlatego, 
żeby pogłębić działanie przeciwdepresyjne, działając już nie 
tylko na układy neuroprzekaźnictwa (serotoninowy, noradre-
nalinowy czy dopaminowy) ale również głębiej – na proces 
neurogenezy (Tabela 5).

Tabela 5: Tianeptyna z escitalopramem

praktyka

Zgłosiła się do mnie około 30-letnia pa-
cjentka, która była wcześniej leczona  
z powodu epizodu endogennej depresji 
przy pomocy escitalopramu w dawce  
10 mg rano. Po 2 miesiącach od odstawie-
nia leku ponownie wróciły wszystkie obja-
wy depresji. Kazałem jej wrócić ponownie 
do escitalopramu, ale dodatkowo rozpocząć 
kurację tianeptyną w dawce 37,5 mg/d  
(1 tbl rano i 2 tbl wieczorem), którą miała 
brać przez 3 miesiące.  
Tym razem po kolejnym pół roku,  
po odstawieniu leczenia escitalopramem 
objawy depresji nie nawróciły.

KOMENTARZ:
Kiedy stosuję tianeptynę w monoterapii, 
zalecam oczywiście stosowanie jej przez 
okres 6 miesięcy. Tianeptynę w monoterapii 
stosuję zwykle w łagodnej depresji. 
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A co zrobić,  
kiedy pacjent się boi? 
Praktyczne rady dla lekarza POZ

Marek Krzystanek
| Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

W  zasadzie leki te można traktować 
w  tych wskazaniach wymiennie, za-
kładając że każdy człowiek tworzy 
indywidualny system biologiczno-
-behawioralny, który może odmiennie 
reagować na każdy poszczególny lek. 
W praktyce więc, jeżeli któryś z tych le-
ków nie jest skuteczny w zakresie 1-2 
dni, należy spróbować innego. Zwykle 
daję pacjentom od razu receptę na 
dwa z  nich, żeby ograniczyć ich wra-
canie do gabinetu „z reklamacją”.

Leki przeciwhistaminowe 
mogą być bardzo wdzięcz-
nymi narzędziami terapeu-
tycznymi w ręku lekarza 
POZ. Poniżej opisuję kuchnię 
tych leków, czyli praktyczne 
zasady ich stosowania w sy-
tuacjach klinicznych związa-
nych z wystąpieniem lęku, 
jak również problemów 
z zaburzeniami zasypiania 
(czyli I fazy snu). 

Opipramol
Opipramol jest trójpierścieniowym lekiem przeciw-

depresyjnym, jednak w przeciwieństwie do innych leków 
z tej grupy nie wpływa istotnie na wychwyt zwrotny se-
rotoniny i noradrenaliny; ma on również bardzo słabe 
działanie cholinergiczne, co jest dla mnie walorem tego 
leku. W praktyce wykorzystuję głównie jego wpływ na 
receptory histaminowe typu 1 (H1), receptory serotoni-
nowe typu 2A, oraz receptory sigma 1 i sigma 2 (Rycina 1). 

Rycina 1.

Blokowanie receptorów histaminowych typu 1 (H1) zmniejsza aktywność układu histami-
nowego w mózgu, efektem czego jest uspokojenie oraz senność. Blokowanie  
receptorów serotoninowych typu 2A (5-HT2A) zmniejsza aktywność podkorowego ukła-
du aktywującego, czego efektem jest poprawa snu. Z kolei pobudzanie receptorów sigma 
1 i 2 jest prawdopodobnie związane z jeszcze lepszym przeciwlękowym i przeciwdepre-
syjnym działaniem opipramolu.

opipramol
pobudzenie
receptora

sigma 1

sigma 2

działanie 
przeciwlękowe 

i przeciwdepresyne

blokada
receptoraopipramol

H1
uspokojenie, 

łatwiejsze zasypianie

5HT2A łatwiejsze zasypianie

praktyka



9PSYCHIATRA/dla lekarza rodzinnego/LATO 2020

Osobom zgłaszającym lęk zalecam stosowanie opipra-
molu doraźnie albo przewlekle. Mogą to być pacjenci, u któ-
rych rozpoznaję mieszane zaburzenia depresyjno-lękowe, 
pacjenci z  zaburzeniami adaptacyjnymi oraz pacjenci z  na-
wracającymi zaburzeniami depresyjnymi. Pacjentom, u  któ-
rych dominującym problemem jest lęk zalecam opipra-
mol w dawce do 150 mg/d, zwykle 2 razy dziennie po 50 mg 
(2x1) z możliwością dodania trzeciej tabletki w razie potrzeby 
w czasie dnia (Tabela 1).

Opipramol używam też w  monoterapii depresji u  pa-
cjentów z łagodnym epizodem depresyjnym (patrz artykuł 
w tym numerze: A co zrobić, kiedy pacjent jest smutny? Prak-
tyczne rady dla lekarza POZ).

Opipramolu używam też jako dodatkowego leku prze-
ciwlękowego do okresowego lub doraźnego stosowania 
przez pacjentów z nawracającymi zaburzeniami depresyjny-
mi, u których rozpoczynam leczenie innym lekiem przeciw-

Tabela 1: Opipramol na lęk i napięcie  
                    emocjonalne w pracy

depresyjnym, a którzy skarżą się na lęk. W takiej sytuacji, cze-
kając aż zadziała lek przeciwdepresyjny, przez pierwsze 2-4 
tygodnie leczenia zalecam doraźne stosowanie opipramolu 
w razie potrzeby do 3 tabletek na dobę. 

Opipramol zalecam również osobom cierpiącym na 
przygodne problemy ze snem oraz pacjentom z  krótko-
terminową bezsennością. Głównym zagrożeniem dla osób, 
które mają okresowe problemy ze snem jest ich utrwalenie. 
W  takiej sytuacji doraźny lek o  działaniu przeciwhistamino-
wym może ułatwić zaśnięcie i  zapobiec utrwaleniu się zja-
wiska bezsenności. Opipramol działa również na receptory 
5-HT2A, co dodatkowo wpływa na regulację snu, pogłębia 
sen i ułatwia jego wyregulowanie (Rycina 1).

Kwetiapina
Kwetiapina w  mniejszych dawkach jest skutecznym le-

kiem przeciwhistaminowym, który wykorzystuję do objawo-
wego leczenia niepokoju i lęku oraz zaburzeń snu (Rycina 2).

Zwykle zalecam kwetiapinę z  powodu zaburzeń snu. 
Zakres skutecznych dawek jest szeroki i zawsze zalecam pa-
cjentom miareczkowanie dawki od dołu. W praktyce oznacza 
to rozpoczynanie stosowania kwetiapiny od 12,5 mg 1-2 h 
przed snem. Już pierwszej nocy okaże się, kiedy pacjent po-
czuł działanie nasenne leku oraz czy zasnął. Wtedy od drugiej 
nocy dajemy albo tę samą dawkę leku albo ją zwiększamy, 
a dajemy lek na tyle wcześniej przed planowanym snem, żeby 
zdążył zadziałać (Tabela 2).

Rycina 2.

Kwetiapina, blokując receptory histyaminowe typu 1 łagodzi lęk 
i niepokój oraz ułatwia zasypianie.

blokada
receptora

kwetapina H1
uspokojenie, 

łatwiejsze 
zasypianie

Tabela 2: Skuteczna dawka nasenna  
                   kwetiapiny

praktyka

Zgłosiła się do mnie około 45 letnia kobieta pracu-
jąca w szkole, skarżąca się na ogromne zmęczenie 
po pracy, ponieważ z powodu stresów i nadmiaru 
obowiązków, jak również konieczności ciągłego 
radzenia sobie z „nagle wyskakującymi sytuacja-
mi” cały czas czuje się spięta i żyje „na krótkim 
oddechu”. Wzięła od siostry kilka tabletek loraze-
pamu, ale ponieważ wiedziała, że jest to lek uza-
leżniający przyszła do mnie po bezpieczny lek na 
„codzienne lęki”. Zaproponowałem jej opipramol, 
w schemacie od 0 do 3 tabletek dziennie. Zgłosiła 
się po kilku miesiącach, kiedy zaczął wyczerpy-
wać jej się zapas tabletek. Lek spełnił jej oczeki-
wania.

KOMENTARZ:
Diagnoza brzmiała: zaburzenia adaptacyjne, typ 
lękowo-depresyjny (F43.2). Gdyby nie wybitny 
związek objawów z sytuacją stresową rozpoznał-
bym u niej mieszane zaburzenia lękowo-depresyj-
ne (F41.2). 
Na kolejnej wizycie przepisałem jej zaświadczenie 
do lekarza pierwszego kontaktu z prośbą o prowa-
dzenie leczenia wg schematu, który sprawdził się 
w praktyce.

Zgłosił się do mnie mężczyzna w wieku około 60 lat, 
skarżący się na problemy ze snem. Polegały one na 
zbyt płytkim śnie nocnym. Wybudzał się w nocy, 
poza tym skarżył się na koszmary. W ciągu dnia był 
zmęczony i senny. Co więcej – mówił, że boi się  
iść do łóżka, ponieważ męczy się tak już długo.  
Ponieważ kiedyś leczyłem go z powodu bezsenności, 
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pamiętał moje ostrzeżenia przed braniem leków 
nasennych z grupy benzodiazepin, które pro-
ponował mu lekarz rodzinny i przyszedł po lek, 
który pozwoli mu się wyspać. Dałem mu ostroż-
nie 12,5 mg kwetiapiny wieczorem, jednak  
po 2 tygodniach zgłosił się mówiąc, że lek nie 
działa. Kazałem mu wtedy zwiększyć dawkę do 
25 mg, a gdyby to nie wystarczyło – do 2 table-
tek a’ 25 mg wieczorem. Okazało się, że właśnie 
dawka 50 mg jest skuteczna, pacjent zażywał ją 
przez 2 tygodnie codziennie a potem sporadycz-
nie. Nie widziałem go od tego czasu, co oznacza 
brak problemów ze snem.

KOMENTARZ:
Zaburzenia drugiej fazy snu, polegające na zbyt 
płytkim i przerywanym śnie nocnym, są charak-
terystyczne dla starszego wieku.
Pacjent jest dobrym pacjentem – słucha lekarza 
i stosuje się do jego zaleceń. Branie typowych 
leków nasennych, np. estazolamu, nitrazepamu 
czy zolpidemu w istocie psuje sen i prowadzi do 
bezsenności z odbicia – po odstawieniu „piguł-
ki nasennej” sen jest jeszcze gorszy niż przed 
rozpoczęciem jej zażywania.

W przygodnych problemach ze snem zalecam zażywa-
nie kwetiapiny doraźnie, po pół godzinie od położenia się do 
łóżka, a w przypadku osób starszych – po 1 godzinie kręcenia 
się w łóżku i czekaniu na sen. W krótkoterminowej bezsen-
ności zalecam stosowanie kwetiapiny przez okres 2 tygodni, 
a następnie stosowanie jej doraźnie, już tylko w razie wystą-
pienia bezsenności. 

Wykorzystuję kwetiapinę również w leczeniu zaburzeń 
lękowych, szczególnie o charakterze zaburzeń adaptacyj-
nych. U  tych osób problemy są zwykle związane z  trudną 
sytuacją życiową, występowaniem dystresu, zakłócającego 
funkcjonowanie indywidualne, rodzinne, społeczne i  zawo-
dowe. W takich sytuacjach zwykle zalecam stosowanie leku 
w dawkach 50-100 mg na dobę. Najczęściej daję pacjentom 
dawkę 75 mg na dobę, co oznacza zażywanie kwetiapiny trzy 
razy dziennie po 1 tbl a’ 0,025. Czas leczenia zależy od sytu-
acji życiowej pacjenta. Zwykle mówię im, że mają przestać 
zażywać lek albo zażywać go już tylko doraźnie, kiedy ustąpią 
„wichry prześladowań”. 

Hydroksyzyna
Hydroksyzyna jest najczęściej przeze mnie zalecanym 

lekiem w doraźnym lub krótkoterminowym leczeniu i łago-
dzeniu objawów lęku. Czasami używam jej również jako lek 
ułatwiający zasypianie w sytuacji, kiedy pacjent nie może za-
snąć właśnie z powodu lęku, niepokoju i nadmiaru lękowych 
myśli (Rycina 3). 

Hydroksyzynę w leczeniu lęku najczęściej zalecam 
stosować doraźnie lub okresowo (wtedy nie dłużej niż 2 ty-
godnie) do dawki dobowej 100 mg. Zwykle nie przepisuję w 
pojedynczej dawce tabletek mniejszych niż 25 mg, chociaż 
reaktywność pacjentów na lek jest bardzo indywidualna (Ta-
bela 3). Z moich praktycznych obserwacji, używanie jednora-
zowo dawki hydroksyzyny 50 mg (2 tbl) w ciągu dnia powo-
duje zwykle senność. Dlatego częściej proponuję pacjentom 
zażywanie jednej tabletki a’ 25 mg 3-4 razy dziennie, niż 
większej dawki jednorazowej.

Rycina 2.

Hydroksyzyna działa przeciwlękowo poprzez zmniejszanie aktyw-
ności układu histaminowego. W szczególności, jeżeli lęk i niepokój 
są przyczyną bezsenności, może również pomagać w zasypianiu.

blokada
receptora

hydroksyzyna H1 uspokojenie, 

Zgłosił się do mnie młody, wysportowany mężczy-
zna wagi ciężkiej (ważył około 120 kg). Skarżył się 
na stresującą pracę i problemy z zasypianiem, szcze-
gólnie w niedzielę. Przeżywał wtedy silny niepokój, 
„gonitwę myśli”, przewracał się w łóżku i nie mógł 
zasnąć. Dodatkowo miał wtedy problemy ze wzwo-
dem, co martwiło go ze względu na partnerkę, którą 
„bardzo kochał”. Zaleciłem mu 25 mg hydroksyzy-
ny wieczorem, kiedy zaczyna już denerwować się 
pracą. Przyszedł do mnie po kilku miesiącach po 
receptę. Zażywał pół a nawet ćwiartkę tabletki a’25 
mg! Powiedział, że kiedy zażył 25 mg zasnął jak 
kamień i nie dało się go dobudzić do rana. Zapisałem 
mu tabletki po 10 mg. 

Tabela 3: Bardzo silna hydroksyzyna

praktyka
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KOMENTARZ:
Nie spodziewałem się takiej nadwrażliwości na 
łagodny lek, jakim jest hydroksyzyna. Pacjenci cią-
gle mnie zaskakują i uczą. Zwykle jednak dawką 
skuteczną hydroksyzyny jest dawka 25 mg. Może 
być tak, że pacjent ten był niewyspany i ten wie-
czór, kiedy wziął pierwszą dawkę był długo wycze-
kiwanym przez jego organizm momentem spokoj-
nego snu. Jednak, ponieważ działała na niego mała 
dawka hydroksyzyny, należy stwierdzić, że czasem 
ludzie nie potrzebują jej dużych dawek.
Zaburzenia wzwodu z powodu stresu to norma. 
Wzwód nie lubi stresu, podobnie jak u kobiety pod-
niecenie nie idzie w parze ze zmartwieniami czy 
smutkiem. Oczywiście nie były to u pacjenta żadne 
zaburzenia erekcji. 

Dlaczego nie dłużej niż 2 tygodnie?
Wszystkie leki używane w medycynie, które działają na 

receptory powodują reakcje receptorowe. Polegają one na 
zmniejszeniu wrażliwości i  liczby receptorów w  sytuacji ich 
stymulacji lub na zwiększeniu wrażliwości i liczby receptorów 
przy blokowaniu receptorów.

W przypadku blokowania receptorów histaminowych H1 
reakcja receptorowa przyjmuje postać „regulacji w górę”, czy-
li zwiększenie wrażliwości i liczby tych receptorów (Rycina 3).

Leki przeciwhistaminowe powodują reakcję receptoro-
wą już po 2-3 tygodniach ciągłego stosowania tych leków. 
Kiedy dojdzie do takiej adaptacji receptorowej, skuteczność 
dotychczas stosowanej dawki zmniejsza się i  trzeba by ją 
zwiększyć. W  praktyce odradzam tej ścieżki postępowania 
i  zalecam nie zażywać leków przeciwhistaminowych 
w ciągłości dłużej niż przez 2 tygodnie. Po dwóch tygo-
dniach zalecam ewentualne zażywanie tych leków doraźnie, 
w razie potrzeby. 

Rycina 3.

Blokowanie receptorów histaminowych typu 1 (H1) powoduje po ok. 2-3 tygodniach zwiększenie ich liczby i wrażliwości, czego efek-
tem jest zmniejszenie skuteczności dotychczas stosowanej dawki leku przeciwhistaminowego, a w sytuacji przerwania stosowania 
tych leków – zwiększenie reakcji układu histaminowego na fizjologiczne porcje histaminy. Reakcja receptorowa ustępuje po około 
2-3 tygodniach od zaprzestania ciągłego używania leku przeciwhistaminowego i receptory reagują już „normalnie”.  

blokowanie receptorów H1 
przez opipramol, kwetiapinę 

lub hydroksyzynę

zmniejszenie aktywności 
układu histaminowego

zwiększenie aktywności 
układu histaminowego

pobudzenie, wzrost napędu, 
niepokój, problemy  

z zasypianiem.

odstawienie leku
po 2-3 tyg.

uspokojenie, wyciszenie, 
zmniejszenie lęku i niepokoju

błona komórkowa neuronu błona komórkowa neuronu
R R R R R

histamina

regulacja receptorów
„w górę”

praktyka
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Uwagi na temat  
dawkowania leków 

przeciwdepresyjnych 
Praktyczne rady dla lekarza POZ

Tomasz Szafrański

Zdając sobie sprawę, że lepsze bywa 
wrogiem dobrego, zdecydowaliśmy się jed-
nak na krótką glosę do praktycznych rad 
prof. Krzystanka dla lekarza POZ dotyczą-
cych tego, co zrobić, kiedy pacjent się boi 
oraz co zrobić, kiedy pacjent jest smutny? 
Mamy jednak powód usprawiedliwiający 
tę atawistyczną chęć „podzielenia włosa na 
czworo”. Powód ma postać powtarzających 
się pytań zadawanych przez lekarzy POZ 
przy okazji warsztatów i  wykładów. Pytań 
odnoszących się do prowadzenia leczenia 
farmakologicznego i  mających zwykle wy-
miar bardzo podstawowy – jak wprowadza-
my lek przeciwdepresyjny?, od jakiej dawki 
leku zaczynamy?, kiedy zwiększamy dawkę 
i do jakiej wysokości?, kiedy i w jaki sposób 
odstawiamy lek? Stąd poniższe uwagi doty-
czące dawkowania wybranych leków prze-
ciwdepresyjnych.

Inicjowanie terapii lekiem 
przeciwdepresyjnym

Aktualnie stosowane leki przeciwdepre-
syjne są generalnie bezpieczną i dobrze to-
lerowaną grupą leków. W Polsce i na świecie 

W bieżącym numerze Psychiatry dla Lekarza 
Rodzinnego zamieszczamy dwa artykuły 
profesora Marka Krzystanka, naukowca 
i praktyka, który posiada rzadką i jakże 
potrzebną umiejętność tłumaczenia w prosty 
sposób spraw, czasami niepotrzebnie 
komplikowanych w podręcznikach, 
rekomendacjach i monografiach. Dzięki 
temu możemy otrzymać kliniczny fundament 
pozwalający na budowanie jakże potrzebnego 
sojuszu lekarzy rodzinnych, lekarzy pierwszego 
kontaktu i lekarzy psychiatrów w leczeniu 
najczęściej rozpowszechnionych zaburzeń 
psychicznych, takich jak zaburzenia snu, 
zaburzenia lękowe i zaburzenia depresyjne. 
W dzisiejszych czasach można napisać, 
że to sojusz konieczny i niezbędny, ale 
postanowiliśmy, że w tym numerze czasopisma, 
z szacunku dla Was drodzy czytelnicy, 
o tak zwanych „dzisiejszych czasach”, także 
opatrzonych magicznym kryptonimem „19” pisać 
będziemy jak najmniej, właściwie wcale.

praktyka



13PSYCHIATRA/dla lekarza rodzinnego/LATO 2020

najczęściej stosowanymi lekami I  rzutu w  leczeniu depresji 
i zaburzeń lękowych są inhibitory wychwytu zwrotnego sero-
toniny (SSRI), takie jak escitalopram, sertralina czy fluoksetyna 
oraz inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrena-
liny (SNRI), takie jak wenlafaksyna. 

Wprowadzanie leku przeciwdepresyjnego u  pacjentów 
z  depresją lub zaburzeniami lękowymi powinno być zawsze 
poprzedzone zebraniem wywiadu i  oceną obecnego stanu 
psychicznego. Jeżeli chory zażywa jakieś inne leki, należy 
sprawdzić, czy nie ma istotnych interakcji. Zasady dawkowa-
nia leku powinny być indywidualne i dostosowane do stanu 
klinicznego danego pacjenta.

Generalnie obowiązuje zasada inicjowania leczenia po-
czynając od najmniejszej dawki leku i stopniowe miareczko-
wane (wzrost dawki) w  zależności od tolerancji leku. Należy 
pamiętać, że w  pierwszych dniach (tygodniach) stosowania 
leków przeciwdepresyjnych zwykle nie mamy jeszcze do czy-
nienia z ich efektem terapeutycznym, natomiast od początku 
mogą występować niektóre działania niepożądane. 

Wprowadzenie leków przeciwdepresyjnych działających 
w mechanizmie hamowania wychwytu zwrotnego serotoni-
ny/noradrenaliny może być związane z pojawianiem się takich 
działań niepożądanych jak nudności i bóle głowy, ale również 
na początku leczenia mogą wystąpić objawy takie jak niepo-
kój psychiczny i ruchowy, rozdrażnienie. Są one zwykle mało 
nasilone i przemijają w trakcie kontynuacji leczenia. Jednak-
że u  niektórych pacjentów adaptacja do wprowadzanego 
leczenia wymaga czasu. Trudno jest z  góry przewidzieć jak 
dany pacjent zareaguje na lek przeciwdepresyjny. Oczywiście 
ostrożne i  stopniowe wprowadzanie leku przeciwdepresyj-
nego powinno w  szczególności dotyczyć chorych w  wieku 
podeszłym, z  współwystępującą wielochorobowością oraz 
dzieci, młodzieży i młodych dorosłych (poniżej 25 lat).

Jednakże biorąc pod uwagę, że taki schemat ostrożne-
go i  stopniowego wprowadzania leku może poprawiać to-
lerancję, to moim zdaniem, w  praktyce lekarza rodzinnego 
należy preferować właśnie taki ostrożny i  zachowawczy, ale 
najbezpieczniejszy schemat dawkowania wobec wszystkich 
pacjentów. Dlatego takie właśnie schematy rozpoczynania 
leczenia, dla kilku wybranych leków przeciwdepresyjnych 
wymienionych w  tekstach prof. Krzystanka, przestawiono 
w tabeli. Oczywiście mogą one odbiegać, w przypadku nie-
których leków, od schematów dawkowania zamieszczonych 
w  Charakterystyce Produktu Leczniczego – ale jeśli tak jest, 

to jak wspomniano, rozbieżność dotyczy inicjowania leczenia 
niższą dawką oraz wolniejszej jej eskalacji. Podane w  tabeli 
odstępy czasowe do zwiększania dawki są orientacyjne i za-
kładają, że dotychczasowa dawka stosowana przez pacjenta 
jest dobrze tolerowana. Jeśli nie, to należy czekać do ustalenia 
tolerancji przed kolejnym zwiększeniem dawki leku. Jeżeli na 
początku wprowadzania leku przeciwdepresyjnego uciążli-
wym działaniem niepożądanym są nudności, pomocne może 
się okazać zażywanie leku wraz z posiłkiem. 

Ostatnia zasada dotycząca wprowadzania leków prze-
ciwdepresyjnych, o której warto zawsze pamiętać, jest taka, że 
im większe nasilenie objawów lękowych, tym bardziej należy 
inicjować terapię małą dawką i  być przygotowanym na bar-
dzo powolne jej zwiększanie. Psychoedukacja, wyjaśnienie 
wątpliwości, przygotowanie chorego na możliwe działania 
niepożądane, zapewnienie o  ich czasowym i  niezagrażają-
cym charakterze, ale też konsekwencja na pierwszym etapie 
terapii zwiększa szansę na pozytywny efekt długoterminowy.

Jaka dawka jest optymalna? 
Odpowiedź na pytanie o optymalną dawkę leku przeciw-

depresyjnego zależy oczywiście od kontekstu klinicznego, 
więc oczywiście trudno o jedną odpowiedź. Jednakże znowu 
generalnie spodziewamy się, że większość pacjentów z  de-
presją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami depresyjno-
-lękowymi, którzy mają łagodne lub umiarkowane nasilenie 
zaburzeń, odpowie na terapię podstawową dawką leku i nie 
będzie u nich zachodziła konieczność zwiększania dawki do 
dawek maksymalnych. 

Z punktu widzenia prowadzenia leczenia pacjenta w wa-
runkach POZ istotne jest osiągnięcie poprawy objawowej lecz 
równocześnie dobrej tolerancji i ogólnie akceptowalności le-
czenia przez pacjenta. 

Dawka optymalna może być zatem zdefiniowana wła-
śnie jako taka dawka leku przeciwdepresyjnego, która za-
pewnia optymalną równowagę pomiędzy skutecznością, 
tolerancją i  akceptowalnością leczenia – taką właśnie defi-
nicję zastosował profesor Toshi Furukawa z  Uniwersytetu 
w  Kyoto i  wsp. w  pracy „Optimal dose of selective serotonin 
reuptake inhibitors, venlafaxine, and mirtazapine in major de-
pression: a systematic review and dose-response meta-analysis”.  

praktyka
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Praktycznie oznacza to, że większość chorych z  łagodnymi 
lub umiarkowanymi zaburzeniami lękowymi i  depresyjnymi 
powinno zareagować na leczenie podstawową dawką leku 
przeciwdepresyjnego SSRI/SNRI (wskazaną w  CHPL). Jeżeli 
nie mamy odpowiedzi na leczenie podstawową dawką, a to-
lerancja jest dobra, to w praktyce lekarza POZ jako bezpieczne 
można rekomendować zwiększenie dawkowania leku prze-
ciwdepresyjnego w obrębie wskazanej powyżej dawki opty-
malnej, ale jednocześnie w takiej sytuacji (braku poprawy lub 
złej tolerancji leczenia) wskazane jest już zasięgnięcie konsul-
tacji specjalisty psychiatry. 

Brak poprawy na standardowej dawce nie musi, ale 
może oznaczać konieczność pogłębienia diagnostyki i zmia-
ny postępowania. Poza zwiększeniem dawkowania leków do 
dawek maksymalnych, psychiatra może wprowadzić lecze-
nie skojarzone dwoma lekami przeciwdepresyjnymi, poten-
cjalizację innym lekiem lub po prostu zmienić lek przeciw-
depresyjny. 

Nie możemy także oczekiwać, że leki pomogą każdemu. 
Należy pamiętać, że pełna poprawa zaburzeń depresyjnych 
i  lękowych u części chorych jest możliwa dopiero przy łącz-
nym stosowaniu farmakoterapii i psychoterapii.

Jak odstawiamy leki przeciwdepresyjne?
Jeżeli terapia lekiem przeciwdepresyjnym jest skuteczna 

i przyniosła ustąpienie objawów, to w przypadku większości 
zaburzeń depresyjnych i lękowych zaleca się kontynuowa-
nie podawania leku jeszcze przez kolejne 6-9 miesięcy celem 
utrwalenia poprawy i profilaktyki nawrotu. W przypadku czę-
ści chorych z nawracającym przebiegiem zaburzeń leczenie 
przeciwdepresyjne może być prowadzone przez wiele lat, 
analogicznie do leczenia nadciśnienia.

Na podstawie analizy 77 badań  
dotyczących leczenia depresji 
autorzy wskazują następujące opty-
malne dawki:

Citalopram 20-40 mg

Escitalopram 10-20 mg

Fluoksetyna 20-40 mg

Sertralina 50-100 mg

Wenlafaksyna 75-150 mg

W tym kontekście jednym z pierwszych pytań zadawa-
nych przez pacjentów i jednocześnie jedną z podstawowych 
informacji, które powinien uzyskać pacjent, to informacja, 
że leki przeciwdepresyjne nie uzależniają. Można je stoso-
wać codziennie i długoterminowo. 

Co więcej, stosowanie leczenia przyczynowego za-
burzeń lękowych i depresji tak naprawdę zmniejsza ryzy-
ko powstania uzależnienia, które rozwija się u około 35% 
chorych leczonych objawowo benzodiazepinami i lekami 
nasennymi. Dlatego ważną alternatywą dla tych leków sta-
nowią leki niebenzodiazepinowe, o których pisze dalej prof. 
Krzystanek. Jedna z rycin w jego artykule mówi o zjawisku 
„down” i „up-regulacji” receptorów. Leki przeciwdepresyjne 
oczywiście powodują zmiany w neurotrasmisji i im dłużej je 
stosujemy, tym bardziej gwałtowne odstawianie leku może 
powodować nieprzyjemne objawy związane z dyskontynu-
acją leku. Nie należy jednak ich pojawiania się mylić z obja-
wami uzależnienia. 

Większość osób nie ma żadnych objawów „odstawien-
nych”. Tak jak wspomniano, są one funkcją długości stoso-
wania danego leku i jego dawki, u chorych długo leczonych 
objawy dyskontynuacji mogą wystąpić u co czwartej osoby. 
Generalną zasadą obowiązującą przy odstawianiu leków 
przeciwdepresyjnych jest, aby robić to stopniowo – cytując 
Krzystanka: „tak aby mózg tego nie zauważył”. W tabeli po-
dane są przykłady w jakim tempie może się odbywać odsta-
wianie poszczególnych leków. Niektóre leki powodują obja-
wy dyskontynuacji częściej i w większym nasileniu – należy 
do nich paroksetyna i wenlafaksyna – warto więc zwrócić 
szczególną uwagę na to, aby unikać ich odstawienia „z dnia 
na dzień”.

praktyka
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Nazwa leku Początek leczenia Zwiększenie dawkowania Odstawienie leku

Tabela: Zasady dawkowania wybranych leków przeciwdepresyjnych

Po 4 tygodniach można  
zwiększyć do 20 mg

Zmniejszać o 5 mg  
co 3-4 tygodnie  
do zupełnego  
odstawienia

Escitalopram 2,5 mg przez 2-4 dni, 
następnie 5 mg przez  
6 dni i jeżeli tolerancja 
jest dobra, to następnie  
10 mg/d 

Po 4 tygodniach można  
zwiększyć do 40 mg

Jeżeli stosowane 
wyższe dawki,  
to zmniejszyć  
do dawki 20mg, 
odczekać 2 tygodnie, 
następnie podawać  
co 2 dni przez  
2 tygodnie i odstawić

Fluoksetyna 10 mg przez 6-8 dni  
lub kapsułka 20 mg  
co drugi dzień przez  
8 dni i jeżeli jest dobra 
tolerancja to następnie 
20 mg/d

Po 4 tygodniach można  
zwiększyć do 100 mg

Zmniejszać o 25 mg 
co 3-4 tygodnie do 
zupełnego odstawienia

Sertralina 25 mg przez 4-8 dni, 
następnie 50 mg/d

Po 4 tygodniach można  
zwiększyć do 150 mg

Największe 
ryzyko objawów 
dyskontynuacji. 
Lek należy zmniejszać 
bardzo stopniowo  
o 37,5 mg, nie szybciej  
niż co 3 tygodnie i 
dojść do dawki 75 mg. 
Następnie 37,5mg przez 
4 tygodnie i odstawić. 
W razie objawów 
dyskontynuacji podać 
jeszcze 37,5 mg  
co drugi dzień  
przez 2-3 tygodnie

Wenlafaksyna 37,5 mg przez 7-8 dni 
następnie 75 mg/d

Nie zwiększać dawki, jeżeli brak 
odpowiedzi po 4-8 tygodniach 
odstawić

2x1 tabletka przez 3 dni, 
następnie 1x1 przez  
3 dni i odstawić

Tianeptyna 1 dzień: 1 tabletka  
wieczorem,
2 i 3 dzień: 2x1 tabletka,
następnie 3x1

praktyka
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Shinrin yoku i terapia lasem  
 Katarzyna Simonienko1, Napoleon Waszkiewicz2

 | 1. dr n. med. – lekarz psychiatra w SPPZOZ w Choroszczy oraz Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przewodniczka Białowieskiego Parku Narodowego.
   2. prof. dr n. med. – lekarz psychiatra, kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz oddziału IV SPPZOZ w Choroszczy.

Tętniąca życiem przyroda, zieleń liści i promienie słońca zachęcają nas do spacerów. 
Gdzie najlepiej wybrać się po pracy, żeby odpocząć, nabrać odporności i w przyjemny 
sposób odnieść różne korzyści zdrowotne? Do parku? Nad wodę? Okazuje się,  
że do lasu! Japońscy i koreańscy naukowcy od ponad dwudziestu lat badają korzystny 
wpływ lasu na ludzki organizm, badania nad terapią lasem (ang. forest therapy)  
robią się coraz bardziej popularne również w Europie oraz USA.
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Shinrin yoku i terapia lasem  
 Katarzyna Simonienko1, Napoleon Waszkiewicz2

 | 1. dr n. med. – lekarz psychiatra w SPPZOZ w Choroszczy oraz Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przewodniczka Białowieskiego Parku Narodowego.
   2. prof. dr n. med. – lekarz psychiatra, kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz oddziału IV SPPZOZ w Choroszczy.

Przez wiele lat ludzie intuicyjnie poszukiwali 
kontaktu z przyrodą w sytuacjach zmęczenia czy 
stresu. W średniowieczu i później chronili się tam 
przed falami dziesiątkujących cywilizacje chorób 
zakaźnych, w  dobie romantyzmu wzmacniali 
ciało i  ducha, szukając inspiracji oraz przeciw-
stawiając się przygnębiającym nastrojom. Mało 
kto miał wtedy świadomość, że w otoczeniu na-
turalnej zieleni, w  pobliżu płynącej wody, nasz 
mózg otrzymuje sygnał „masz skąd czerpać po-
żywienie, nie grozi ci pragnienie, możesz zbu-
dować schronienie, będziesz syty i  bezpieczny”. 
W  dobie narastającego postępu cywilizacyjne-
go zostaliśmy odcięci od warunków życia, które 
zapewniały nam egzystencję jako gatunkowi od 
samego początku – przez setki tysięcy lat. Nie 
jesteśmy ewolucyjnie przystosowani do gąszczu 
asfaltowych bloków oraz szklanych szyb korpora-
cji, nasze ciała nie czują się dobrze w  samocho-
dach i metrze, a zmysły w ekspozycji na godziny 
spędzane przed komputerem i  telefonem. Flora 
bakteryjna dużych miast jest dość jałowa w  po-
równaniu z  mikrobiologią puszcz i  naturalnych 
łąk. Zbyt niska ekspozycja na mikroorganizmy, 
które, kompatybilne z  naszą florą fizjologiczną 
skóry i jelit, zapewniają nam homeostazę ze śro-
dowiskiem, a  także nadużywanie antybiotyków 
według teorii „nadmiernej sterylności” przyczy-
niają się do rozwoju deficytów odporności oraz 
alergii [1]. Postanowiono zatem potraktować 
naturę jako środek przywracający zdrowie i tera-
pię lasem włączyć do kanonu medycznego oraz 
zbadać, jak dokładnie organizm ludzki reaguje na 
przywrócenie kontaktu ze środowiskiem leśnym.

zdjęcia: Katarzyna i Kamil Simonienko

praktyka
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TEORIA I PRAKTYKA

W badaniach japońskich przyjął się termin „shinrin yoku” 
oznaczający dosłownie „kąpiel leśną”. Określa on uważne prze-
bywanie w  lesie – stacjonarnie bądź powolny spacer – przy 
zaangażowaniu wszystkich zmysłów. Chodzi nie tylko o oglą-
danie i słuchanie otoczenia, ale też o smakowanie powietrza, 
zapachy i  dotyk kory drzew, mchu i  naturalnych faktur. Po-
święcone są mu liczne specjalistyczne ośrodki medyczne oraz 
trasy spacerowe. W 1982 r. na wyspie Yokushima, porośniętej 
prastarym cedrowym lasem, zespół profesora Miyazaki po 
raz pierwszy dokonał badań wpływu aktywnych składników 
leśnego powietrza na zdrowie ludzkie [2]. Okazało się, że po 
ekspozycji na las iglasty badani mają niższe stężenie kortyzolu 
w ślinie, co oznaczało spadek stresu fizjologicznego, a w pod-
skalach negatywnych kwestionariusza stanu nastrojów POMS 
mniej odczuwali stres, zmęczenie i  złość w  porównaniu do 
grupy kontrolnej, która nie była w lesie. Badanie z 1998 r. wy-
kazało z  kolei, że terapia lasem korzystnie wpływa na pozio-
my glikemii u chorych na cukrzycę insulinozależną, przy czym 
wpływ ten nie wiąże się z intensywnością wysiłku fizycznego 
[3]. Wobec powyższych danych rząd japoński zainicjował pro-
gram zdrowia publicznego, w ramach którego przeprowadzo-
no wiele badań poświęconych tejże tematyce [4]. 

Poszukując artykułów naukowych dotyczących kąpieli le-
śnych, w wyszukiwarce „PubMed” napotykamy około 30 prac 
badawczych, w  większości wykonanych w  Japonii lub w  Ko-
rei, dotyczących różnych aspektów zdrowia ludzkiego. Zanim 
jednak przyjrzymy się ich wynikom, zwróćmy uwagę na to, co 
sprawia, że las wywiera tak duży wpływ na nasze zdrowie.

Czynniki aerobiologiczne to zarówno mikroorganizmy, 
pyłek roślin, jak i substancje chemiczne przez nie wydzielane, 
które unoszą się w leśnym powietrzu. Mikrobiota kompleksów 
leśnych są ściśle związane z siedliskami roślinnymi, zależą od 

składu gatunkowego lasów: inne są w iglastych, inne w liścia-
stych, inne w hodowlanych, a najbogatszą reprezentację znaj-
dziemy w lasach naturalnych, o największej bioróżnorodności, 
których niestety jest w  naszym kraju najmniej. Mikroorgani-
zmy znajdują się nie tylko w powietrzu, ale też żyją na liściach, 
igłach i  korze drzew, na martwym drewnie, jeśli nie jest ono 
usuwane, a także w glebie i warstwie przyglebowej, jak Myco-
bacterium vaccae. Powietrze jest nimi przesycone najbardziej 
w  pobliżu wód płynących, szczególnie w  godzinach poran-
nych. Stamtąd przedostają się do naszych ciał wziewnie lub 
drogą pokarmową.

Mycobacterium vaccae to niepatogenny gatunek bakte-
rii żyjących w glebie. Badania dowodzą, że kontakt z nią może 
pomóc w  leczeniu astmy, łuszczycy, zapalenia skóry, a  także 
dzięki zwiększeniu poziomu serotoniny – depresji i  lęku [5]. 
Wygląda na to, że zarówno praca w ogródku, jak i aktywności 
w lesie, w trakcie których możemy się pobrudzić, wpływają ko-
rzystnie na nasze zdrowie.

Kolejnym ważnym elementem bioaerozolu są fitoncydy 
– terpenowe substancje wydzielane przez rośliny w  celach 
obronnych i komunikacyjnych [6]. Okazuje się, że przenoszo-
ne drogą powietrzną, nie tylko informują inne rośliny o zagro-
żeniu, ale też same mają właściwości bakterio-, wiruso- czy 
grzybobójcze, których nie tracą po dostaniu się do naszych 
organizmów. Do najbardziej znanych fitoncydów lasów igla-
stych należą m. in. α-pinen, β-pinen, linolen czy cedrol. Ich 
wdychanie nie tylko poprawia naszą odporność, wpływając 
m.in. na aktywność i  ilość komórek NK, ale też redukuje po-
ziom fizjologicznego stresu [7]. Terpeny wydzielane przez ro-
śliny mają liczne właściwości przeciwzapalne wykorzystywane 
w chorobach uszu, dróg oddechowych, skóry czy stawów. Ich 
mechanizmy są różnorodne, związane m.in. z  interleukinami 
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2) układ nerwowy:
n aktywność przywspółczulna istotnie wyższa, a współczul-

na istotnie niższa [14], zarówno przy czynnej, jak i biernej 
ekspozycji [12];

n wyższe średnie wartości fal alfa i beta, przemawiające za 
lepszym skupieniem i koncentracją uwagi przy jednocze-
snym uczuciu zrelaksowania [11]. 

3) Układ immunologiczny:
n znaczący wzrost liczby i aktywności komórek NK oraz białek 

antynowotworowych (granulozyna, perforyna, granzymy 
A i B) [17];

n mniejsza reakcja zapalna, znacząco niższy poziom IL- 6, 
TNFα i CRP [18].

4) Stres:
n znacząca redukcja poziomu kortyzolu we krwi oraz w ślinie 

podczas ekspozycji czynnej i biernej [19,20];
n w skali POMS istotnie wyższe punktacje w przedziałach 

pozytywnych: odświeżony, komfortowy, kojący, i naturalny 
oraz pełen wigoru. Istotnie niższe punktacje w przedziałach 
negatywnych napięcie-niepokój, depresja-przygnębienie, 
złość-nienawiść, zmęczenie, zmieszanie [21].

Pytaniem pozostaje, czy każdy las ma właściwości tera-
peutyczne i gdzie spacerować, żeby odnosić korzyści zdro-
wotne? Wg japońskiej definicji [22] drzewa muszą mieć wy-
sokość co najmniej 5 m, szerokość pasa wynosić minimum 
20m, a powierzchnia 0,3 ha. Pokrywa korony powinna zasła-
niać przynajmniej 30% nieba, więc wszelkiego rodzaju szkółki 
leśne nie spełnią tej roli. Las naturalny działa korzystniej od 
hodowlanego [23].

oraz czynnikiem martwicy nowotworów TNF-α. Wykazują też 
właściwości przeciwnowotworowe, neuroprotekcyjne oraz 
ochronę przed stresem oksydacyjnym.

Rośliny zielne oraz drzewa i  krzewy wydzielają również 
olejki eteryczne, których wpływ na organizm ludzki jest wielo-
kierunkowy – biobójczy dla patogenów, przeciwzapalny, zwią-
zany m.in. z działaniem cyklooksygenaz.

Do innych czynników korzystnie wpływających na zdro-
wie ludzkie należą: wilgotność powietrza – większa i bardziej 
stabilna od miejskiej, potrafiącej w krótkim czasie osiągać spo-
rą rozpiętość: od asfaltowej suszy w słoneczny dzień, po tro-
pikalną wręcz wilgoć po letnim deszczu, gdzie woda nie ma 
jak wsiąknąć w glebę i intensywnie paruje. Temperatura, która 
zimą jest zwykle o kilka stopni wyższa, a latem niższa, chroniąc 
nasze drogi oddechowe i  skórę przed skrajnymi działaniami. 
Nasłonecznienie – rozproszone, bogatsze w  widmo z  zakre-
su barw niebieskich i  zielonych, wpływających relaksacyjnie. 
Ujemna jonizacja powietrza, odwrotnie niż w miastach, gdzie 
duża ilość sprzętu elektronicznego generuje niezdrową joni-
zację dodatnią. 

Wpływ terapii lasem  
na poszczególne układy:

1) układ krążenia:
n wartości RR były istotnie niższe po spacerach w lesie [8-11];
n ciśnienie krwi było istotnie niższe, zarówno po ekspozycji 

czynnej, jak i biernej [12,13];
n tętno było istotnie niższe [8,10,14,15];
n poziom reniny, angiotensynogenu i angiotensyny II znaczą-

co niższe u pacjentów z niewydolnością krążenia [16];

praktyka
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Podczas leśnych spacerów należy pamiętać o za-
chowaniu ostrożności – w  lasach naturalnych o  opa-
dających gałęziach, na terenach z bujnym podszytem 
o możliwości napotkania kleszczy i zarażenia się cho-
robami przez nieprzenoszonymi: boreliozą i kleszczo-
wym zapaleniem mózgu. Warto rozważyć szczepienia 
przeciwko KZM, każdorazowo sprawdzić dokładnie 
ciało pod kątem niechcianych pasażerów, co ma zna-
czenie w  profilaktyce boreliozy, zwrócić uwagę na 
ewentualny rumień, aby szybko wdrożyć antybio-
tykoterapię. Dobrze wcześniej poczytać o  terenie 
wybranym przez nas na spacer – czy nie będzie zbyt 
trudny, obfitujący w alergeny, czy nie jest to np. okres 
rykowiska, polowań czy innych sytuacji, które mogły-
by przy niezachowaniu ostrożności skończyć się dla 
nas niekomfortowo. Nie należy się jednak zniechęcać, 
a w razie wątpliwości skorzystać z usług polecanego 
przewodnika, którego z  łatwością znajdziemy w każ-
dym parku narodowym.

Dni są teraz dłuższe, a jak mawia skandynawskie 
porzekadło, nie ma nieodpowiedniej pogody na spa-
cer, są tylko źle dobrane ubrania. Wyjdźmy do lasu 
i  pozwólmy naszym ciałom złapać w  kontakcie z  na-
turą zdrowy rytm, odnowić zasoby odpornościowe, 
zaczerpnąć fitoncydów pełną piersią i  pozbyć  się fi-
zjologicznych konsekwencji stresu. Zadbajmy o nasze 
lasy, a one zadbają o nasze zdrowie. n

Jak korzystać z kąpieli leśnych
żeby przynosiły maksymalny efekt prozdrowot-
ny? Zastanawiali się nad tym naukowcy z  Japo-
nii i przy projektowaniu badań nad shinrin yoku 
stworzyli zasady postępowania podczas space-
rów terapeutycznych:
n skup się na doznawaniu chwili wszystkimi 

pięcioma zmysłami: słuchaj, oglądaj, dotykaj, 
wąchaj, a nawet smakuj powietrze, w bez-
piecznych warunkach spróbuj pospacerować 
boso;

n spaceruj niespiesznie, jeśli potrzebujesz, 
zatrzymując się. Możesz usiąść albo położyć się 
na ziemi, np. na macie wodoodpornej;

n zadbaj o atmosferę ciszy. Nie rozmawiaj z inny-
mi uczestnikami zajęć oprócz wyznaczonych 
do tego pór, np. podczas lunchu czy przerw;

n nie bierz ze sobą telefonu komórkowego, 
a jeśli musisz, wyłącz go;

n spaceruj minimum przez 20 minut, maksymal-
nie tyle, aby spacer nie był męczący. np. 2-3 
godziny;

n dostosuj wysiłek do swoich możliwości, nie usta-
wiaj sobie celów wydolnościowych, odległościo-
wych ani nie bij rekordów;

n bądź uważny, czerp przyjemność z kontaktu 
z przyrodą [24,25].

praktyka
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Od geriatry  
do psychiatry
Pozytywna 
zazdrość,  
czyli o kowbojach  
i policjantach
Katarzyna Broczek
| Klinika Geriatrii. Warszawski Uniwersytet Medyczny

Czego może zazdrościć geriatra  
psychiatrze? Wielu rzeczy... a na pewno 
umiejętności precyzyjnego rozpozna-
wania majaczenia. Szczególnie, jeśli 
przebiega pod postacią przymglenia, 
w klasyfikacji DSM-5 nazwanego  
„małym zespołem majaczeniowym”.

Niewielkie zaburzenia orientacji, senność, zmniejszenie 
aktywności, nie mają szansy być objawami zauważonymi 
i  krytycznie przeanalizowanymi w  oddziałach niepsychia-
trycznych, gdzie pacjent w stanie zaburzeń świadomości bez 
pobudzenia jest niekłopotliwy i  nie zwraca na siebie uwagi. 
W  tych przypadkach często też błędnie rozpoznawane jest 
otępienie. Na ratunek geriatrze konsultującemu w oddziale in-
ternistycznym może przyjść wnikliwa analiza sytuacji pacjenta 
przed przyjęciem do szpitala, zmiana aktywności, zachowania, 
sposobu komunikowania się i funkcjonowania poznawczego, 
jeśli uzyskanie tych informacji jest możliwe od jego rodziny 
lub opiekunów. „Galopujące otępienie” („Przedwczoraj był na 
koncercie w  filharmonii, dziś trudno nawiązać z  nim kontakt 
słowny”) oznacza zawsze ostre zaburzenia świadomości, choć 
niewykluczone, że nałożone na uprzednio istniejące, a nieroz-
poznane zaburzenia funkcji poznawczych.

W przypadku majaczenia hiperaktywnego z towarzyszą-
cym pobudzeniem i  objawami psychotycznymi rozpoznanie 
problemu jest łatwiejsze, ale także obarczone ryzykiem błęd-
nej diagnozy. Pacjent może zostać skierowany do oddziału 
psychiatrycznego z rozpoznaniem psychozy – i tu ujawniają się 
umiejętności psychiatry – zazwyczaj objawy są bardzo szybko 
zakwalifikowane do obrazu ostrych zaburzeń świadomości 
i rozpoczyna się proces poszukiwania przyczyn tego stanu, co 
w warunkach szpitala psychiatrycznego jest znacznie trudniej-
sze, niż w szpitalach internistycznych lub wieloprofilowych ze 
względu na mniej rozbudowaną bazę diagnostyczną. 

W części przypadków personel oddziałów przyjmujących 
pacjentów starszych w ciężkim stanie uważa za zupełnie na-
turalne, że pacjenci mają „zmieniony stan świadomości” i ma-
jaczenie nie jest uznawane za czynnik ryzyka niepomyślnego 
przebiegu choroby. 

praktyka
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Trzecia (nie tędy) droga
Trzecie spotykane w  praktyce rozwiązanie polega na 

zastosowaniu „odpowiedniej” dawki leków, co w sposób cu-
downy uspokaja pacjenta. Na szczęście coraz rzadziej w tym 
celu są stosowane benzodiazepiny, a częściej leki przeciwp-
sychotyczne drugiej generacji. Tym niemniej, w  większości 
przypadków nie oznacza to ustąpienia majaczenia, tylko jego 
przejście w  formę hipoaktywną. Dla 90-letniego pacjenta 
z tzw. wrażliwym mózgiem (ang. vulnerable brain) na skutek 
deficytów neuroprzekaźników, zmian naczyniowych lub pro-
cesu neurodegeneracyjnego, dawka 50 mg kwetiapiny może 
być wystarczająca do wywołania wielogodzinnej patologicz-
nej senności, hipotensji ortostatycznej lub zaburzeń chodu. 
A  stąd już tylko krok do upadku i  złamania – np. bliższego 
końca kości udowej. Jedyny pozytywny aspekt tej sytuacji 
jest taki, że spór między psychiatrą i internistą o to, gdzie ma 
być leczony pacjent z  majaczeniem zostaje zastąpiony jed-
noznaczną decyzją o przeniesieniu do oddziału ortopedycz-
nego. 

Na szczęście dzięki postępowi techniki medycznej coraz 
więcej pacjentów w zaawansowanym wieku może być zakwa-
lifikowanych do zabiegu operacyjnego (wszczepienie endo-
protezy w przypadku złamania szyjki kości udowej, zespole-
nie śródszpikowe w przypadku złamania przezkrętarzowego) 
i  powrócić do sprawnego funkcjonowania po rehabilitacji. 
Jednak tu rodzi się następny problem: zaburzenia świadomo-
ści w  okresie okołooperacyjnym. Zabieg w  pełni udany, ale 
pacjent jakby bez kontaktu z rzeczywistością. Czy coś można 
na to poradzić? W wielu krajach na świecie stosuje się specjal-
ne modyfikacje znieczulenia (unikanie znieczulenia ogólne-
go, minimalna dawka leków i  maksymalnie krótki czas znie-
czulenia), aby zmniejszyć ryzyko majaczenia pooperacyjnego. 

Tak jak w kinie
Czy psychiatra i geriatra mogą pomóc w leczeniu pacjen-

tów z majaczeniem poza ustaleniem rozpoznania i optymal-
nego zindywidualizowanego leczenia? Kluczem do lepszego 
leczenia mogłaby być próba zrozumienia przeżyć doświad-
czanych przez pacjentów w stanie majaczenia. A są to przeży-
cia niezwykłe i trudne do zniesienia. Oto przykłady:

Western
U  82-letniego mężczyzny z  wyższym wykształceniem 

wystąpiło osłabienie, a  następnie krótkotrwałe zasłabnięcie 
w domu. Wezwany przez opiekunów zespół ratownictwa me-
dycznego przewiózł pacjenta do szpitala, gdzie, po rozpozna-
niu odwodnienia i  zaburzeń elektrolitowych, pacjent został 
przyjęty na oddział chorób wewnętrznych. W  dokumentacji 
medycznej znalazła się krótka notatka o zaburzeniach orien-
tacji w przebiegu prawdopodobnych zaburzeń świadomości 
lub zaburzeń funkcji poznawczych, co bezwzględnie należy 
uznać za sukces wobec zwykle zaniedbywanej oceny stanu 
psychicznego pacjentów przyjmowanych do oddziałów nie-
psychiatrycznych. Po nawodnieniu i  wyrównaniu zaburzeń 
elektrolitowych objawy dezorientacji ustąpiły w ciągu 48 go-
dzin i pacjent został wypisany do domu w stanie dobrym. 

Co przeżywał pacjent w tym stanie? Historia jest dopraw-
dy niezwykła i została opowiedziana przez pacjenta lekarzo-
wi podczas rutynowej wizyty po hospitalizacji. Otóż pacjent 
nie pamiętał kompletnie nic od okresu przed zasłabnięciem 
w domu, aż do dnia poprzedzającego wypis ze szpitala (dwie 
doby). Początkowo miał wrażenie, że ogląda film, w  którym 
kowboje strzelali do bliżej nieokreślonych celów w przerwach 
między cyklicznymi pobytami w lokalnym barze, do którego 
wejścia strzegły typowe wahadłowe drzwi jak z westernu. Na-
gle pojawili się nowocześni policjanci, a nasz bohater (pacjent) 
został wciągnięty do akcji. Już nie był niemym obserwatorem, 
ale gonił wraz z policją złoczyńców, uciekał w popłochu przed 
mordercą i  nożownikiem oraz mackami mafii. Wszystko to 
było tak realne, jakby działo się naprawdę. Pacjent nie mógł 
nadziwić się, skąd wziął się w tym dziwacznym świecie, ale na 
zdziwienie nie miał zbyt dużo czasu, gdyż ciągle musiał przed 
kimś uciekać.

Opisy majaczenia pooperacyjnego u  pacjentów po za-
biegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego dostarczają 
podobnych opisów (Harding i wsp., 2008). Po ustąpieniu za-
burzeń świadomości pacjenci określali swoje samopoczucie 
w następujący sposób: 

a. „Nic takiego nigdy mi się nie przydarzyło”;
b. „To było dziwne i tajemnicze”;
c. „Leżałam i nie mogłam zrozumieć, co się dzieje”;
d. „Bałem się, że personel uzna mnie za niespełna rozumu”. 

Nic takiego  
nigdy mi się  
nie przydarzyło 

To było
dziwne
i tajemnicze
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Kuchnia polowa
Nawracające epizody majaczenia u pacjenta przebywa-

jącego we własnym domu: 89-letni inżynier ma bardzo licz-
ne choroby, w tym układu krążenia i oddechowego. Ponadto 
od dwóch lat przyjmuje citalopram (20 mg/d) zalecony przez 
kardiologa z powodu objawów niepokoju i dysforii oraz zol-
pidem (10 mg/d) z powodu zaburzeń snu. Od dwóch miesię-
cy rodzina zauważa, że pacjent często wstaje w nocy i krząta 
się po kuchni, aby gotować grochówkę dla wojska. Rano pa-
cjent nie jest w stanie odtworzyć, co się z nim działo, ale czę-
sto czuje się zmęczony, poza tym funkcjonuje zupełnie pra-
widłowo, jest sprawny funkcjonalnie i ma zainteresowania.

Jedno, co pozostaje pewne, pacjenci w stanie majacze-
nia nie są w  stanie określić zmiany swojego stanu ani sfor-
mułować podpowiedzi dla lekarza, wymieniając swoje obja-
wy. Natomiast po przebytym epizodzie majaczenia pacjenci 
często pamiętają, że działo się z nimi coś dziwnego, czasem,  
że zachowywali się nieodpowiednio. Mogą też nie odtwa-
rzać z pamięci żadnych wydarzeń, a okres majaczenia pokry-
ty jest niepamięcią.

Praktyczne i  aktywne podejście do rozpoznawania 
zaburzeń świadomości i  majaczenia obejmuje dokładne 
badanie kliniczne i zastosowanie wybranych skal do rozpo-
znawania majaczenia. Należą do nich: skala CAM (Confusion 
Assessment Method), wraz z  bardziej rozbudowana skalą 
CAM-ICU stosowaną w oddziałach intensywnej terapii, skala 
DOS (Delirium Observation Scale), polecana do rutynowe-
go stosowania dla pielęgniarek pracujących w  oddziałach 
geriatrycznych i  wiele innych skal diagnostycznych. Za ich 
pomocą można rozpoznać nie tylko rozwinięte majaczenie, 
ale również, dzięki często powtarzanej ocenie, zdiagnozo-
wać rozpoczynające się ostre zaburzenia świadomości, np. 
pod postacią senności i niewielkich zaburzeń orientacji lub 
drażliwości. Pozwala to na szybkie wdrożenie diagnostyki 
i  zapewnienie bezpiecznego środowiska pacjentowi. Ko-
nieczne jest wykluczenie wielu przyczyn somatycznych (np. 
zaburzeń elektrolitowych), które u pacjentów z wielochoro-
bowością stanowią główną przyczynę majaczenia.

Lepiej zapobiegać…
Czy majaczeniu można zapobiegać? Części przypadków 

niewątpliwie można by zapobiec, stosując proste metody, ta-
kie jak: umożliwienie kontaktu z bliskimi osobami, zapewnie-
nie dostępu do okularów i  aparatu słuchowego, utrzymanie 
fizjologicznego cyklu sen-czuwanie bez nadmiaru bodźców 
ani deprywacji sensorycznej. Jeśli chodzi o  pacjentów prze-
bywających w  domu należy krytycznie przeanalizować sto-
sowaną farmakoterapię, w  opisanym powyżej przykładzie 
„gotowania grochówki” nocne zaburzenia świadomości były 
najprawdopodobniej spowodowane stosowaniem niebenzo-
diazepinowego leku nasennego – zolpidemu, który jest rów-
nie szkodliwy u osób starszych jak benzodiazepiny.

Z kolei u osób z otępieniem występują nierzadko epizody 
majaczenia nałożonego na otępienie, co stanowi dodatkową 
trudność diagnostyczną. 

Mózg w stanie zaburzeń świadomości podlega istotnym, 
choć nie w  pełni zrozumianym przemianom. Podkreśla się 
znaczenie deficytu cholinergicznego i  dopaminergicznego 
oraz nieprawidłowe funkcjonowanie układu gabaergicznego.  

Lecząc pacjentów w  starszym wieku, a  szczególnie  
w  zaawansowanym wieku podeszłym, należy pamiętać, że 
w  wymiarze poznawczym i  emocjonalnym pacjenci balan-
sują na cienkiej granicy między zdrowiem a chorobą i błahy 
czynnik może wytrącić ich skutecznie z tej równowagi. A wte-
dy swoją obecność ujawniają kowboje gotowi do rozróby 
i czujni policjanci... n
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Postępowanie 
w zaburzeniach 
zachowania 
w otępieniu 
w codziennej praktyce
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Otępienie to rosnący problem związany 
z dynamicznie zwiększającą się popu-
lacją osób w podeszłym wieku. Szacuje 
się, że w 2030 r. na świecie będzie żyło 
około 75 milionów ludzi z otępieniem (1). 
Najczęstszą przyczyną zespołów otę-
piennych jest choroba Alzheimera (ChA), 
na którą w Polsce choruje już około 250 
tys. osób, a do 2030 r. prawdopodobnie 
będzie nią dotkniętych około 1 milion (2). 
Chorzy z otępieniem pozostaną głównie 
pod opieką lekarzy rodzinnych z pomocą 
psychiatrów, neurologów i geriatrów.

O
tępienie jest terminem używanym na określe-
nie zespołu spowodowanego chorobą mózgu, 
zwykle o  charakterze przewlekłym i  postępu-
jącym, w którym wtórnie do wyjściowego po-

ziomu zaburzone są wyższe funkcje korowe, takie jak 
pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie, liczenie, 
zdolność uczenia się, język czy ocena (3). Warunkiem 
niezbędnym do rozpoznania otępienia jest nega-
tywny wpływ zaburzeń funkcji poznawczych na co-
dzienną aktywność doświadczonej nimi osoby. 

Mimo tego, że otępienie definiowane jest wy-
raźnie poprzez zaburzenia funkcji kognitywnych, to 
jego integralną częścią, często najbardziej uciążliwą 
dla opiekuna, są zaburzenia neuropsychiatryczne, 
które dotyczą ponad 90% chorych (4). Obecność 
zaburzeń behawioralnych przyspiesza przebieg de-
terioracji poznawczej i prowadzi do szybszej instytu-
cjonalizacji chorych (5).

W  1996 r. dla tzw. niepoznawczych objawów 
otępienia tzn. zaburzeń zachowania (behawioral-
nych) oraz zaburzeń afektywnych i psychotycznych 
przyjęto wspólną nazwę behawioralne i  psycholo-
giczne objawy otępienia (Behavioural and Psycho-
logical Symptoms of Dementia; BPSD)(6). Z  kolei 
w  literaturze anglojęzycznej nazwę zaburzenia za-
chowania stosuje się często dla określania niemal 
wszystkich pozapoznawczych objawów otępienia. 
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W  aktualnej polskiej nomenklaturze 
pod tym pojęciem rozumiemy zwykle: 
niepokój i  pobudzenie, agresję słowną 
i fizyczną (w tym krzyk i wrogość), bez-
celowe chodzenie, błądzenie, ciągłe 
powtarzanie pytań, nieodstępowanie 
opiekuna, negatywizm, upór, przekorę, 
apatię i wycofanie społeczne, rozhamo-
wanie i przeklinanie, niewłaściwe zacho-
wania społeczne i seksualne (7).

Rekomendacje postępowania w sy-
tuacji pojawienia się zaburzeń zacho-
wania w  otępieniu obejmują ocenę ich 
rodzaju, a  następnie zidentyfikowanie 
i  zredukowanie czynników prowoku-
jących, takich jak np. ból, lęk, hałas czy 
niektóre zachowania opiekuna. W  dal-
szej kolejności podjęte powinny być 
niefarmakologiczne interwencje, jak 
chociażby zmniejszenie izolacji chore-
go, ustabilizowanie jego codziennego 
funkcjonowania czy edukacja opiekuna. 
W  redukcji zaburzeń zachowania po-
mocne są także metody sensoryczne: 
muzykoterapia, aromaterapia, masaż 
i  dotyk, metody terapii zajęciowej czy 
szeroko pojęte techniki oparte na kon-
taktach społecznych.

Autorki mają świadomość, że mimo 
rekomendowania interwencji niefarma-
kologicznych w  praktyce klinicznej sto-
sowane są one ciągle zbyt rzadko. Oso-
by zaangażowane w  opiekę nad osobą 
z  otępieniem i  zaburzeniami zachowa-
nia oczekują zwykle szybkiego rozwią-
zania problemu i  uspokojenia chorego, 
co nie sprzyja wdrażaniu metod wyma-
gających większej ilości czasu i systema-
tyczności w stosowaniu, a także nierzad-
ko dodatkowego zaangażowania. 

Po leczenie farmakologiczne nale-
ży z  pewnością sięgnąć, gdy stany po-

budzenia, agresji czy innych zaburzeń 
zachowania są znacznie nasilone, po-
wtarzają się często, są stałe lub gdy sta-
ją się groźne dla otoczenia lub samego 
chorego. 

Stosując farmakoterapię zaburzeń 
zachowania należy pamiętać, że szcze-
gólnie w  populacji chorych z  otępie-
niem właściwym wyborem jest stoso-
wanie monoterapii oraz – o  ile to tylko 
możliwe – rozpoczynanie leczenia od 
małych dawek i  powolne zwiększanie 
dawki. 

Jeśli u  pacjenta z  otępieniem wy-
stąpią zaburzenia zachowania należy 
zweryfikować czy pacjent otrzymuje 
już inhibitory cholinoesterazy (done-
pezil, rywastygminę) i/lub memantynę, 
ponieważ leki te wykorzystuje się po-
dwójnie – do kontroli objawów poznaw-
czych i  behawioralnych. Włączenie lub 
optymalizacja dawki tej grupy leków 
powinny przynieść pacjentowi poprawę 
w  zakresie redukcji zaburzeń zachowa-
nia i  być pierwszą opcją w  zakresie far-
makoterapii tych zaburzeń, o  ile nie są 
one nadmiernie nasilone.

W  leczeniu najbardziej dotkliwych 
dla opiekuna objawów behawioralnych 
takich jak pobudzenie i  agresja, lekiem 
pierwszego wyboru – wg aktualnych 
rekomendacji Polskiego Towarzystwa 
Alzheimerowskiego (2019 r.) – jest tia-
pryd w dawce 50 do 300 mg. Inne reko-
mendowane leki to k kwas walproinowy 
(150-600 mg), karbamazepina (50-300 
mg) i  trazodon (25-300 mg). Tiapryd 
został zarejestrowany dla leczenia po-
budzenia psychomotorycznego i zacho-
wań agresywnych u osób w podeszłym 
wieku z  demencją. Co więcej, lek ten 
– obok kwetiapiny – rekomendowany 

jest również do leczenia zaburzeń snu 
przebiegających z zaburzeniami zacho-
wania, które są objawami szczególnie 
uciążliwymi dla opiekunów. W  porów-
naniu z  innymi popularnymi neurolep-
tykami (risperidon, haloperidol) cechuje 
go znacznie lepsza tolerancja i  korzyst-
niejszy profil bezpieczeństwa, między 
innymi: mniejsza liczba powikłań kardio-
logicznych i metabolicznych oraz mniej-
sze ryzyko sedacji i wywoływania zabu-
rzeń poznawczych (8,9). Ponadto lek nie 
jest metabolizowany przez system enzy-
matyczny CYP, co wiąże się z niewielkim 
ryzykiem interakcji lekowych, zwłaszcza 
farmakokinetycznych.

Pozostałe neuroleptyki powinny 
być rozważone, jeśli do pobudzenia i/lub 
agresji dołączą się objawy psychotycz-
ne. Należy pamiętać, że nawet atypowe 
neuroleptyki, mimo że dużo bezpiecz-
niejsze w  porównaniu z  klasycznymi, 
nie są  pozbawione ryzyka poważnych 
działań niepożądanych i  mają ograni-
czoną skuteczność, jeśli chodzi o  kon-
trolę pozapoznaczych objawów otępie-
nia. Rekomendowane przez PTA w  tym 
wskazaniu są: aripiprazol, kwetiapina 
(dawka 25 do 150 mg/dobę), risperidon 
(dawka 0,5 do 2 mg/dobę) i olanzapina 
(2,5 do 10 mg/dobę) (7). Wszystkie one 
wykazywały skuteczność w leczeniu po-
budzenia i agresji chorych z otępieniem, 
przy czym najbardziej skuteczny okazał 
się risperidon. Najlepszy profil bezpie-
czeństwa ma z kolei kwetiapina, przede 
wszystkim ze względu na najmniejsze 
ryzyko indukowania zaburzeń pozapira-
midowych, choć ograniczeniem w  sto-
sowaniu tej substancji czynnej mogą 
być takie objawy niepożądane jak hipo-
tonia (i jej konsekwencje, np. upadki) czy 

Autorki mają świadomość, że mimo rekomendowania interwencji 
niefarmakologicznych w praktyce klinicznej stosowane są one ciągle 
zbyt rzadko. Osoby zaangażowane w opiekę nad osobą z otępieniem 
i zaburzeniami zachowania oczekują zwykle szybkiego rozwiązania 
problemu i uspokojenia chorego, co nie sprzyja wdrażaniu metod 
wymagających większej ilości czasu i systematyczności w stosowaniu, 
a także nierzadko dodatkowego zaangażowania.
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działania cholinolityczne, jak suchość 
w  jamie ustnej, zaburzenia oddawa-
nia moczu, tachykardia czy zaburzenia 
świadomości. 

Leki przeciwpadaczkowe (karba-
mazepina 50 do 300 mg/dobę lub kwas 
walproinowy 150 do 600 mg/dobę) 
są również wskazywane jako możliwy 
wybór w  terapii agresji i  pobudzenia, 
zwłaszcza przebiegającego z  drażliwo-
ścią, labilnością afektywną lub agresją. 
Dlatego znalazły się także w rekomen-
dacjach PTA z  2018 r. i  stanowić mogą 
w  praktyce jeden z  pierwszych wybo-
rów w tej terapii. Warto pamiętać, że do 
pojawienia się optymalnego działania 
normotymicznego omawianej grupy 
leków potrzeba niekiedy od kilku tygo-
dni do kilku miesięcy (10), zaś głównym 
ograniczeniem ich stosowania są dzia-
łania niepożądane, w tym znaczna sen-
ność (11). 

Kolejną opcją terapeutyczną ma-
jącą zastosowanie w  kontroli zaburzeń 
zachowania w otępieniu są leki przeciw-
depresyjne. Najczęściej – ze względu na 
dobry profil bezpieczeństwa – są to inhi-
bitory zwrotnego wychwytu serotoniny 
(SSRI) takie jak citalopram, escitalopram 
i  sertralina, inhibitor zwrotnego wy-
chwytu serotoniny i  jednocześnie anta-
gonista rec. 5-HT2 – trazodon i w mniej-
szym zakresie tianeptyna czy inhibitor 
MAO-B - moklobemid. Warto rozważyć 
zastosowanie leków z  tej grupy przy 
towarzyszących zaburzeniach nastroju 
lub w sytuacji gdy zawiodą inne metody 
kontroli objawów psychotycznych. 

W  przypadku ostrych zaburzeń 
zachowania – silnego pobudzenia czy 
agresji – dopuszczalne jest zastoso-
wanie w  tej grupie chorych także ben-
zodiazepin lub haloperidolu. Mimo że 
benzodiazepiny stanowią opcję terapii 
zaburzeń zachowania, to należy pamię-
tać, że nigdy nie są one optymalnym wy-
borem, a  czas leczenia tą grupą leków 
powinien być ograniczony do niezbęd-
nego minimum (maks. 2-3 tygodnie), ze 
względu na ich działania niepożądane. 
I tak np. w następstwie stosowania dia-
zepamu dochodzi do zwiększenia ryzy-
ka zaburzeń świadomości, nadmiernej 
senności, osłabienia i  zawrotów głowy, 

które mogą powodować groźne w skut-
kach upadki (12). Do nieco szerszego 
stosowania zalecany jest inny lek ank-
sjolityczny – buspiron w dawkach 10 do 
30 mg/dobę – jako terapia dodana do 
neuroleptyku w  przypadku zaburzeń 
psychotycznych. Z  kolei klasyczny neu-
roleptyk – haloperidol powinien być 
podawany w  możliwie najmniejszych 
skutecznych dawkach (u osób starszych 
2-3 mg na dobę, maks. 4 mg) i przez jak 
najkrótszy czas (maksymalnie kilka dni). 
Ten ostatni lek znalazł się zresztą w 2017 
r. na cenzurowanym Amerykańskiego 
Towarzystwa Psychiatrycznego w  od-
niesieniu do leczenia BPSD . 

Biorąc pod uwagę liczne potencjal-
ne interakcje leków stosowanych w  le-
czeniu zaburzeń zachowania w  otępie-
niu, najlepiej dążyć do terapii nie tylko 
jak najkrótszej, ale też do monoterapii – 
jeśli to tylko możliwe. Leki powinny być 
wybierane pod kątem dominującego 
u pacjenta typu zaburzeń. Po ustąpieniu 
objawów zaburzeń zachowania i ustabi-
lizowaniu stanu psychicznego zaleca się 
zmniejszenie dawki leku wprowadzone-
go dla kontroli zachowania, a przy braku 
pogorszenia stopniowe jego odstawie-
nie (zasada ta nie dotyczy inhibitorów 
cholinesteraz, i memantyny). 

W przypadku neuroleptyków wska-
zane jest już po około 2 tyg. od uzy-
skania klinicznie istotnej poprawy, aby 
dawka leku przeciwpsychotycznego 
była zredukowana, a po 4-6 tyg. od re-
dukcji do minimalnej dawki skutecznej 
powinno podjąć się próbę odstawienia 
leku. W  razie konieczności dłuższego 
kontynuowania leczenia powinno się 
dokonywać zamiany na leki o  lepszym 
profilu bezpieczeństwa. W każdej terapii 
osób starszych, także tej podejmowanej 
ze względu na zaburzenia zachowania, 
istotna jest zawsze pełna ocena stanu 
zdrowia pacjenta. Niezbędna jest także 
analiza wszystkich (!) stosowanych przez 
chorego leków. Należy mieć świado-
mość, że dostępne metody terapii zabu-
rzeń zachowania nie zawsze pozwalają 
na pełną redukcję objawów, w  związku 
z  tym realne możliwości i  cele tego le-
czenia warto omówić wcześniej z opie-
kunem. 

Opis przypadku 1
Kobieta l. 75 zgłosiła się z córką do 

Poradni Neurologicznej z  powodu po-
gorszenia pamięci. Dotychczas poważ-
niej nie chorowała, nie stosowała prze-
wlekle leków. W  wywiadzie: od około 
10 miesięcy spowolnienie, powtarzanie 
pytań, utrata zainteresowań, brak dba-
łości o  porządek i  higienę, zaburzenia 
snu i  utrata apetytu (z  utratą 3 kg/m-c 
w  ostatnich miesiącach). Do momentu 
wystąpienia objawów pacjentka była sa-
modzielna. Mieszka z córką. 

W  badaniu neurologicznym (z  od-
chyleń) stwierdzono: nieznaczne spo-
wolnienie  psychoruchowe, dyskretnie 
wzmożone czterokończynowo napięcie 
mięśniowe o  typie plastycznym. MMSE 
20 punktów. W  TK głowy pojedyncze 
ogniska naczyniopochodne podkoro-
wo, niewielkie zaniki korowo-podko-
rowe. W  badaniach laboratoryjnych 
(z odchyleń) stwierdzono podwyższone 
parametry lipidogramu. Przyjęto rozpo-
znanie otępienia typu alzheimerowskie-
go. Do leczenia włączono rywastygminę 
wg schematu: od 3 mg/dobę w  I  mie-
siącu, zwiększając dawkę co miesiąc o 3 
mg/dobę do dawki 12 mg/dobę (w po-

praktyka

Opis przypadku 2
Pacjentka 70-lenia, dotąd samo-

dzielna. Pierwszymi objawami, które 
zaniepokoiły rodzinę były objawy dez-
orientacji, trudności w  codziennych 
czynnościach, takich jak gotowanie, 
przyjmowanie leków czy odliczanie 
reszty podczas zakupów, ponadto pa-
cjentka obwiniała się za realne oraz bę-
dące konfabulacjami niepowodzenia 
mające miejsce w jej rodzinie, przestała 
normalnie spożywać posiłki, schudła, 
utraciła zainteresowanie otoczeniem. 

W  toku przeprowadzonej dia-
gnostyki (z  uwzględnieniem także so-
matycznych przyczyn tych zaburzeń) 
rozpoznano zespół dementywny oraz 
organiczne zaburzenia nastroju. Z  pa-
cjentką zamieszkał opiekun. Pacjentce 
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staci kapsułek po 6 mg) oraz trazodon 
(w związku z zaburzeniami snu) w dawce 
50 mg wieczorem.

Na kolejnej wizycie po pół roku 
córka zgłaszała, że matka jest niespo-
kojna, zwłaszcza podczas jej wyjść do 
pracy, wielokrotnie dopytuje kiedy 
wróci. MMSE - 18 punktów. Do leczenia 
dołączono memantynę – stopniowo od 
5 mg/dobę w  I  tygodniu, zwiększając 
dawkę co tydzień o  5 mg do dawki 20 
mg/dobę .

Na kolejnej wizycie po 3 miesiącach 
obserwowano poprawę funkcjonowa-
nia, jednak córka zgłosiła, że u  chorej 
pojawiły się dość częste bóle brzucha 
i  biegunki, nadal chudnie – zamienio-
no postać rywastygminy z  doustnej na 
transdermalną w  dawce 13,5 mg/dobę, 
uzyskując poprawę w zakresie objawów 
gastrycznych i anorektycznych.

Na kolejnej wizycie po roku córka 
skarżyła się, że od ok. 3 miesięcy matka 
jest niespokojna, okresowo pobudzona, 
chodzi za nią krok w krok, zwłaszcza kie-
dy córka musi wyjść do pracy, wówczas 
po powrocie mieszkanie jest w  nieła-
dzie, a  rzeczy porozrzucane, ponadto 
matka codziennie pakuje się. Do lecze-
nia dołączono tiapryd, zaczynając od 

dawki jednorazowej 50 mg w godzinach 
wieczornych, docelowo do dawki 200 
mg ( ½ - ½ - 1 tabl.). Uzyskano wyraźną 
poprawę zachowania pacjentki –córka 
opisywała, że matka spokojnie pozo-
staje w  domu, siedzi, nie podejmuje 
żadnych niecelowych działań, słucha ra-
dia. Próby redukcji tiaprydu wiązały  się 
z ponownym nasileniem objawów. Poza 
córką, częściową opiekę nad pacjentką 
sprawuje opiekunka.

Na kolejnej wizycie córka zgłosiła, 
że matka zrywa się ze snu przed półno-
cą, wówczas staje się pobudzona i  ma 
problemem z  ponownym położeniem 
się do łóżka. Zmodyfikowano leczenie 
zwiększając dawkę tiaprydu do 250 mg/
dobę (½- 1-1 tabl., ostatnia dawka godz. 
17.00) oraz zwiększając dawkę trazodo-
nu do 125 mg/dobę (0- 1/3- 2/3 tabl., 
ostatnia dawka godz. 18). Uzyskano po-
prawę w zakresie relacjonowanych obja-
wów behawioralnych.

W ciągu VI-ego roku choroby (MMSE 
10 punktów), z uwagi na ponowne nara-
stanie objawów pobudzenia i zaburzeń 
snu, zwiększono dawki tiaprydu i trazo-
donu do 300 mg/dobę – po tej modyfi-
kacji terapii pacjentka jest spokojna. 
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włączono leczenie rywastygminą TS 
stopniowo do dawki 9,5 mg na dobę 
oraz escitalopramem 10 mg na dobę, 
uzyskując powoli poprawę stanu po-
znawczego, ustąpienie obwiniania się 
i  apatii, rozpoczęcie normalnego spo-
żywania posiłków. Po około pół roku 
odstawiono escitalopram nie obser-
wując pogorszenia stanu psychiczne-
go. W  związku z  progresją zaburzeń 
poznawczych dołączono memantynę, 
stopniowo do dawki 20 mg/dobę. 

Po kolejnym stabilnym 1,5 roku 
u  chorej doszło do pojawienia się po-
budzenia, chęci pójścia do własnego 
domu, mimo że w  nim przebywała, 
agresji słownej i  fizycznej wobec opie-
kunów. Przeanalizowano możliwe 
przyczyny takiego stanu nie znajdując 
czynników spustowych w  otoczeniu 

pacjentki. Zaburzenia przypisano zmia-
nom neuropatologicznym w  przebiegu 
choroby. Początkowo stosowano kwas 
walproinowy w  dawce 300 mg/dobę 
z  jedynie częściowym złagodzeniem 
objawów. W  związku z  dalszą eskalacją 
pobudzenia po kilku tygodniach odsta-
wiono kwas walproinowy i  włączono 
tiapryd, stopniowo od dawki 25 mg do 
200 mg na dobę, uzyskując zdecydowa-
ne złagodzenie objawów neuropsychia-
trycznych do poziomu akceptowalnego 
przez opiekunów. 

Dodatkowo, od początku choro-
by pacjentki opiekun jest edukowany 
i uczestniczy w grupach wsparcia. n





SIL leku znajduje się na stronie 28



30 PSYCHIATRA/dla lekarza rodzinnego/LATO 2020

Zespół zachod zącego słońca
Radosław Magierski
| Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Pacjenci z objawami zespołu otępien-
nego wciąż stanowią grupę „trudnych” 
chorych. O ile wczesne wykrycie zabu-
rzeń poznawczych, z uwagi na rosnącą 
wiedzę w społeczeństwie i środowisku 
medycznym, nie powinno stanowić 
obecnie problemu, o tyle postawienie 
poprawnego rozpoznania i wdrożenie 
adekwatnego postępowania nadal 
stanowi wyzwanie dla lekarzy różnych 
specjalności. Oczywiście opiekę nad 
chorym z otępieniem można sprowadzić 
wyłącznie do preskrypcji leków proko-
gnitywnych, ale takie postępowanie ma 
wątpliwe uzasadnienie. 

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

syndrome, sundowning, nocturnal delirium) jest używany do 
opisu szerokiego spektrum objawów neuropsychicznych wy-
stępujących u chorych otępiałych. Co istotne, termin ten nie 
oznacza jednostki chorobowej, a  jedynie problem kliniczny 
polegający na występowaniu objawów zmienionego zacho-
wania pacjentów o szczególnej porze doby. Wydawać by się 
mogło, że dla opisu zjawiska wystarczy stwierdzenie, że są to 
objawy zmienionego zachowania występujące w  godzinach 
popołudniowych u  chorych z  otępieniem. Ale w  literaturze 
można spotkać przynajmniej kilka prób zdefiniowania proble-
mu, co oczywiście przekłada się na podawane wartości roz-
powszechnienia zespołu. Poniżej przedstawiono opisy ZZS 
oddające różne perspektywy definicyjne.

Według różnych autorów zespół zachodzą-
cego słońca to:
n pojawienie się lub nasilenie ZZOP późnym 

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

występujących u osób z otępieniem (Cipriani 
i wsp., 2015),
n powszechne zjawisko kliniczne objawiające 

się pojawieniem się lub nasileniem objawów 
neuropsychicznych późnym popołudniem, 
wieczorem lub w nocy (Khachiyants i wsp., 
2011),
n zaburzenie snu charakteryzujące się nocnym 

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

W literaturze zgodnie podkreśla się, że nadal nie istnieje 
konsensus dotyczący zespołu zachodzącego słońca. Widać to 
w opisach objawów klinicznych, dyskusji nad relacją ZZS i ma-
jaczenia, rozważaniach patogenetycznych, epidemiologicz-
nych, a  nawet terapeutycznych. Począwszy od pierwszych 
opisów zespołu, niektórzy autorzy podkreślają podobień-
stwo obrazu klinicznego ZZS do majaczenia (Cameron 1941, 
Rindlisbacher & Hopkins, 1992, Little i wsp., 1995), inni wręcz 
stwierdzają, że ZZS jest związany z chorobą somatyczną a ma-

C
o więcej, skuteczność postępowania farmakologiczne-
go udowodniono w  ograniczonym zakresie, zaledwie 
w  przypadku otępienia alzheimerowskiego oraz otę-
pieniu z ciałami Lewy’ego i otępieniu w chorobie Par-

kinsona. Zdecydowanie poprawniejszą, holistyczną opcją 
jest wdrożenie oddziaływań pozafarmakologicznych wraz 
z opcją farmakoterapii. Zwłaszcza, że niezależnie od skutecz-
ności leczenia objawowego zaburzeń poznawczych, wcze-
śniej lub później, dojdzie do wystąpienia objawów neurop-
sychicznych, znanych również jako zaburzenia zachowania 
i objawy psychiatryczne w otępieniu (ZZOP) lub w literaturze 
anglosaskiej zwanych Behavioural and Psychological Symp-
toms of Dementia (BPSD). Objawy neuropsychiczne dotyczą 
większości chorych z  otępieniem alzheimerowskim, ale są 
także typowe dla otępienia z  ciałami Lewy’ego i  otępienia 
w chorobie Parkinsona, a u chorych z otępieniem czołowo-
-skroniowym stanowią rdzeń objawów klinicznych.

praktyka
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jaczenie stanowi 
czynnik torujący 
ZZS (Khachiyants 
i  wsp., 2011) lub, że 
majaczenie stanowi część 
ZZS (Bedrosian & Nelson, 
2013). Niezależnie od definicji, 
oczywistym jest, że występowanie 
okresów popołudniowego, wieczornego, 
a  nierzadko i  nocnego pobudzenia stanowi znaczące 
obciążenie dla opiekunów i doprowadza do zmęczenia opie-
ką i w konsekwencji może nasilać występowanie ZZS. 

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

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

Objawy kliniczne
Objawy ZZS nie stanowią jakiegoś wyjątkowego feno-

menu klinicznego. Można przyjąć, że są to objawy neurop-
sychiczne typowo występujące u  pacjentów otępiałych, na 
pewnym etapie choroby. To, co stanowi o szczególności ZZS, 
to ich występowanie typowo w godzinach popołudniowych/
wieczornych/nocnych.

W  opisach ekspertów, ale również z  relacji opiekunów 
wynika, że kluczowym objawem jest zmienione zachowanie 
i  pogorszenie kontaktu z  chorym. Dla opiekunów sprawu-
jących codzienną opiekę, łatwiejszym będzie wychwycenie 

zmian w  zacho-
waniu podopiecz-

nego. Ale, co oczy-
wiste, w  przypadku 

personelu medycznego 
w  instytucji (np. w  warun-

kach dyżurowych), bez znajomo-
ści chorego i  właściwej oceny jego 

aktualnej sprawności poznawczej trudno 
się zorientować, czy stan, który obserwujemy, jest ZZS, 

czy majaczeniem.

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

spoczęcia w miejscu,
n lęk,
n omamy,
n agresywność,
n uciążliwość zachowań, oporność na 

przekierowanie,
n zwiększona aktywność werbalna (krzyk, 

wrzask, zawodzenie),
n ucieczki (ang., wandering).

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

Pobudzenie, z towarzyszącym lękiem i doznaniami oma-
mowymi, ale również dezorientacja w  połączeniu z  wędro-
waniem i ucieczkami z domu, bezpośrednio zwiększa ryzyko 
zranienia, bądź stanowi stan zagrożenia dla zdrowia i  życia 
chorego. Niejednokrotnie przecież zdarza się, że pacjenci 
w  godzinach wieczornych wychodzą z  domów niezależnie 

praktyka
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od aury i nie zważając na adekwatność garderoby. Ta-
kie incydenty często angażują całą rodzinę, służby ra-
townicze i placówki psychiatryczne. W przypadku osób 
samotnych, wieczorna lub nocna interwencja ZRM za-
zwyczaj kończy się konsultacją w psychiatrycznej izbie 
przyjęć i  najczęściej hospitalizacją psychiatryczną ze 
wszystkimi jej negatywnymi konsekwencjami. 

Również do typowych należy sytuacja, gdy rodzi-
na zmęczona sprawowaniem opieki domaga się od le-
karza rodzinnego, neurologa lub psychiatry wdrożenia 
„leczenia” zaburzeń zachowania. Jak łatwo przewidzieć, 
w wielu przypadkach (większości przypadków?), wizyta 
taka zakończy się przepisaniem leku z grupy benzodia-
zepin lub leku przeciwpsychotycznego, ze wszystkimi 
negatywnymi konsekwencjami takiego postępowania. 
Ograniczona skuteczność wspomnianych leków może 
skutkować eskalacją dawek zalecaną przez lekarza lub 
samodzielnie zwiększanych przez rodzinę. Oczywiście 
generuje to zwiększone ryzyko wystąpienia objawów 
pozapiramidowych, ortostatycznych spadków ciśnie-
nia, nadmiernej sedacji, a  w  konsekwencji upadków. 
Inną konsekwencją leczenia przeciwpsychotycznego 
u chorych otępiałych jest zwiększone ryzyko incyden-
tów sercowo-mózgowych, czym, jak można wniosko-
wać z preskrypcji lekarskich, nie wszyscy się przejmują.

Patogeneza
Postępowanie farmakologiczne wspomniane 

powyżej ma raczej niewielką skuteczność, głównie 
dlatego, że u  podłoża ZZS nie leży zaburzenie prze-
wodnictwa dopaminergicznego czy GABAergicznego. 
Uzyskiwany efekt sedacyjny jest niespecyficzny i wyni-
ka raczej z ogólnego, tłumiącego działania leków. 

Wyróżniono obszerną listę czynników, które mogą 
odpowiadać za wystąpienie objawów ZZS. Zostały one 
pogrupowane w kilka zbiorów: czynników neurobiolo-
gicznych, fizjologicznych, farmakologicznych, medycz-
nych i  środowiskowych (co przedstawiono w  formie 
graficznej). 

Oczywiście u  każdego z  pacjentów inna konfigu-
racja przyczyn może odpowiadać za wystąpienie ob-
jawów. Co więcej, stan pacjenta jest wypadkową wielu 
procesów i może zmieniać się, gdy zmieni się stan ho-
meostazy (np. zostanie włączony/odstawiony lek, wy-
stąpi nowy stan ogólnomedyczny, dojdzie do zmiany 
w środowisku). 

Jak wynika z  zestawienia czynników sprawczych, 
większość przyczyn jest modyfikowalna i  to powinno 
być punktem wyjścia w planowaniu postępowania te-
rapeutycznego. Natomiast zmiany zwyrodnieniowe do-
tyczące zegara biologicznego mogą być korygowane 
z użyciem melatoniny.

Postępowanie
Zanim zostanie wdrożone jakiekolwiek postępowanie, 

należałoby ustalić, czy na pewno zmienione zachowanie i po-
gorszenie kontaktu z chorym można określić zespołem zacho-
dzącego słońca. 

W diagnostyce różnicowej ZZS należy uwzględnić:
n zaburzenia świadomości w wyniku pogor-

szenia stanu somatycznego (dekompensacja 
chorób przewlekłych, zaburzenia elektrolitowe, 
odwodnienie, uraz, infekcje, ból, zaparcia),

TABela 1. Zespół zachodzącego  
                   słońca  – przyczyny

n zmęczenie
n głód
n niezaspokojone potrzeby fizjologiczne  

i psychologiczne
n okresowe zmiany temperatury ciała
n okołodobowe modyfikacje poziomów 

glukozy we krwi 
n okołodobowe zmiany ciśnienia krwi

n degeneracja „zegara biologicznego”  
(n. suprachiasmaticus)

n zmniejszona produkcja melatoniny
n zaburzenie rytmów dobowych
n pogorszona transmisja cholinergiczna
n dysregulacja osi podwzgórze-przysadka-

nadnercza

czynniki 
neurobiologiczne

czynniki 
fizjologiczne

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

mechanizmy)

n zaburzenia snu
n deprywacja sensoryczna
n ból
n zaburzenia afektywne i chwiejność 

emocjonalna
n zaburzenia poznawcze (np. agnozja)

czynniki 
farmakologiczne

czynniki 
medyczne

n niedostateczna ekspozycja na światło
n zbyt mała dostępność opiekunów  

w domu
n zmęczenie opiekuna (w tym  

frag men  tacja snu)
n zbyt niski wskaźnik personel - pacjenci  

w instytucji
n izolacja społeczna
n „Zeitgebers’”
n nadmierna stymulacja środowiskowa 

(hałas i chaos)
n system zmianowy w instytucji
n konflikty personel - pacjent

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

czynniki 
środowiskowe
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żenie zastosowania melatoniny, leków przeciwdepresyjnych 
korzystnie wpływających na sen (trazodon, mirtazapina), a do-
piero w przypadku zaburzeń snu z towarzyszącymi zachowa-
niami zagrażającymi, agresją (czyli klasycznie rozumianego 
ZZS) – triapryd lub kwetiapina.

✉ kontakt do autora: radoslaw.magierski@umed.pl
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Podsumowanie 

n zespół zachodzącego słońca stanowi 
zespół objawów neuropsychicznych 
występujących w godzinach popo-
łudniowych, wieczornych i nocnych, 
który może dotyczyć od 2 do 100% 
chorych z otępieniem,

n za wystąpienie zespołu odpowiada 
wiele usuwalnych przyczyn środowi-
skowych,

n zasadniczą i skuteczną interwencją jest 
postępowanie niefaramkologiczne,

n w przypadku nieskuteczności metod 
niefarmakologicznych i przy wystąpie-
niu zachowań zagrażających można 
rozważyć opcję farmakologiczną.

n intoksykacja i zespoły abstynencyjne (BDZ, 
etanol, opioidy),
n farmakoterapia (intoksykacja, interakcje, 

objawy niepożądane),
n przyczyny środowiskowe, upośledzenie 

zmysłów,
n zespoły neuropsychiatryczne (depresja, 

psychoza,  
lęk napadowy),
n czynność napadowa (zwłaszcza napady niedr-

gawkowe),
n incydenty naczyniowe,
n typowy obraz kliniczny choroby (fluktuacje 

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

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

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

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

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

Podkreślić należy, że pierwszym krokiem w  farmakote-
rapii powinna być optymalizacja leczenia otępienia (w  przy-
padku otępienia alzheimerowskiego będzie to włączenie 
inhibitorów cholinesteraz, a  następnie memantyny), rozwa-
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Psychiatrzy 
i ludzie
Gabriel Maciejewski

się z  nimi dzieje. Do tego 
potrzebna jest wiedza, 
doświadczenie i  praktyka. 
I to jest jedną z wielu zalet 
„Buki”. Z  każdej strony tej 
książki patrzą na nas swo-
imi uważnymi ślepiami 
wszystkie trzy – wiedza, 
doświadczenie i  prakty-
ka. I nie ma tu miejsca na 
wyciąganie królika z  czar-
nego cylindra, cudowne 
recepty na życie wieczne 
czy choćby tylko takie 
zdrowe do samej emery-
tury. Jest za to mnóstwo 
współczucia, zrozumienia 
i  prawdziwej wiedzy. Bo 
to jest książka profesora 

psychiatrii o ludziach i dla ludzi zmagających się z problema-
mi psychicznymi. Jest to także książka dla tych, którzy czują 
potrzebę, nie we własnej sprawie, ale w  sprawie innych, być 
może bliskich, a być może trochę mniej bliskich, zmierzyć się 
z demonami opisywanymi przez Łukasza Święcickiego. To nie 
wszystko. „Buka” to także książka dla lekarzy, i to tych, którym 
się wydaje, że wiedzą już wszystko.

Ponieważ nic, medycyna także, nie wisi w  próżni, „Buka” 
osadzona jest mocno w realiach. To znaczy, że jest to książka 
do czytania, albowiem autor, zwykły całkiem człowiek, profe-
sor Łukasz Święcicki, też jest osadzony w realiach. On je w do-
datku nazywa i  klasyfikuje po swojemu, co nie każdemu się 
podoba. Czasem nawet ktoś usiłuje zajść go z  tyłu i  kopnąć 
znienacka, za to, co pisze. To nie jest ładne. To mało ma wspól-
nego z godnością. 

„Buka u psychiatry” to książka znakomita, piękna i szczera. 
Szczerze zachęcam do lektury.

Książka jest dostępna na stronie 
www.basnjakniedzwiedz.pl

C
ichną one jednak zaraz, kiedy w zasięgu wzroku publicz-
ności pojawia się nowy guru, który wyjaśnia „ciemnemu 
ludowi” jak jest. Im silniej zaś ów guru podkreśla swoją 
niezwykłość, tym większą zdobywa popularność. I to jest 

pułapka, o której mechanizmie on sam nic nie wie. 

My jednak wiemy i niniejszym ją rozbrajamy – tą oto książ-
ką napisaną przez prawdziwego profesora, prawdziwej medy-
cyny, takiego w dodatku, co się zajmuje chorymi psychicznie 
i nerwowo. „Buka u psychiatry” to także książka napisana ręką 
zwykłego człowieka, takiego co rozumie innych ludzi, a prze-
znaczona dla takich jak on zwyczajnych, którzy nie poszukują 
w swoim życiu rozwiązań ekstra, ale chcą jakoś zrozumieć, co 

Z popularyzacją wiedzy medycznej 
kłopot jest taki, że każdy w zasadzie 
czuje się kompetentny, by takową 
uprawiać. Zawiera to, rzecz jasna, 
spory ładunek grozy, ale pozostaje 
faktem. Ilość szczerych optymistów, 
podstępnych szaleńców i prostych 
kanciarzy, którzy nieść usiłują  
w lud kaganek wiedzy medycznej 
jest zastraszająca. Najgorsze jest 
jednak to, że ludzie na owe zabiegi 
reagują właściwie tylko w jeden 
sposób – entuzjastycznie.  
Oczywiście, słychać czasem głosy 
oburzenia i lament, kiedy okazuje 
się, że popularyzacja owszem,  
była, ale efekty jej są zgoła inne  
od oczekiwanych. 
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