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Szanowni Państwo,  

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej prezentuje Państwu publikację 

„Przywrócić radość życia. Jak skutecznie radzić sobie z depresją i za-

burzeniami psychicznymi w wieku senioralnym”, poruszającą problematykę 

depresji oraz innych zaburzeń o podłożu psychicznym, które dotknąć mogą 

osoby w okresie późnej dorosłości. Zawiera ona opis najczęstszych schorzeń, 

porady dotyczące procesu diagnostycznego oraz wskazówki, w jaki sposób 

postępować w takich sytuacjach. Poradnik przeznaczony jest zarówno dla 

profesjonalistów, osób, które na co dzień pracują z seniorami, jak i dla 

samych seniorów oraz członków ich rodzin.  

Publikacja niniejsza jest kolejną, trzecią już, pozycją wchodzącą w skład 

cyklu „BIBLIOTEKA NESTORA”, poświęconego problematyce starzenia się  

i mającego na celu ograniczanie negatywnych skutków tego procesu. 

Chcielibyśmy, by z wiedzy w niej zawartej skorzystało jak najszersze grono 

osób, w tym przede wszystkim dolnośląscy seniorzy.  

Wierzymy, że całokształt działań przez nas podejmowanych przyczyni się 

do tego, by osoby starsze – mieszkańcy Dolnego Śląska, miały szansę na godne, 

aktywne i wartościowe życie także w okresie starości. 

Piotr Klag 
Dyrektor DOPS, 

Zespół Redakcyjny  
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WSTĘP 
 

Wiele osób uważa, że problemy psychiczne są związane z naturalnym 

procesem starzenia się. Nie jest to prawdą. Osoby starsze, bez względu na 

wiek, powinny zachować dobrostan fizyczny i psychiczny. Zaburzenia 

nastroju, myślenia czy zachowania nie stanowią integralnej części procesu 

starzenia się. Nie są także tylko wyrazem chwilowej słabości. Zawsze 

świadczą, że coś złego dzieje się w ludzkim organizmie i wymaga to kontroli 

lekarskiej. Wśród osób starszych często panuje przekonanie, że występujące 

problemy nie muszą być leczone od razu, ponieważ mogą ustąpić same. Jest 

to założenie błędne, każda choroba wymaga leczenia. Seniorzy, u których 

wcześniej nie występowały żadne zaburzenia psychiczne, mogą nie traktować 

zmian w swoim nastroju, myśleniu czy zachowaniu, jako choroby. Mogą 

odczuwać wstyd lub niechęć do przyznania się, że mają problemy o podłożu 

psychicznym. Podobną postawę przyjmują też czasem członkowie rodziny, 

uznając, że zmiany zachodzące w psychice osoby starszej są naturalne dla 

procesu starzenia się, stanowią efekt zmian charakteru lub chwilowej 

słabości. Bywają również lekceważone przez rodzinę, ponieważ nie posiada 

ona niezbędnej wiedzy, w jaki sposób można by pomóc.  

Depresja to coś więcej niż tylko stwierdzenie „mam zły dzień” lub 

odczucie, że jest mi smutno, przykro. 

DEPRESJĘ należy opisać jako stale utrzymujące się uczucie 

smutku, beznadziejności, utratę zdolności do przeżywania przyjemności 

lub utratę dotychczasowych zainteresowań. ABY ROZPOZNAĆ 

DEPRESJĘ POWYŻSZE OBJAWY MUSZĄ UTRZYMYWAĆ SIĘ  

NIE DZIEŃ, DWA, ALE PRZYNAJMNIEJ DWA TYGODNIE.  
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Depresja jest częstym zaburzeniem u osób w starszym wieku, nie jest 

naturalnym efektem starzenia się organizmu. Depresja zawsze jest chorobą, 

którą należy leczyć.  

Osoby starsze nie chcą rozmawiać o swoich dolegliwościach z rodziną 

lub opiekunami, odczuwają wstyd mówiąc o swoich słabościach, zwłaszcza 

związanych ze sferą psychiczną. Dość często pokutuje przekonanie, że osoba 

korzystająca z pomocy psychiatry czy psychologa to „wariat” i wszyscy będą 

jej unikać lub się bać. Oczywiście, niektóre objawy depresji, takie jak mniejsza 

energia, więcej dolegliwości bólowych mogą być fałszywie interpretowane 

jako objawy starzenia się. Brak wiedzy o depresji oznacza, że szansa, by 

wyleczalna choroba została odpowiednio rozpoznana i leczona, jest znikoma.  

Depresja może być powodem do zmartwień nie tylko dla osób 

mieszkających razem, ale wywoływać problemy w całej rodzinie. W populacji 

osób starszych jedna na pięć może mieć objawy depresyjne, jeszcze większy 

odsetek osób cierpiących na depresję znajduje się w szpitalach czy placówkach 

opiekuńczych – nawet ponad 40%. Jeśli jakieś objawy niepokoją nas lub 

rodzinę, nie należy ich lekceważyć, zawsze należy szukać pomocy.  

 

WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE DEPRESJA JEST CHOROBĄ 
ULECZALNĄ. 

 

Istnieje szereg czynników ryzyka, które mogą predysponować do 

rozwoju depresji u osób starszych. Wśród podstawowych należy wymienić:  

1. Wcześniejsze epizody depresyjne. 

2. Epizody depresyjne w rodzinie. 

3. Płeć żeńska. 

4. Stan wolny – wdowieństwo lub rozwód. 



E. Trypka, Przywrócić radość życia. Jak skutecznie radzić sobie z depresją… 

 
 

 

8 

5. Wpływ leków wywołujących objawy podobne do depresji. 

6. Nadużywanie alkoholu lub substancji psychoaktywnych. 

7. Długotrwałe zaburzenia snu.  

8. Zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN), spowodowane 

m.in.: udarem mózgu, chorobą Parkinsona, chorobą Alzheimera. 

9. Choroby przewlekłe powodujące dolegliwości bólowe lub niesprawność 

znacznego stopnia.  

10. Brak wsparcia społecznego i rodzinnego. 

11. Opiekowanie się przewlekle chorym członkiem rodziny.  

12. Trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu bliskich relacji  

z innymi ludźmi.  

13. Negatywne wydarzenia życiowe: 

• śmierć bliskiej osoby – dla większości osób takie uczucia wraz 

z upływem czasu stają się coraz mniej nasilone, partner stara się 

ułożyć życie na nowo; zwykle po roku trwania żałoby potrafi 

zaakceptować stratę bliskiego; w przedłużonej reakcji żałoby, 

która ma postać depresji, partner nie może się pogodzić ze stratą 

bliskiej osoby, nie jest w stanie funkcjonować, a objawy ulegają 

nasileniu,  

• zmiana miejsca zamieszkania, np. przeprowadzka do mniejszego 

mieszkania, które łatwiej utrzymać, przeniesienia do placówki 

opiekuńczej; osoby odczuwają taką zmianę jako swoją porażkę, że 

nie mogły utrzymać się w swoim środowisku, odczuwają utratę 

przyjaciół, sąsiadów czy wsparcia znanego otoczenia,  

• separacja lub rozwód,  

• kłopoty finansowe lub inne straty materialne, np. utrata domu  

w wyniku kataklizmów (powódź, pożar, itp.).   
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BIOLOGICZNE PODSTAWY DEPRESJI 
 

Gdy dotyka nas choroba, zadajemy sobie pytania, dlaczego „to” przytrafiło 

się właśnie mnie. Każdy z nas szuka odpowiedzi, ale nie zawsze satysfakcjo-

nująca nas odpowiedź istnieje. Taka sytuacja dotyczy również przyczyn depresji. 

Gdy chorujemy na katar czy mamy kaszel, możemy ich istnienie wytłumaczyć 

zakażeniem bakteryjnym lub wirusowym, gdy chorujemy na chorobę 

niedokrwienną serca, wiemy, że jest ona wywołana zaburzeniami krążenia lub 

miażdżycą. W przypadku depresji nadal nie ma jednoznacznego wyjaśnienia jej 

źródeł, choć już w starożytności podejmowano poszukiwania jej uwarunkowań.  

Hipokrates określał długotrwały stan przygnębienia i lęku jako 

melancholię. Uważał, że była ona wywołana nadmiarem produkowanej  

w wątrobie i śledzionie substancji organizmu, którą nazywał czarną żółcią. 

Galen rozwinął jego teorię i twierdził, że melancholia powstaje wówczas, gdy 

opary czarnej żółci docierają do mózgu, powodując lęk i „zaćmienie” umysłu. 

Teoria związana z udziałem czarnej żółci w procesie powstawania depresji 

uległa zmianie dopiero pod koniec XIII wieku, gdy naukowcy poznali 

budowę anatomiczną człowieka, a miejsca powstawania depresji zaczęto 

poszukiwać w mózgu. Pomocne w odkrywaniu mechanizmów depresji było 

wprowadzenie nowych leków o działaniu przeciwdepresyjnym. Pierwszym 

lekiem była klomipramina, która modyfikuje działanie noradrenaliny  

i serotoniny. Dlatego zaczęto poszukiwać związków pomiędzy depresją  

a neuroprzekaźnikami, które stanowią substancje w mózgu przekazujące 

sygnały pomiędzy komórkami nerwowymi.  

Obecnie, według jednej z teorii, uważa się, że istnieje związek pomiędzy 

rozwojem depresji a zaburzeniami poziomu neuroprzekaźników (noradrenaliny, 

serotoniony) w ośrodkowym układzie nerwowym.   
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Noradrenalina (NA) jest substancją produkowaną przez mózg  

w miejscu sinawym, które reguluje stopień pobudzenia mózgu, a także funkcje 

automatyczne, takie jak np. termoregulacja. Jest wykorzystywana jako 

neuroprzekaźnik przez niektóre neurony pnia mózgu i układu współczulnego. 

Silny stres zaburza prawidłowe działanie miejsca sinawego. Wyrzut 

noradrenaliny do krwi sprawia, że szybko dociera ona do mózgu, co wywołuje 

zmiany w układzie krążenia, powodując przyspieszenie rytmu serca, przemianę 

glikogenu w glukozę, wzrost napięcia mięśni oraz poszerzenie źrenic (będące 

skutkiem ubocznym). Noradrenalina wpływa dwojako na układ krążenia: 

zwęża naczynia obwodowe, natomiast rozszerza naczynia wieńcowe w sercu. 

Wpływ noradrenaliny na pracę całego organizmu jest możliwy dzięki 

istnieniu połączeń pomiędzy miejscem sinawym a różnymi obszarami naszego 

organizmu. Połączenia te to drogi nerwowe.   

W tabeli przedstawiono drogi działania noradrenaliny oraz reakcję 

naszego organizmu, jaką wskutek tego możemy zaobserwować.  

 

Droga działania noradrenaliny: Reakcja organizmu: 

Miejsce sinawe – kora czołowa Regulacja nastroju 

Miejsce sinawe – kora przedczołowa Regulacja procesów poznawczych  
i uwagi 

Miejsce sinawe – kora limbiczna Regulacja emocji, energii, pobudzenie  
lub spowolnienie psychomotoryczne 

Miejsce sinawe – móżdżek Ruchy mimowolne, drżenia 

Miejsce sinawe – pień mózgu – 
ośrodki  krążeniowe Regulacja ciśnienia tętniczego 

Rdzeń kręgowy – serce Regulacja czynności serca 

Rdzeń kręgowy – pęcherz moczowy Regulacja opróżniania pęcherza 
moczowego 
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W zaburzeniach depresyjnych obserwujemy obniżenie aktywności 

komórek nerwowych w miejscu sinawym i układzie limbicznym, co 

prowadzi do zmniejszenia produkcji noradrenaliny.  

Niedobór NA powoduje, że impulsy nerwowe nie są przesyłane do 

odpowiednich obszarów mózgu i organizmu. Skutkiem tego jest obniżenie 

nastroju, spadek energii, spowolnienie psychomotoryczne, osłabienie akcji 

serca, spadki ciśnienia tętniczego, co jest odczuwane przez chorego jako 

ogólne osłabienie organizmu.  

Kolejnym neuroprzekaźnikiem, uczestniczącym prawdopodobnie w me-

chanizmie depresji, jest serotonina. Jest ona produkowana przez mózg w obsza-

rze zwanym jądrami szwu. Serotonina, podobnie jak noradrenalina, powoduje 

oddziaływanie w różnych obszarach organizmu poprzez specjalne drogi.  

W tabeli przedstawiono drogi przekaźnictwa serotoninergicznego.  

Droga działania serotoniny: Reakcja organizmu: 

Jądra szwu – kora czołowa Regulacja nastroju 

Jądra szwu – jądra podstawy 
Kontrola ruchów, natręctw, czynności 
przymusowych 

Jądra szwu – płat limbiczny Patogeneza lęku i napadów lękowych 

Jądra szwu – podwzgórze  
Regulacja apetytu i zachowań 
związanych z jedzeniem 

Jądra szwu – pień mózgu Regulacja snu 

Jądra szwu – rdzeń kręgowy 
Zaburzenia czynności seksualnych 
(orgazmu i ejakulacji) 

Jądra szwu – pień mózgu Odruch wymiotny 

Jądra grzbietowe szwu – jądro 
migdałowate – kora czołowa  

Reakcja ucieczki i zachowania 
unikające, gdy pojawia się zagrożenie 

Jądra szwu – okolica około-
komorowa i okołowodociągowa 

Hamowanie reakcji walki lub 
ucieczki na zagrożenie i ból 
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Zgodnie z biologicznymi teoriami zakłada się, że w depresji 

obserwujemy obniżenie poziomu serotoniny w korze czołowej, co prowadzi 

do obniżenia nastroju. Mniejsza aktywność w podwzgórzu jest odpowiedzialna 

za spadek apetytu w depresji, a niskim poziomem serotoniny w pniu mózgu 

tłumaczymy zaburzenia snu, zwłaszcza płytki, przerywany i znacznie skrócony 

sen. Jednak gdy poziom serotoniny zmniejsza się w wymienionych powyżej 

miejscach mózgu, w innych może wzrosnąć, np. w płacie limbicznym lub 

jądrach podstawy, co skutkuje pojawieniem się lęku, niepokoju, drażliwości  

i pobudzenia.  

Powyższe mechanizmy nie tłumaczą w pełni zmian zachodzących  

w depresji, dlatego poszukuje się innych wyjaśnień. Obecnie trwają badania 

nad rolą melatoniny, substancji P i neurokinin.  

Melatonia jest neurohormonem, którego działanie jest związane z ryt-

mami okołodobowymi organizmu. W depresji obserwujemy ich zaburzenie, 

które ustępuje w trakcie leczenia. Dlatego przypuszcza się, że w depresji 

dochodzi do zaburzenia lub uszkodzenia mechanizmów synchronizacji 

rytmów, co wyraża się wahaniem nastroju.  

W wielu przypadkach wystąpienie depresji jest poprzedzone jakimś 

negatywnym wydarzeniem życiowym. Do czynników, mogących prowadzić 

do rozwoju depresji, należą przede wszystkim:  

• utrata pozycji społecznej i zawodowej,  

• utrata sprawności psychofizycznej,  

• utrata niezależności, np. w wyniku przewlekłej choroby,  

• brak aktywności,  

• izolacja związana z zakończeniem pracy zawodowej,  

• brak celów życiowych,  

• zmiana warunków mieszkaniowych,  
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• przeprowadzka do zakładu opiekuńczego,  

• utrata osób najbliższych (śmierć współmałżonka, krewnych, 

przyjaciół, wyprowadzka dzieci),  

• osamotnienie,  

• brak wsparcia osób bliskich i kontaktów z innymi ludźmi.  

Badania pokazują, że u 16% wdów lub wdowców w ciągu roku po 

śmierci małżonka występuje istotna klinicznie depresja. W takich przypadkach 

utrata osób bliskich jest czynnikiem „spustowym” epizodu depresyjnego. 

Wszystkie te wydarzenia wywołują reakcję stresową.  

U każdego z nas w wyniku zadziałania czynnika stresowego dochodzi do 

aktywacji odpowiednich obszarów mózgu – podwzgórza, które produkuje 

kortykoliberynę, pobudzającą przysadkę mózgową do produkcji innej substancji, 

kortykotropiny, która z kolei pobudza nadnercza do produkcji kortyzolu  

– hormonu stresu. Podwyższony poziom kortyzolu, aby zahamować reakcję 

stresową, hamuje wydzielanie kortykoliberyny. Taki mechanizm nazywany jest 

hamowaniem zwrotnym i odpowiada za wygasanie reakcji stresowej.  

U osób z predyspozycją genetyczną stan przewlekłego stresu 

prowadzi do rozwoju depresji. Wynika to z zaburzonego mechanizmu 

przerywania reakcji stresowej. Nie działa mechanizm hamowania 

zwrotnego i organizm takich osób jest stale w stanie stresu. Według tej 

teorii, przewlekły stres odpowiada za stan depresji.  

Do przyczyn depresji zaliczamy także wpływ niektórych leków 

stosowanych w różnych terapiach. Jest to problem szczególnie ważny u osób  

w wieku podeszłym, u których często stosuje się farmakoterapię z powodu 

schorzeń somatycznych. W dalszej części przedstawiono związki pomiędzy 

stosowaniem różnych leków a ich możliwym depresjogennym wpływem.  
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Leki stosowane w leczeniu nadciśnienia 

Lekarze i naukowcy od dawna zauważają związek pomiędzy depresją  

a chorobą niedokrwienną serca. Objawy depresyjne częściej występują u osób 

cierpiących na chorobę wieńcową niż wśród osób zdrowych. Dlatego często 

trudno jest rozróżnić, czy do występowania symptomów depresji predysponuje je 

sama choroba niedokrwienna serca, czy też przyjmowane przez nie leki 

kardiologiczne.  

Pierwszym lekiem z grupy leków wykorzystywanych w leczeniu 

nadciśnienia, przy którego stosowaniu zaobserwowano obniżenie nastroju, była 

rezerpina. Kolejną grupą leków, która budziła niepokój, były tzw. „beta-

blokery”, jednak przeprowadzone badania nie potwierdziły związku pomiędzy 

nimi a wystąpieniem depresji. Dlatego na podstawie aktualnie dostępnych 

danych uważa się, że nawet jeśli istnieje powiązanie pomiędzy tą grupą leków  

a objawami depresyjnymi, to nie jest ono tak silne, jak początkowo sądzono. 

Wpływ nowszych grup leków na występowanie depresji, takich jak inhibitory 

angiotensyny oraz blokery kanałów wapniowych, nie jest jednoznaczny  

i nadal trwają badania nad ich oddziaływaniem na stan psychiczny pacjentów.  

Pomimo braku wystarczających dowodów na związek pomiędzy 

stosowaniem leków przeciwnadciśnieniowych z innych grup a występowaniem 

depresji, możliwe jest, że wywołują one objawy depresyjne u niektórych 

pacjentów. Trzeba również pamiętać, że choroba niedokrwienna serca jest 

związana z częstszym występowaniem depresji. Dlatego u chorych z chorobą 

wieńcową należy kontrolować objawy depresyjne zarówno przed,  

jak i podczas farmakoterapii przeciwnadciśnieniowej. 
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Leki hormonalne 

Powiązania sterydów produkowanych przez korę nadnerczy z objawami 

psychiatrycznymi są dobrze znane i przebadane. Wiele doniesień potwierdza 

wpływ kortykosterydów na występowanie objawów depresyjnych, jak 

również objawów maniakalnych czy psychotycznych. 

Kolejną grupą leków sterydowych, które są podejrzewane o działanie 

depresyjne, są stosowane od niedawna w terapii postmenopauzalnej preparaty 

estrogenopodobne. Wykazują one selektywne powinowactwo do receptorów 

estrogenowych w różnych tkankach. Działają korzystnie na jeden rodzaj tkanki 

(na przykład na kości), a nie mają działań ubocznych, na przykład na macicę, 

przez receptory której rozpoznawane są jako anty-estrogen. Doświadczenia  

z zastosowaniem tamoxifenu – leku stosowanego w zapobieganiu nawrotom 

raka piersi oraz raloxifenu, leku wykorzystywanego w zapobieganiu 

osteoporozie, nie potwierdziły związku tych leków z obniżeniem nastroju.  

 

Statyny 

Wprowadzone do leczenia podwyższonego poziomu cholesterolu okazały 

się bardzo skuteczne. Jednak duże rozpowszechnienie ich stosowania wykazało,  

że mogą one wywoływać objawy depresyjne, częściej w grupie pacjentów 

otrzymujących w leczeniu simwastatynę. Mechanizm wpływu statyn na zaburze-

nia nastroju polega prawdopodobnie na zmianie aktywności serotoninergicznej 

OUN (ośrodkowego układu nerwowego) przy zmianach stężenia cholesterolu. 

 

Leki przeciwpadaczkowe 

Wśród leków stosowanych w terapii padaczki częściej objawy 

depresyjne obserwowano u pacjentów przyjmujących wigabatrynę oraz 

topiramat (w dawce 256 mg/d).  
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Benzodiazepiny 

 Według kryteriów Beer’a dotyczących leczenia osób starszych,  

w terapii tej kategorii pacjentów powinno się unikać długodziałających 

benzodiazepin, ze względu na możliwość wywoływania lub zaostrzania 

objawów depresji oraz przedłużone działania sedatywne i wzrost ryzyka 

upadków i złamań. Podobne zalecenia dotyczą stosowania barbituranów. 

Według niektórych autorów przewlekła terapia benzodiazepinami hamuje 

układ GABA-ergiczny, co prawdopodobnie wpływa na obniżenie nastroju.  

Wiek podeszły wiąże się ze wzrostem zachorowań na schorzenia 

somatyczne, które także mogą powodować objawy depresyjne.  

 

Depresja może być jedną z przyczyn choroby somatycznej,  

ale też odwrotnie, choroby somatyczne mogą prowadzić do rozwoju 

symptomów depresji lub może zachodzić obustronny rodzaj zależności. 

 

Związek dolegliwości somatycznych z depresją może mieć więc 

zarówno charakter pośredni, jak i bezpośredni. Wiele schorzeń prowadzi do 

zaburzenia metabolizmu tkanki nerwowej, a to zwiększa ryzyko wystąpienia 

objawów depresyjnych. W chorobach przewlekłych często dochodzi do 

ograniczenia aktywności czy wręcz do unieruchomienia oraz doświadczania 

dolegliwości bólowych, co także może przyczyniać się do rozwoju zaburzeń 

nastroju. Problemem diagnostycznym jest maskowanie przez depresję 

objawów choroby somatycznej lub sytuacja przeciwna, kiedy skargi 

somatyczne imitują objawy depresji.  

Współwystępowanie przewlekłych chorób somatycznych z zaburzeniami 

depresyjnymi ma poważne konsekwencje kliniczne i jest, niestety, 

niekorzystnym czynnikiem rokowniczym. Nasila się przebieg depresji,  
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co powoduje, że osoby starsze nie przestrzegają zaleceń lekarskich oraz 

prowadzi do zmniejszenia efektywności leczenia chorób somatycznych.  

Ze względu na wieloaspektowe powiązania tych schorzeń trudno jest ustalić 

rzeczywistą rolę chorób somatycznych jako czynnika sprzyjającego rozwojowi 

depresji.  

 

W poniższej tabeli wymieniono stany somatyczne predysponujące do 

objawów depresyjnych. 

Lp. Nazwa Lp. Nazwa 
1. Padaczka (50%)  18. Kiła 

2. Cukrzyca (66,6%)  19. Parkinsonizm 

3. Nadciśnienie tętnicze 20. Pelagra 

4. Choroba wieńcowa  21. Rak trzustki 

5. Udar mózgu   22. Rak płuc 

6. Niedożywienie białkowe  23. Niewydolność wątroby 

7. Niedoczynność tarczycy  24. Choroba Alzheimera 

8. Nadczynność przytarczyc   25. Guzy mózgu 

9. Niedoczynność przytarczyc 26. Choroba Huntingtona 

10. Choroba Addisona 27. Choroba Wilsona 

11. Fibromialgia  28. Choroba Creutzfelda-Jacoba 

12. Stwardnienie rozsiane  29. Gruźlica 

13. Reumatoidalne zapalenie 
stawów  

30. Grypa 

14. Łuszczyca  31. AIDS 

15. Toczeń rumieniowaty 
układowy  

32. Wirusowe zapalenie wątroby 

16. Borelioza    33. Mononukleoza 

17. Porfiria  
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W depresji osób starszych dominuje napięcie, rozdrażnienie i większy 

poziom lęku niż u młodszych pacjentów. Niektóre schorzenia somatyczne 

mogą ten lęk nasilać.  

Stany somatyczne mogące wywoływać objawy lęku:  

1. Schorzenia układu krążenia i układu oddechowego prowadzące do 

hipoksji (stan zmniejszonej ilości tlenu w tkankach organizmu): 

• zaburzenia rytmu serca, 

• niewydolność naczyń wieńcowych, 

• niewydolność oddechowa, 

• stany spastyczne oskrzeli, 

• nadciśnienie tętnicze.  

2. Zaburzenia hormonalne i przemiany materii: 

• nadczynność tarczycy, 

• niedoczynność przytarczyc, 

• stany hipoglikemii – wyspiak trzustki, cukrzyca, 

• porfiria, 

• pheochromocytoma,  

• zespół napięcia przedmiesiączkowego.  

3. Inne schorzenia somatyczne: 

• niedokrwistość, 

• niedobory witamin, 

• przewlekłe choroby zakaźne, 

• choroba wrzodowa, 

• nadużywanie alkoholu lub substancji psychoaktywnych.  
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4. Schorzenia neurologiczne: 

• migrena,  

• padaczka, 

• guzy mózgu, 

• niewydolność krążenia mózgowego. 

Gdy współistnieją inne schorzenia, trudno ocenić czy występujące 

objawy wynikają z choroby somatycznej czy psychicznej.  

Dlatego warto poinformować lekarza, na co chorujemy – pomoże 

to ustalić przyczyny dolegliwości i wybrać właściwe leczenie.  
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DIAGNOSTYKA DEPRESJI  

U OSÓB W PODESZŁYM WIEKU 
 

Proces diagnostyczny depresji u osób starszych może sprawiać 

kłopoty zarówno lekarzom pierwszego kontaktu, jak i specjalistom 

psychiatrom. Seniorzy mogą być nieświadomi smutku, obniżenia nastroju 

czy depresji. Może ona przebiegać w nietypowy sposób, z dominującymi 

objawami somatycznymi, pseudootępieniem, pobudzeniem ruchowym, 

niepokojem czy zaburzeniami zachowania.  

Jak wspomniano wcześniej, seniorzy albo nie widzą u siebie objawów 

choroby, nie chcą o nich mówić, aby nie martwić najbliższych, albo 

obawiają się wizyty u psychiatry. Problemem może być także akceptacja 

depresji jako „normalnego” objawu w chorobach somatycznych w starszym 

wieku, po utracie partnera czy po zamieszkaniu w placówce opiekuńczej.  

Depresja jest zjawiskiem dość powszechnym, ponieważ kliniczne 

objawy depresji występują u 13,5% ogółu populacji osób po 65. r.ż. U około 

9,8% seniorów jest to depresja o łagodnym nasileniu, ale u 1,8% są to 

depresje ciężkie, które nieleczone mogą skutkować np. próbą samobójczą. 

Spośród 80% starszych osób zgłaszających się do lekarza z umiarkowaną 

lub ciężką depresją, jedynie 25% ma rozpoznaną depresję.  

Lekarz przeprowadzający badanie powinien dostosować się do pacjenta, 

poświęcić mu odpowiednią ilość czasu, tak, aby ten miał możliwość 

zaakceptować badanie psychiatryczne i poczuć się na tyle „ośmielonym”, aby 

powiedzieć o swoich dolegliwościach. Przeprowadzenie wszystkich procedur 

diagnostycznych może czasami wymagać kilku wizyt u lekarza.  

Lekarz przeprowadza wywiad chorobowy zarówno z osobą chorą,  

jak i z członkami rodziny lub opiekunami, pyta o codzienne funkcjonowanie, 



E. Trypka, Przywrócić radość życia. Jak skutecznie radzić sobie z depresją… 

 
 

 

21 

problemy fizyczne i psychiczne oraz o przebyte w przeszłości choroby.  

Aby określić stan psychiczny osoby, lekarz ocenia orientację w czasie  

i przestrzeni oraz zdolności zapamiętywania oraz rozumienia, sprawdza 

umiejętność swobodnej rozmowy i zdolności liczenia. W trakcie badania 

lekarz pyta również o samopoczucie, nastrój, humor, ocenia zachowanie 

pacjenta i napęd psychoruchowy. Stałym elementem badania są pytania  

o apetyt, sen, aktywność seksualną i myśli samobójcze. Lekarz musi ocenić 

czy nie występują nietypowe objawy psychiczne, jak urojenia (fałszywe sądy 

niepodlegające korekcji pomimo oczywistych dowodów błędności) oraz 

omamy (wrażenia słuchowe, wzrokowe, dotykowe powstające bez udziału 

bodźca zewnętrznego). Dlatego też może zapytać: Czy Pan/Pani nie słyszy lub 

widzi czegoś, czego nie słyszą lub nie widzą inne osoby?  

W ocenie stanu psychicznego lekarz uwzględnia również poziom 

wykształcenia pacjenta, wykonywany zawód czy sposób życia. 

W celu wykluczenia somatycznych przyczyn depresji lekarz 

przeprowadza badanie, które ocenia stan odżywienia, sprawdza podstawowe 

parametry życiowe (ciśnienie tętnicze, puls). Powinien ocenić też stan 

układu krążenia, oddechowego, sprawdzić funkcjonowanie wątroby, nerek 

czy tarczycy, wykluczyć lub potwierdzić obecność miażdżycy, wykonując 

badanie tętna na kończynach. Lekarz powinien również zlecić wykonanie 

podstawowych testów laboratoryjnych.  

 

Niezbędne badania dodatkowe przy rozpoznawaniu depresji: 

1. Badanie krwi obwodowej (OB, hemoglobina, liczba krwinek 

czerwonych i białych) 

• niedokrwistość może pojawić się u pacjentów z przewlekłą 

depresją, którzy odmawiają spożywania pokarmów, 
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• depresja towarzyszy czasem zakażeniom, których sygnałem 

jest wzrost liczby białych krwinek i OB. 

2. Stężenie witaminy B12 i kwasu foliowego 

• niedobory wit. B12 i kwasu foliowego mogą być przyczyną 

deficytów poznawczych oraz zaburzeń świadomości.  

3. Jonogram (sód, potas, wapń) 

• na ich podstawie oceniamy procesy metaboliczne organizmu, 

poza tym wartości te są istotne w związku z zamiarem 

rozpoczęcia leczenia przeciwdepresyjnego (np. litu nie możemy 

stosować przy nieprawidłowym stężeniu sodu w surowicy, 

wszystkie leki przeciwdepresyjne powodują niedobór sodu we 

krwi w związku ze zmianami wydzielania hormonu 

antydiuretycznego). 

4. Ocena funkcji tarczycy 

• nieprawidłowości związane z wydzielaniem hormonów 

tarczycy (niedoczynność) często prowadzą do depresji. 

5. Ocena funkcji wątroby 

• nieprawidłowe wyniki mogą wskazywać na nadużywanie 

alkoholu, 

• wiele leków przeciwdepresyjnych ma wpływ na czynność 

wątroby. 

6. EKG 

• konieczne przed zastosowaniem wysokich dawek trójpierście-

niowych leków przeciwdepresyjnych, 

• niezbędne przed rozpoczęciem ewentualnych zabiegów 

elektrowstrząsowych. 
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7. EEG (elektroencefalogram)  

• w celu wykrycia nieprawidłowości w pracy fal mózgowych  

– badanie to pozwala wykryć zaburzenia padaczkowe, 

podostre stwardniające zapalenie mózgu i inne schorzenia. 

8. Czasami wymagane jest badanie obrazowe mózgu. Należy do nich 

tomografia komputerowa – TK oraz rezonans magnetyczny – MR  

• TK polega na uzyskaniu poprzecznych przekrojów mózgu na 

podstawie pomiarów współczynnika osłabienia promieniowania 

rentgenowskiego przez detektory umieszczone naprzeciwko 

lampy,  

• MR polega na umieszczeniu pacjenta w silnym polu 

magnetycznym, a następnie zadziałaniu na to pole falą 

elektromagnetyczną o odpowiedniej częstotliwości, co wywo-

łuje zjawisko rezonansu magnetycznego protonów wodoru; gdy 

następuje ich powrót do stanu spoczynkowego, zostaje 

wypromieniowana energia, która jest przetwarzana na obraz,  

• oba badania wykonuje się w celu wykluczenia otępienia.  

 
Badanie neurologiczne  

Przeprowadzenie badania neurologicznego jest niezbędne w celu 

wykluczenia uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Pozwala ono 

wykryć objawy przebytego udaru mózgu, choroby Parkinsona, wodogłowia 

(gromadzenie się płynu mózgowo-rdzeniowego), guza mózgu. W czasie 

badania ocenia się koordynację ruchów, napięcie i siłę mięśni, ruchy gałek 

ocznych, mowę oraz przytomność. Lekarz uderza pacjenta w kolano, 

badając odruchy kolanowe, sprawdza zdolność odczuwania, dotykając skóry 

rąk i nóg.   
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Testy neuropsychologiczne  

Ostatnim etapem procesu diagnostycznego jest przeprowadzenie 

testów psychologicznych, które pozwalają ocenić występowanie i stopień 

nasilenia choroby. Ich wykonanie może zająć kilka godzin, a poprzedzone 

jest rozmową z psychologiem.  

Do najczęściej stosowanych testów należą: inwentarz depresji Becka 

oraz skala depresji Hamiltona. Istnieją także narzędzia oceny stosowane 

tylko u osób starszych. Do najbardziej znanych należy Geriatryczna Skala 

Oceny Depresji (Geriatric Depression Scale, GDS). Skala ta została 

opracowana specjalnie dla samooceny populacji powyżej 60. r.ż i posiada 

dwie wersje: pełną (zawierającą 30 cech) oraz skróconą (15 cech). Jej 

wypełnienie trwa około 8 – 10 minut.  

Kolejne narzędzia to: Skala Oceny Depresji w Otępieniu Cornell oraz 

Skala Oceny Nastroju w Otępieniu. Kwestionariusz zdrowia pacjenta 

PRIME-MD (Primary Care Evaluation of Mental Disorders Patient Heath 

Questionnaire 9, PRIME-MD PHQ-9) jest wykonywany przez lekarzy 

pierwszego kontaktu. Zawiera objawy ze wszystkich kryteriów 

rozpoznawania depresji oraz uwzględnia stopniową skalę oceny nasilenia 

objawu (od 0 pkt – „nigdy” do 3 pkt – „niemal codziennie”).   

 

Wszystkie testy psychologiczne są pomocne w ocenie skuteczności 

leczenia, ale nie mogą zastąpić badania lekarskiego niezbędnego  

do postawienia właściwej diagnozy. 

 

W dalszej części przedstawiono najczęściej stosowane skale.  
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Skala Samooceny Becka – skalę wypełnia osobiście osoba starsza, 

oceniając ostatnie dwa tygodnie swojego życia. Skala składa się z 21 grup 

stwierdzeń, z których badany powinien za każdym razem wybrać jedno, które, 

jego zdaniem, w najlepszy sposób opisuje jego stan we wskazanym okresie. 

 

W każdym punkcie należy zakreślić tylko jedną odpowiedź. 

A  

0    Nie jestem smutny ani przygnębiony. 

1  Odczuwam często smutek, przygnębienie. 

2  Przeżywam stale smutek, przygnębienie i nie mogę uwolnić się od tych 
przeżyć. 

3  Jestem stale tak smutny i nieszczęśliwy, że jest to nie do wytrzymania. 
 

B  

0  Nie przejmuję się zbytnio przyszłością. 

1  Często martwię się o przyszłość. 

2  Obawiam się, że w przyszłości nic dobrego mnie nie czeka. 

3  Czuję, że przyszłość jest beznadziejna i nic tego nie zmieni. 
 

C  

0  Sądzę, że nie popełniam większych zaniedbań. 

1  Sądzę, że nie czynię więcej zaniedbań niż inni. 

2  Kiedy spoglądam na to, co zrobiłem, widzę mnóstwo błędów i zaniedbań. 

3  Jestem zupełnie niewydolny i wszystko robię źle. 
 

D  

0  To, co robię sprawia mi przyjemność. 

1  Nie cieszy mnie to, co robię. 

2  Nic mi teraz nie daje prawdziwego zadowolenia. 

3  Nie potrafię przeżywać zadowolenia i przyjemności i wszystko mnie nuży. 
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E  

0  Nie czuję się winnym wobec siebie ani wobec innych. 

1  Dość często miewam wyrzuty sumienia. 

2  Często czuję, że zawiniłem. 

3  Stale czuję się winnym. 
 

F  

0  Sądzę, że nie zasługuję na karę. 

1  Sądzę, że zasługuję na karę. 

2  Spodziewam się ukarania. 

3  Wiem, że jestem karany (lub ukarany). 
 

G  

0  Jestem z siebie zadowolony. 

1  Nie jestem z siebie zadowolony. 

2  Czuję do siebie niechęć. 

3  Nienawidzę siebie. 
 

H  

0  Nie czuję się gorszy od innych ludzi. 

1  Zarzucam sobie, że jestem nieudolny i popełniam błędy. 

2  Stale potępiam siebie za popełnione błędy. 

3  Winię siebie za wszystko zło, które istnieje. 
 

I  

0  Nie myślę o odebraniu sobie życia. 

1  Myślę o samobójstwie, ale nie mógłbym tego dokonać. 

2  Pragnę odebrać sobie życie. 

3  Popełnię samobójstwo, jak będzie odpowiednia sposobność. 
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J  

0  Nie płaczę częściej niż zwykle. 

1  Płaczę częściej niż dawniej. 

2  Ciągle chce mi się płakać. 

3  Chciałbym płakać, lecz nie jestem w stanie. 
 
K  

0  Nie jestem bardziej podenerwowany niż dawniej. 

1  Jestem bardziej nerwowy i przykry niż dawniej. 

2  Jestem stale zdenerwowany lub rozdrażniony. 

3  Wszystko, co dawniej mnie drażniło, stało się obojętne. 
 

L  

0  Ludzie interesują mnie jak dawniej. 

1  Interesuję się ludźmi mniej niż dawniej. 

2  Utraciłem większość zainteresowań innymi ludźmi. 

3  Utraciłem wszelkie zainteresowania innymi ludźmi. 
 

M  

0  Decyzję podejmuję łatwo, tak jak dawniej. 

1  Częściej niż kiedyś odwlekam podjęcie decyzji. 

2  Mam dużo trudności z podjęciem decyzji. 

3  Nie jestem w stanie podjąć żadnej decyzji. 
 

N  

0  Sądzę, że wyglądam nie gorzej niż dawniej. 

1  Martwię się tym, że wyglądam staro i nieatrakcyjnie. 

2  Czuję, że wyglądam coraz gorzej. 

3  Jestem przekonany, że wyglądam okropnie, odpychająco. 
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O  

0  Mogę pracować jak dawniej. 

1  Z trudem rozpoczynam każdą czynność. 

2  Z wielkim wysiłkiem zmuszam się do zrobienia czegokolwiek. 

3  Nie jestem w stanie nic robić. 
 

P  

0  Sypiam dobrze, jak zwykle. 

1  Sypiam gorzej niż dawniej. 

2  Rano budzę się 1-2 godziny za wcześnie i trudno jest mi ponownie usnąć. 

3  Budzę się kilka godzin za wcześnie i nie mogę usnąć. 
 

Q  

0  Nie męczę się bardziej niż dawniej. 

1  Męczę się znacznie łatwiej niż poprzednio. 

2  Męczę się wszystkim, co robię. 

3  Jestem zbyt zmęczony, żeby cokolwiek robić. 
 

R  

0  Mam apetyt nie gorszy niż dawniej. 

1  Mam trochę gorszy apetyt. 

2  Apetyt mam wyraźnie gorszy. 

3  Nie mam w ogóle apetytu. 
 

S  

0  Nie tracę na wadze ciała (w okresie ostatniego miesiąca). 

1  Straciłem na wadze więcej niż 2 kg. 

2  Straciłem na wadze więcej niż 4 kg. 

3  Straciłem na wadze więcej niż 6 kg. 

  Jadam specjalnie mniej, aby stracić na wadze: 

  1 – tak  2 – nie 
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T  

0  Nie martwię się o swoje zdrowie bardziej niż zwykle. 

1  Martwię się swoimi dolegliwościami, mam rozstrój żołądka, zaparcie, bóle. 

2  Stan mego zdrowia bardzo mnie martwi, często o tym myślę. 

3  Tak bardzo martwię się o swoje zdrowie, że nie mogę myśleć o niczym 
innym. 

 

U  

0  Moje zainteresowania seksualne nie uległy zmianom. 

1  Jestem wyraźnie mniej zainteresowany sprawami płci (seksu). 

2  Problemy płciowe wyraźnie mniej mnie interesują. 

3  Utraciłem wszelkie zainteresowania sprawami seksu. 
 

Interpretacja skali Becka 

Poziom depresji Norma niemiecka Norma amerykańska 

Brak 0-11 punktów 0-9 punktów 

Łagodna 12-19 punktów 10-15 punktów 

Umiarkowana 20-25 punktów 16-23 punktów 

Ciężka 26 i więcej punktów 24 punkty 
 

Krótka Skala Oceny Depresji – wypełnia ją osoba badająca. Skala 

zawiera 19 stwierdzeń – punkty są przyznawane w przypadku zgodności 

stwierdzenia z odczuciem pacjenta.  

 

Stwierdzenie Ocena 

1. Przez cały czas odczuwam lęk. 1 

2. Ostatnio robię wszystko bardzo wolno. 1 
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3. Czuję się gorzej na początku dnia. 1 

4. Mam poczucie, że życie straciło wartość. 1 

5. W ciągu ostatniego miesiąca zdarzało mi się płakać. 1 

6. Straciłem nadzieję. 2 

7. Poważnie zastanawiam się nad popełnieniem samobójstwa. 2 

8. Nie mogę sobie przypomnieć takiego momentu w ciągu ostatniego 
miesiąca, kiedy czułem się szczęśliwy. 1 

9. Jestem bardzo samotny. 1 

10. Straciłem zainteresowania. 1 

11. Czuję się zbyt kiepsko, żeby coś mogło mnie cieszyć. 1 

12. Żałuję tego, co robiłem w życiu. 1 

13. Z powodu choroby jestem ciężarem dla innych. 1 

14. W przeszłości zdarzało się, że przez całe tygodnie byłem smutny. 1 

15. Dokuczają mi bóle głowy. 1 

16. Wydaje mi się, że straciłem apetyt. 1 

17. Nie śpię dobrze. 1 

18. Martwię się tak bardzo, że nie mogę spać. 1 

19. Nie mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy. 1 

Maksymalna liczba punktów 21 
 

Uzyskanie co najmniej 7 punktów wskazuje na możliwość 

występowania depresji. 

 

Geriatryczna skala oceny depresji – od 1983 roku jest to najczęściej 

stosowana skala przesiewowa u osób w podeszłym wieku. Skalę wypełnia 

pacjent samodzielnie odpowiadając na 30 pytań. 
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Pytanie  Tak Nie 

1.  Myśląc o całym życiu, czy jest Pan(i) zadowolony(a)?   

2.  Czy zmniejszyła się liczba Pana(i) aktywności i 
zainteresowań?   

3. Czy ma Pan(i) uczucie, że życie jest puste?   

4.  Czy często czuje się Pan(i) znudzony(a)?   

5.  Czy myśli Pan(i) z nadzieją o przyszłości?   

6.  Czy miewa Pan(i) natrętne myśli, których nie może się 
Pan(i) pozbyć?   

7.  Czy jest Pan(i) w dobrym nastroju przez większość czasu?   

8.  Czy obawia się Pan(i), że może się zdarzyć Panu(i) coś złego?   

9.  Czy przez większość czasu czuje się Pan(i) szczęśliwy(a)?   

10. Czy często czuje się Pan(i) bezradny(a)?   

11. Czy często jest Pan(i) niespokojny(a)?   

12. Czy zamiast wyjść wieczorem z domu, woli Pan(i) w nim 
pozostać?   

13. Czy często martwi się Pan(i) o przyszłość?   

14. Czy czuje Pan(i), że ma Pan(i) więcej kłopotów z pamięcią 
niż inni ludzie?   

15. Czy myśli Pan(i), że wspaniale jest żyć?   

16. Czy często czuje się Pan(i) przygnębiony(a) i smutny(a)?   

17. Czy obecnie czuje się Pan(i) gorszy(a) od innych ludzi?   

18. Czy martwi się Pan(i) tym, co zdarzyło się w przeszłości?   

19. Czy uważa Pan(i), że życie jest ciekawe?   

20. Czy trudno jest Panu(i) realizować nowe pomysły?   

21. Czy czuje się Pan(i) pełny(a) energii?   

22. Czy uważa Pan(i), że sytuacja jest beznadziejna?   

23. Czy myśli Pan(i), że ludzie są lepsi niż Pan(i)?   

24. Czy drobne rzeczy często wyprowadzają Pana(ią) z równowagi?   
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25. Czy często chce się Panu(i) płakać?   

26. Czy ma Pan(i) kłopoty z koncentracją uwagi?   

27. Czy rano budzi się Pan(i) w dobrym nastroju?   

28. Czy ostatnio unika Pan(i) spotkań towarzyskich?   

29. Czy łatwo podejmuje Pan(i) decyzje?   

30. Czy zdolność Pana(i) myślenia jest taka sama jak dawniej?    
 

Za każdą odpowiedź twierdzącą – 1 punkt 

Interpretacja Geriatrycznej Skali Depresji: 

0-10 punktów  Pacjent bez depresji 

11-20 punktów  Depresja łagodna 

21 i więcej punktów  Depresja ciężka 
 

Skala depresji Zunga – jest  to skala służąca do samooceny pacjenta. 

Pacjent ma zaznaczyć jedną adekwatną odpowiedź w 20 stwierdzeniach, 

dotyczących jego samopoczucia w ostatnim czasie. 10 spośród 20 punktów 

odnosi się do obecności objawów, a 10 dotyczy nieobecności objawów. 

Lekarz powinien określić czas, którego dotyczy badanie. Uzyskane wyniki 

badania zamienia się na wskaźnik zgodnie z opisem Zunga.  

 

Lp. Stwierdzenie 
Nigdy 

lub tylko 
chwilami

Przez 
pewną 
część 
czasu 

Przez 
znaczną 

część 
czasu 

Niemal 
przez 

cały czas 
lub przez 
cały czas 

1 Czuję się przybity, 
zrezygnowany, zrozpaczony. 1 2 3 4 

2 Najlepiej czuję się rano. 4 3 2 1 
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3 Płaczę lub mam takie uczucie 
jakbym płakał. 1 2 3 4 

4 Mam kłopoty ze snem w ciągu 
nocy. 1 2 3 4 

5 Zjadam posiłki w takich samych 
ilościach jak dawniej. 4 3 2 1 

6 
Znajduję zadowolenie w przyglą-
daniu się, rozmowie i byciu  
z ciekawymi ludźmi. 

4 3 2 1 

7 Widzę, że tracę na wadze. 1 2 3 4 

8 Mam problemy z zaparciami. 1 2 3 4 

9 Moje serce bije szybciej  
niż zwykle. 1 2 3 4 

10 Męczę się bez powodu. 1 2 3 4 

11 Myślę tak samo jasno  
i precyzyjnie jak dawniej. 4 3 2 1 

12 Bez problemów robię to,  
co zawsze robiłem. 4 3 2 1 

13 Jestem niespokojny, nie mogę 
usiedzieć na miejscu. 1 2 3 4 

14 W przyszłość spoglądam  
z nadzieją. 4 3 2 1 

15 Jestem bardziej poirytowany niż 
zwykle. 1 2 3 4 

16 Łatwo podejmuję decyzje. 4 3 2 1 

17 Czuję, że jestem potrzebny, 
użyteczny dla innych. 4 3 2 1 

18 Moje życie jest pełnowartościowe. 4 3 2 1 

19 Myślę, że inni dobrze by wyszli 
na mojej śmierci. 1 2 3 4 

20 Nadal cieszę się tym, czym 
zawsze się cieszyłem. 4 3 2 1 
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Interpretacja Skali Depresji Zunga: 

SDS – wskaźnik będący sumą otrzymanych punktów: 

SDS < 50 Osoba niewykazująca objawów 
psychopatologicznych 

SDS 50-59 Osoba z depresją łagodną 

SDS 60-69 Osoba z depresją umiarkowaną 

SDS 70 i więcej  Osoba z depresja ciężką 
 

 

Rola rodziny w procesie diagnostycznym 
Jak wspomniano powyżej, osoba starsza nie zawsze chce się zgłosić do 

lekarza, stara się ukrywać chorobę. Wówczas to członkowie rodziny lub 

opiekunowie powinni zadbać o to, by bliska im osoba zgłosiła się do lekarza. 

Im szybciej trafi ona do lekarza, tym szybciej będzie można postawić 

diagnozę i, w razie potwierdzenia depresji, rozpocząć właściwe leczenie.  

 

Jak możesz pomóc?  

1. Zarejestruj osobę do lekarza. 

2. Pomóż jej dojechać do lekarza. 

3. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi choroby. 

4. Zaoferuj swoją pomoc i towarzystwo w procesie diagnostycznym. 

5. Zabierz do lekarza całą dokumentację medyczną (karty informa-

cyjne z pobytów w szpitalu, wyniki wcześniejszych badań). 

6. Przygotuj listę przyjmowanych leków, z określeniem przyjmo-

wanych dawek.  
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Poniżej lista kilku pytań, które mogą zostać zadane w czasie badania. 

Aby lepiej się przygotować i pomóc lekarzom w postawieniu diagnozy, 

warto wcześniej przemyśleć i zapisać sobie odpowiedzi: 

1. Jakie niepokojące objawy zauważył/a Pan/Pani u siebie? 

2. Od kiedy występują opisywane objawy? 

3. Czy opisywane objawy zmieniają się? 

4. Czy ma Pan/Pani kłopoty z wykonywaniem czynności dnia 

codziennego? 

5. Czy złe samopoczucie wpływa na funkcjonowanie zawodowe, 

społeczne lub rodzinne? 

6. Czy ma Pan/Pani kłopoty z właściwą oceną różnych sytuacji?  

7. Na jakie choroby Pan/Pani choruje?   

8. Jakie leki i w jakich dawkach Pan/Pani przyjmuje?  

9. Czy ktoś w Pana/Pani rodzinie chorował na depresję? 

 

Pacjenci i ich rodziny mogą nie znać procedur stosowanych  

w procesie diagnostycznym, nie wiedzą, jak się do nich przygotować, 

odczuwają strach przed diagnozą. Pomocne mogą być pytania, które można 

zadać lekarzowi na pierwszym spotkaniu: 

1. Jakie testy i badania będą u mnie wykonywane? 

2. Czy podczas wykonywania testów i badań mogę odczuwać ból lub 

dyskomfort? 

3. Ile czasu zajmie wykonywanie testów i badań? 

4. Jak długo trwa oczekiwanie na wyniki testów i badań? 
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Uzyskanie diagnozy potwierdzającej depresję stawia nowe wyzwania, 

problemy i może rodzić wiele pytań. Pacjent lub jego rodzina powinni 

zapytać lekarza o wiele niezrozumiałych i nieznanych dla niego zagadnień:  

1. Co oznacza usłyszana diagnoza? 

2. Jakie objawy mogą wystąpić w czasie trwania choroby? 

3. Na ile choroba zmieni moje życie? 

4. Jaki rodzaj pomocy ze strony innych osób będzie potrzebny  

i kiedy będzie ona niezbędna? 

5. Jakie jest możliwe leczenie farmakologiczne? 

6. Jakie mogą wystąpić objawy niepożądane? 

7. Jaka jest skuteczność leczenia farmakologicznego? 

8. Jak jest nazwa leku, który będę przyjmować? 

9. Ile razy dziennie muszę przyjmować tabletki? 

10. Czy powinienem/nam przyjmować leki przed, w trakcie czy po 

posiłku? 

11. Na ile dni wystarczy wypisane na recepcie opakowanie leku? 

12. Kiedy ma się odbyć kolejna wizyta u lekarza? 

13. Czy mogę przyjmować inne leki, np. na przeziębienie, przeciw-

bólowe? 

14. Czy mogę spożywać alkohol? 

15. Jak długo trzeba czekać na efekt działania leku? 

16. Co się stanie, jeśli zapomnę przyjąć jedną dawkę leku? 

17. Czy są inne sposoby pomocy, z których mogę skorzystać,  

np. spotkania w grupach wsparcia, psychoterapia, oddział dzienny 

czy leczenie środowiskowe?  
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ZABURZENIA DEPRESYJNE – OBRAZ KLINICZNY 
 

W języku potocznym dość często używa się wymiennie słów 

przygnębienie, zniechęcenie, depresja. Jednak określenia te oznaczają różne 

stany. W odczuciu przygnębienia zwykle stany przygnębienia trwają krótko 

i mają swoją określoną przyczynę, obniżenie nastroju jest mniej nasilone niż 

w depresji, nie występują specyficzne zaburzenia snu (spłycenie snu  

i wczesne budzenie się), nie występują, charakterystyczne dla depresji, 

okołodobowe wahania nastroju.  

 

Różnice między przygnębieniem a depresją: 

Cecha Przygnębienie Depresja 

nasilenie zazwyczaj złe 
samopoczucie, „chandra” smutek, przygnębienie 

czas utrzymywania się krótki (godziny) długi (2 tygodnie lub 
dłużej) 

poczucie choroby zwykle nie występuje często występuje 

dezorganizacja 
aktywności złożonej,  
np. gotowania 

zwykle nie występuje lub 
mało znacząca często występuje 

 

Różnice między zniechęceniem a depresją: 

Cecha Zniechęcenie Depresja 

nasilenie apatia smutek, przygnębienie 

czas utrzymywania się krótki (godziny) długi (2 tygodnie  
lub dłużej) 

poczucie choroby brak poczucia choroby często występuje 

dezorganizacja 
aktywności złożonej zwykle nie występuje często występuje 
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Depresje osób starszych mają zwykle przewlekły charakter i specyficzny 

obraz kliniczny. Charakterystyczne jest zgłaszanie przez pacjentów licznych 

skarg somatycznych, zwykle o charakterze hipochondrycznym. Należą do nich 

różnego rodzaju dolegliwości bólowe (na przykład bóle głowy, okolicy przed-

sercowej, bóle kończyn lub mięśni), osłabienie łaknienia, zaburzenia snu, zapar-

cia. Przy ocenie zaburzeń snu należy pamiętać, że fizjologicznie z wiekiem 

następuje redukcja snu, ponadto u osób starszych często występuje sen przery-

wany (na przykład spowodowany potrzebą oddawania moczu). Natomiast na de-

presję wskazywać mogą pesymistyczne „rozmyślania” w czasie bezsennych nocy 

czy uczucie stałego zmęczenia w ciągu dnia. Częstym zjawiskiem jest również 

współwystępowanie depresji wieku podeszłego z chorobami somatycznymi  

i OUN, co może prowadzić do zaostrzenia wcześniej istniejących objawów.  

W porównaniu z osobami zdrowymi lub z tymi, które uskarżają się na niewielkie 

nasilenie dolegliwości somatycznych, częstość występowania depresji wzrasta 

dwukrotnie u osób ze średniociężkimi lub ciężkimi chorobami somatycznymi.  

Według Pużyńskiego można wyodrębnić dwie podstawowe postacie 

zespołów depresyjnych wśród osób w starszym wieku:  

• depresję z urojeniami i towarzyszącym podnieceniem ruchowym,  

• zespoły depresyjno – asteniczne.  

Pierwsza postać to depresja z dużym lękiem i niepokojem 

psychoruchowym, osiągającym często rozmiary podniecenia ruchowego. 

Chorzy zgłaszają liczne skargi hipochondryczne, zaburzenia snu, czasem 

wypowiadają urojenia nihilistyczne (osoba wypowiada twierdzenia, że ciało 

ulega pomniejszeniu lub zanikowi albo jest przekonana, że nie żyje) czy 

ubóstwa, winy, grzeszności i potępienia. Lęk wykazuje często falujące 

nasilenie, a lokalizowany jest przez chorych przede wszystkim w okolicy 

przedsercowej lub nadbrzuszu (tzw. lęk przedsercowy).  
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Natomiast w zespole depresyjno – astenicznym dominuje abulia 

(niezdolność do podejmowania decyzji i działania), apatia (brak zdolności 

do odczuwania emocji), anhedonia (niezdolność do odczuwania 

przyjemności), utrata zainteresowań, poczucie zmniejszonej sprawności 

fizycznej i psychicznej, któremu towarzyszy nastrój depresyjny, niekiedy  

ze stanem zobojętnienia. Obraz kliniczny takiego stanu niekiedy przypomina 

otępienie (rzekome otępienie depresyjne, pseudodemencja).  

Czynniki kliniczne, sugerujące występowanie depresji u osób starszych: 

• leczenie psychiatryczne w przeszłości, 

• poczucie bezwartościowości, winy,  

• pragnienie śmierci, 

• znaczny niepokój, pobudzenie, drażliwość, 

• zaburzenia koncentracji uwagi, problemy z pamięcią, 

• spowolnienie psychoruchowe, 

• skargi somatyczne dotyczące dolegliwości bólowych, zaparć, 

zmęczenia, 

• nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich, 

• niesatysfakcjonujące efekty leczenia lub rehabilitacji chorób 

somatycznych.  

 

 

Objawy podstawowe depresji: 

• Obniżenie podstawowego nastroju: 

 smutek, przygnębienie,  

 przykre przeżywanie ogółu wydarzeń,  

 anhedonia,  

 zobojętnienie. 
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• Obniżenie napędu psychomotorycznego: 

 spowolnienie myślenia i tempa wypowiedzi,  

 poczucie obniżonej sprawności pamięci i intelektu 

(pseudodemencja),  

 abulia, 

 zahamowanie ruchowe, utrata energii życiowej, siły i poczucie 

zmęczenia fizycznego. 

• Zaburzenia rytmów okołodobowych i objawy somatyczne:  

 wczesne budzenie się, sen płytki, przerywany, nadmierna 

senność w ciągu dnia, 

 zaburzenia rytmu dobowego samopoczucia, 

 bóle głowy (potylicze), 

 wysychanie w jamie ustnej, 

 zaparcia, 

 spadek masy ciała (co najmniej 3 kg w ciągu miesiąca). 

 

 

Objawy podstawowe depresji – lęk 

• Objawy psychiczne: 

 niepokój, 

 poczucie napięcia, 

 obawy, 

 trwożliwe oczekiwanie na przykre wydarzenie, 

 poczucie zagrożenia, 

 uczucie oszołomienia, 

 zaburzenia koncentracji uwagi, 

 obawa przed utratą kontroli nad sobą, lęk przed śmiercią.  
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• Objawy behawioralne: 

 w wyrazie twarzy: napięcie, cierpienie, trwoga, przerażenie, 

 niepokój ruchowy: manipulacyjny, lokomocyjny, 

 podniecenie ruchowe lub znieruchomienie (w stanie paniki). 

• Objawy somatyczne: 

 tachykardia, palpitacje,  

 wzrost ciśnienia tętniczego, 

 płytki oddech, 

 dyskomfort w okolicy serca i/lub nadbrzusza, 

 wzmożona potliwość, 

 zblednięcie powłok skórnych, 

 częste oddawanie moczu, 

 wzmożona perystaltyka jelit, biegunka, nudności, 

 parestezje (czucie opaczne), 

 zawroty głowy.  

 

 

Objawy wtórne depresji 

• Depresyjne zaburzenia myślenia: 

 poczucie winy (urojenia grzeszności, winy, kary), 

 negatywna ocena własnej osobowości, zdrowia, szans na 

wyleczenie (urojenia hipochondryczne, nihilistyczne), 

 negatywna ocena własnej sytuacji, przyszłości, przeszłości 

(urojenia klęski, katastrofy), 

 zniechęcenia do życia, myśli i tendencje samobójcze. 
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• Zaburzenia aktywności złożonej: 

 zmniejszenie liczby i zakresu zainteresowań,  

 obniżenie zdolności do pracy, 

 osłabienie kontaktów z otoczeniem, 

 izolowanie się, 

 zaniedbanie. 

 

Zaburzenia depresyjne to grupa zaburzeń o różnym przebiegu, nasileniu 

i obrazie klinicznym. Nie każdy smutek jest chorobą. Lekarze w Polsce 

posługują się Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Proble-

mów Zdrowotnych – rewizja dziesiąta (ICD-10). Klasyfikacja ta została 

stworzona przez ekspertów z różnych krajów świata pod patronatem 

Światowej Organizacji Zdrowia, aby ułatwić klasyfikowanie chorób i porozu-

miewanie się pomiędzy lekarzami z różnych zakątków świata. Rozdział V 

zawiera opisy zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W rozdziale 

tym opisane są podstawowe cechy kliniczne zaburzeń, podano także liczbę  

i nasilenie objawów wymaganych do postawienia właściwego rozpoznania.   

Zaburzenia nastroju (afektywne) zostały umieszczone w rozdziale 

oznaczonym numerami F30-F39. Zaburzenia depresyjne, określane w klasy-

fikacji jako epizody depresyjne, zostały zakodowane jako F32.  

Epizod depresyjny jest opisywany następująco. „W typowych 

łagodnych, umiarkowanych lub ciężkich epizodach depresyjnych pacjent 

cierpi z powodu obniżenia nastroju, ubytku energii, zmniejszenia 

aktywności. Zmniejszone jest odczuwanie przyjemności, zakres zaintereso-

wań i koncentracja są obniżone, często pojawia się znaczne zmęczenie, 

nawet po małym wysiłku. Sen jest zwykle zaburzony, apetyt obniżony. 

Samoocena i pewność siebie są niemal zawsze zmniejszone, nawet  
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w łagodnych stanach depresyjnych pojawiają się idee winy i małej wartości. 

Obniżenie nastroju nie ulega większym zmianom w kolejnych dniach, jest 

niezależne od bieżących wydarzeń, mogą mu towarzyszyć tzw. objawy 

„somatyczne”: utrata zainteresowania przyjemnością i obniżenie zdolności 

do jej przeżywania, wczesne budzenie się (kilka godzin wcześniej niż 

zwykle), narastanie depresji w godzinach porannych, wyraźne zahamowanie 

psychoruchowe, podniecenie (ruchowe – przyp. tłum.), utrata apetytu, 

ubytek masy ciała, utrata libido. W zależności od liczby i intensywności 

objawów – nasilenie depresji może być określone, jako łagodne, 

umiarkowane oraz ciężkie” (ICD-10). 
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TYPY ZABURZEŃ DEPRESYJNYCH:  

ZABURZENIE AFEKTYWNE DWUBIEGUNOWE, 

DEPRESJA SEZONOWA,  

DEPRESJE MASKOWANE 
 

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe 

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe to schorzenie, w którym 

występują przeciwstawne zaburzenia nastroju i aktywności (wg klasyfikacji,  

co najmniej dwa). Może wystąpić okres podwyższonego nastroju, wzmożonej 

energii i aktywności, co jest określane stanem hipomanii (obserwujemy 

dłużej „utrzymujące się wzmożenie nastroju, zwiększenie energii i aktywności 

oraz zazwyczaj, wyraźnie wzmożone samopoczucie dotyczące wydolności 

fizycznej i psychicznej; występują również: zwiększona liczba kontaktów  

z otoczeniem, gadatliwość, spoufalanie się, wzmożenie popędu seksualnego, 

zmniejszona potrzeba snu. Nasilenie tych objawów zazwyczaj nie zaburza  

w sposób poważny zdolności do pracy i nie jest przyczyną odrzucenia przez 

otoczenie. Zamiast często występującej dobrodusznej towarzyskości – poja-

wiać się może drażliwość, zarozumiałość, zachowania prostackie” – ICD-10).  

Stan manii to występujące „wzmożenie nastroju, które jest 

nieadekwatne do sytuacji pacjenta i może zmieniać się od beztroskiej 

dobroduszności (jowialności) do niekontrolowanego podniecenia, bardzo 

dobremu samopoczuciu towarzyszy wzmożona energia prowadząca do 

nadmiernej aktywności, wielomówność, zmniejszona potrzeba snu; występują 

trudności w utrzymaniu uwagi oraz znaczne roztargnienie, samoocena jest 

wyraźnie zawyżona z ideami wielkościowymi i dużą pewnością siebie. Brak 

normalnych zahamowań w kontaktach społecznych może być przyczyną 
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zachowań lekkomyślnych, nierozważnych, nieadekwatnych do sytuacji, 

niezgodnych z charakterem pacjenta” (ICD-10). Czasami „występują urojenia 

(zwykle wielkościowe) lub omamy (są to zazwyczaj głosy skierowane wprost 

do pacjenta), albo też podniecenie, wzmożona aktywność ruchowa i gonitwa 

myśli osiągają tak skrajne nasilenie, że pacjenta nie można zrozumieć, ani 

nawiązać z nim rzeczowego kontaktu” (ICD-10).  

Stan taki następuje na przemian z okresem, gdy u pacjenta obserwujemy 

obniżenie nastroju, spadek energii i aktywności, co jest rozpoznawane jako 

depresja. W zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym charakterystyczne są 

okresy, gdy nie ma żadnych objawów, ale u części pacjentów kolejne epizody 

występują bezpośrednio po sobie. Częstość pojawiania się kolejnych 

epizodów chorobowych i okresy remisji są różne u różnych pacjentów, 

jednakże u wszystkich obserwuje się, że w miarę starzenia się organizmu, 

remisje ulegają skróceniu, a nawroty depresji stają się częstsze i dłuższe. 

Kolejny nawrót może pojawiać się bez istotnej przyczyny lub może być 

poprzedzony schorzeniem somatycznym, stosowaniem leków lub 

wydarzeniami życiowymi. Zaburzenie afektywne dwubiegunowe występuje 

tak samo często u mężczyzn i kobiet. Najczęściej, zwłaszcza u kobiet, 

pierwszym epizodem jest epizod depresyjny. Epizody manii zwykle zaczynają 

się nagle i mogą trwać od 2 tygodni do 4 – 5 miesięcy. Epizody depresyjne 

trwają dłużej, od kilku do kilkunastu miesięcy, średnio 36 miesięcy. 

 

Zaburzenia afektywne sezonowe – depresja sezonowa, depresja zimowa 

Depresja sezonowa – sezonowe zaburzenie afektywne, sezonowe 

zaburzenie nastroju, choroba afektywna sezonowa, depresja o sezonowym 

wzorcu przebiegu (ang. SAD – seasonal affective disorder). Została opisana 
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przez Levy’ego w 1982 roku jako typ nawracających zaburzeń depresyjnych,  

w którym objawy depresyjne pojawiają się głównie zimą lub na przełomie 

jesieni i zimy, u niektórych na przełomie zimy i wiosny każdego roku. Zaczyna 

się około października lub listopada i utrzymuje przez zimę aż do całkowitego 

ustąpienia objawów lub do marca, kwietnia (gdy dni stają się wyraźnie dłuższe). 

Częściej występuje u kobiet (60 – 90% chorych to kobiety), głównie w re-

jonach, w których w okresie zimy jest duży niedobór światła słonecznego.  

Przyczyna zaburzenia jest w chwili obecnej nieznana, ale uważa się,  

że objawy są spowodowane zaburzeniami neuroprzekaźników (serotoniny, 

noradrenaliny i dopaminy) w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. 

Duże znaczenie przypisuje się zaburzeniom rytmów biologicznych 

związanym z okresowym niedoborem światła słonecznego. Niepotwierdzona 

jest też rola melatoniny. Wiele badań wskazuje, że epizody depresji wiążą 

się ściśle z ilością światła słonecznego i temperaturą. Naukowcy zwracają 

uwagę na ewolucyjne przyczyny pojawienia się sezonowego zaburzenia 

nastroju – gdy człowiek żył zgodnie z rytmem pór roku, obniżenie 

aktywności jesienią i zimą było naturalnym stanem rzeczy. 

W obrazie klinicznym wyróżniamy:  

• obniżoną aktywność,  

• uczucie smutku,  

• lęk, 

• nadmierną drażliwość,  

• problemy z pamięcią i koncentracją,  

• problemy z wykonywaniem codziennych czynności,  

• uczucie przewlekłego zmęczenia,  

• niechęć do pracy, ale także funkcjonowania w społeczeństwie,  



E. Trypka, Przywrócić radość życia. Jak skutecznie radzić sobie z depresją… 

 
 

 

47 

• wzmożoną senność, współistniejącą z pogorszeniem jakości snu,  

• zwiększenie masy ciała związane ze zwiększonym apetytem, 

zwłaszcza ze wzmożoną chęcią do spożywania węglowodanów, 

tzw. „głód węglowodanów”,  

• osłabienie popędu seksualnego,  

• w skrajnych przypadkach myśli samobójcze. 

 

W leczeniu stosuje się:  

• fototerapię, czyli leczenie białym światłem widzialnym, przy 

pomocy specjalnych lamp do fototerapii lub koloroterapii,  

• leki przeciwdepresyjne, 

• psychoterapię, pomagającą zaakceptować chorobę i pomóc w ra-

dzeniu sobie z nią,  

• profilaktycznie najbardziej odpowiedni jest wyjazd w miesiącach 

zimowych do krajów o dużej ilości światła słonecznego, 

• również profilaktycznie można w okresie jesieni przez 14 dni 

naświetlać się odpowiednimi lampami.  

 

Depresje maskowane 

Depresje maskowane to jedna z postaci depresji poronnych – objawy 

podstawowe wykazują małe nasilenie, niektóre objawy nie występują, 

dominować może jeden lub dwa objawy. Na pierwszym planie pojawiają się 

inne objawy. Takie postacie depresji mogą być wstępną fazą lub zejściem 

typowego zespołu depresyjnego, jak również mogą być samodzielnymi 

postaciami klinicznymi. Termin ten został stworzony w związku z różno-

rodnością obrazów klinicznych depresji i trudnościami w jej rozpoznawaniu. 
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Gdy obserwujemy wyraźną zmianę nastroju, zaburzenia myślenia typu 

depresyjnego i charakterystyczną zmianę napędu, nie ma trudności 

diagnostycznych. Natomiast w przypadku, gdy zmiany są mało nasilone,  

a nawet niemożliwe do stwierdzenia, postawienie właściwej diagnozy nie jest 

łatwe. Na pierwszy plan wysuwają się wtedy objawy somatyczne albo 

psychiczne, które mogą sugerować występowanie innych zaburzeń.  

W takim wypadku mówi się o depresji maskowanej lub „maskach depresji”.  

Zjawisko to możemy wytłumaczyć faktem, że depresja jest zaburzeniem 

wielu funkcji organizmu i wiele „masek” to po prostu objawy samej depresji 

lub dolegliwości ściśle z tą chorobą związane. Depresje maskowane nie mogą 

być uważane za nietypowe czy niezwykłe, ani z powodu charakteru objawów, 

ani nawet z powodu częstości występowania. Takie obrazy kliniczne występują 

bowiem w co najmniej połowie przypadków tej choroby u osób starszych. Dla 

niektórych osób stanowią charakterystyczny i powtarzający się zespół 

chorobowy. Dla innych są tylko wstępem do zespołu jawnego – albo jego 

ustąpieniem. Powszechność i mylący obraz depresji maskowanych jest 

głównym powodem błędów diagnostycznych lub rozpoznawania choroby  

ze znacznym opóźnieniem.  

 

Objawy lub zespoły objawów występujące w depresji i mogące 

sugerować inne schorzenie psychiatryczne, czyli tzw. „maski depresji”, 

będące zwykle przedmiotem zainteresowania psychologii i psychiatrii: 

• napady paniki – występują epizody silnego strachu (przerażenia), 

zwykle niespodziewanie i nie są związane z żadnym realnym 

zagrożeniem; treścią obaw podczas napadu może być przekonanie, 

że za chwilę straci się życie, rozum lub przytomność; osoby 
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cierpiące na napady paniki są często przekonane, że zaraz umrą 

(bardzo silnie łomocze im serce, mają zaburzenia widzenia, 

uczucie duszenia się), sądzą zazwyczaj, że mają „atak serca”, 

• przewlekły lęk nerwicowy – jest to uogólniony i uporczywy lęk, 

niezwiązany z sytuacjami zewnętrznymi (lęk „wolnopłynący”); 

osoby go doświadczające skarżą się na stałe uczucie 

zdenerwowania, drżenie, napięcie mięśniowe, pocenie się, zawroty 

głowy, przyspieszone bicie serca i uczucie „niepokoju” 

(discomfort) w nadbrzuszu, często wypowiadają obawy, że oni 

sami lub ktoś z ich bliskich wkrótce zachoruje lub będzie miał 

wypadek, 

• zespół obsesyjno – kompulsywny (nerwica natręctw) – „istotną cechą 

tego zaburzenia są nawracające uporczywe myśli natrętne (obsesje) lub 

czynności przymusowe (kompulsje); myśli natrętne są to idee, 

wyobrażenia czy impulsy do działania, które pojawiają się w świa-

domości w sposób stereotypowy; nieomal zawsze są przeżywane  

w sposób przykry i chory często próbuje bezskutecznie się im 

przeciwstawiać, a chociaż pojawiają się wbrew woli i budzą 

wewnętrzny sprzeciw, są one – mimo wszystko – uznawane za własne 

myśli; czynności przymusowe czy rytuały są to stereotypowe  

i wielokrotnie powtarzane zachowania (np. częste mycie rąk, omijanie 

popękanych płyt chodnikowych); mają one zapobiegać jakimś mało 

prawdopodobnym wydarzeniom, które – według obaw pacjenta  

– mogłyby nastąpić, gdyby zaniechał wykonania rytuału; często te 

domniemane wydarzenia związane są z wyrządzeniem przez tę osobę 

krzywdy sobie lub komuś; zachowanie to pacjent zwykle postrzega 
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jako bezsensowne lub niepotrzebne i często próbuje mu się opierać; 

zaburzenie to nieomal zawsze łączy się z lękiem, który nasila się przy 

próbach zaniechania czynności przymusowej”, 

• jadłowstręt – charakteryzuje się celową utratą wagi ciała, wywołaną  

i podtrzymywaną przez pacjenta, obecny jest lęk przed otyłością  

i zniekształceniem sylwetki ciała, stwierdza się niedożywienie 

różnego stopnia z wtórnymi zmianami hormonalnymi i meta-

bolicznymi oraz zaburzeniami funkcjonowania organizmu; w odróż-

nieniu od anoreksja nervosa pacjent nie ma zaburzonego postrzegania 

schematu swojego ciała, 

• okresowe nadużywanie alkoholu, 

• okresowe nadużywanie leków – najczęściej przeciwbólowych, 

uspokajających, 

• bezsenność, 

• nadmierna senność. 

 

Objawy naśladujące inne choroby: 

• dolegliwości przypominające objawy bólu wieńcowego, 

• napady braku tchu, duszności, 

• ataki słabości i zaburzeń równowagi, 

• biegunki, zespół jelita drażliwego, 

• brak apetytu, jadłowstręt, utrata wagi, 

• kolki żółciowe, 

• świąd skóry i narządów płciowych, 

• bóle głowy, brzucha, inne zespoły bólowe, 

• ujawnienie się lub zaostrzenie nadciśnienia tętniczego. 
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ZABURZENIA LĘKOWE A DEPRESJA 
 

Zaburzenia lękowe to grupa schorzeń, w których dominującym objawem 

jest lęk. Może to być lęk napadowy, pojawiający się niespodzianie, bez 

przyczyny, o bardzo silnym natężeniu i ustępujący po krótkim czasie. Może to 

być stale utrzymujący się lęk, obawa, o niezbyt silnym natężeniu. Czasem lęk 

pojawia się w określonych sytuacjach, np. po stresującym wydarzeniu lub 

jako wynik obaw przed czymś konkretnym, np. pająkami. Odczuwanie 

długotrwającego lęku jest uciążliwe dla człowieka i może w konsekwencji 

prowadzić do rozwoju depresji. W zaburzeniach depresyjnych u osób starszych 

lęk jest jednym z dominujących objawów, dlatego konieczna jest właściwa 

diagnostyka różnicowa. Poniżej przedstawiono najczęstsze postacie zaburzeń 

lękowych, dawnej nazywanych też nerwicami.   

 

Zaburzenia lękowe pod postacią fobii  

Termin ten oznacza grupę zaburzeń obejmujących strach przed wyjściem 

z domu, wejściem do sklepu, przed tłumem i miejscami publicznymi, czy przed 

samotnym podróżowaniem pociągiem, autobusem lub samolotem. Częstą cechą 

epizodów jest występowanie lęku napadowego (lęku panicznego). Jako 

dodatkowe cechy zaburzenia spotyka się również często objawy depresyjne, 

natręctwa i fobie społeczne. Unikanie sytuacji fobicznych zdarza się nierzadko  

i w związku z tym niektóre osoby nie mają doświadczeń z intensywnym lękiem.  

 

Fobia społeczna  

„Zaburzenie to polega na strachu przed oceną innych ludzi, który 

prowadzi do unikania sytuacji społecznych. Bardziej uogólnione fobie 
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społeczne zwykle wiążą się z niską samooceną i strachem przed krytyką. 

Mogą się przejawiać jako skargi na:  

• czerwienienie się,  

• drżenie rąk,  

• nudności,  

• parcie na mocz.  

Pacjent często bywa przekonany, że te wtórne przejawy lęku stanowią 

pierwotny problem. Objawy mogą nasilać się, aż do napadu lęku 

panicznego.” (ICD-10). 

 

Specyficzne (izolowane) postacie fobii 

W tym schorzeniu pacjenci odczuwają strach tylko w bardzo 

specyficznych sytuacjach i dlatego starają się tych sytuacji unikać. Lęk 

może pojawiać się nawet na samo wspomnienie, że osoba mogłaby znaleźć 

się w takiej sytuacji. Do najczęstszych fobii specyficznych należą:  

• achluofobia (nyktofobia) – panika, lęk i obawa przed ciemnością  

i mrokiem; sypianie przy zapalonym świetle, 

• aerofobia – panika, lęk i obawa przed powietrzem, przeciągiem, 

wiatrem oraz przed ruchem w powietrzu; lataniem samolotem czy 

balonem, podróżą kolejką napowietrzną, 

• agorafobia – panika, lęk i obawa przed otwartą przestrzenią; lęk 

przestrzeni, 

• agrizoofobia – panika, lęk i obawa przed dzikimi zwierzętami, 

• aidsofobia – panika, lęk i obawa przed zakażeniem wirusem HIV  

i śmiercią na AIDS, 
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• ailurofobia (felinofobia) – panika, lęk i obawa przed kotami, 

wstręt czy obrzydzenie do nich, 

• aichmofobia – panika, lęk i obawa przed ostrymi przedmiotami,  

• ajchmofobia – panika, lęk i obawa przed narzędziami 

medycznymi, strzykawkami, skalpelami i innymi ostrzami,  

• akrofobia – panika, lęk i obawa przed miejscami wysoko 

położonymi; lęk wysokości,  

• algofobia – panika, lęk i obawa przed bólem,  

• amaksofobia – panika, lęk i obawa przed prowadzeniem samochodu,  

• amathofobia – panika, lęk i obawa przed kurzem,  

• antofobia – panika, lęk i obawa przed kwiatami,  

• antropofobia – panika, lęk i obawa przed ludźmi; lękowe 

wyobcowanie i izolacjonizm; dawniej: lęk pustelniczy,  

• arachibutyrofobia – panika, lęk i obawa przed zarazkami,  

• arachnofobia – panika, lęk i obawa przed pająkami,  

• arsonfobia – panika, lęk i obawa przed ogniem, 

• awiofobia – panika, lęk i obawa przed lataniem samolotem,  

• awizofobia – panika, lęk i obawa przed ptakami, 

• bakteriofobia – panika, lęk i obawa przed bakteriami,  

• batofobia – panika, lęk i obawa przed miejscami głębokimi, przed 

głębinami, 

• blanchofobia – panika, lęk i obawa przed śniegiem; czasem 

połączona z depresją przed zimą,  

• brontofobia – panika, lęk i obawa przed burzą, piorunami etc., 
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• demonofobia – panika, lęk i obawa przed demonami, diabłami, 

czartami i złymi istotami, UFO etc.; często jest przyczyną ataków na 

osoby kojarzone z demonami, jak sataniści, voodoon, egzorcyści, 

okultyści etc., 

• dogofobia (kynofobia) – panika, lęk i obawa, wstręt czy 

obrzydzenie na widok psów czy kontakt z psem, 

• dromofobia – panika, lęk i obawa przed podróżowaniem, 

• dysmorfofobia (DMF) – panika, lęki, obawa przed deformacją, 

zaburzenie spostrzegania własnego ciała, objaw w anoreksji i treść 

urojeń hipochondrycznych w schizofrenii, 

• entomofobia – panika, lęk i obawa przed owadami, 

• equinofobia – panika, lęk i obawa przed końmi, 

• erytrofobia – panika, lęk i obawa przed czerwienieniem się, 

• fobofobia – panika, lęk i obawa przed lękiem, 

• gamofobia – panika, lęk i obawa przed małżeństwem, przed 

wstąpieniem w związek małżeński, 

• gefynofobia – panika, lęk i obawa przed przekraczaniem mostów, 

• gefyrofobia (gefiro-; getyrofobia) – panika, lęk i obawa przed 

mostami, kładkami etc., 

• glassofobia – panika, lęk i obawa przed wystąpieniami publicz-

nymi; popularna trema,  

• hagiofobia (gurufobia) – panika, lęk i obawa przed świętością  

i świętymi; przyczyna ataków na ludzi religijnych, ascetów i guru,  

• heliofobia – unikanie dużego nasłonecznienia (przez rośliny lub 

zwierzęta), panika, lęk i obawa przed słońcem, 

• hemofobia – lęk przed widokiem krwi,   
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• hematofobia, hemofobia – panika, lęk i obawa przed krwią, przed 

widokiem krwi,  

• higrofobia – panika, lęk i obawa przed płynami, unikanie picia 

płynów, 

• hipsofobia – panika, lęk i obawa głębokości, lęk przed głębiną, 

• hydrofobia – panika, lęk i obawa przed wodą, unikanie picia wody, 

mycia, wchodzenia do wody, chory w skrajnych przypadkach unika 

wszelkiego kontaktu z wodą, zabrania rodzinie kąpieli etc.,  

• kancerofobia – panika, lęk i obawa przed rakiem – nowotworem 

złośliwym; karcinofobia,  

• karcinofobia – panika, lęk i obawa przed rakiem – nowotworem 

złośliwym; kancerofobia,  

• keraunofobia – panika, lęk i obawa przed piorunami, burzą, 

• klaustrofobia – panika, lęk i obawa przed ciasnym lub zamknię-

tym pomieszczeniem; lęk przed przebywaniem w zamkniętych 

pomieszczeniach; psychoza więzienna,  

• kleptofobia – panika, lęk i obawa przed kradzieżą,  

• ksenofobia – panika, lęk i obawa przed obcymi ludźmi; niechęć  

w stosunku do cudzoziemców i cudzoziemszczyzny,  

• kynofobia (dogofobia) – panika, lęk i obawa przed psami, 

• lepofobia – panika, lęk i obawa przed królikami czy zającami,  

• maniafobia (agateofobia, dementofobia) – panika, lęk i obawa 

przed chorobą psychiczną, szaleństwem,  

• mikrofobia – panika, lęk i obawa przed zarazkami, przed 

bakteriami i wirusami, 

• monofobia – panika, lęk i obawa przed samotnością, 
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• mykofobia – panika, lęk i obawa przed grzybami; wstręt do 

grzybów,  

• myzofobia – panika, lęk i obawa przed brudem, 

• nekrofobia – panika, lęk i obawa przed jakimkolwiek zetknięciem 

się ze zwłokami; lęk przed umarłymi,  

• neofobia – panika, lęk i obawa przed zmianami, przed wszelką 

nowością, zmianą, postępem, dawniej choroba konserwatywna,  

• nozofobia – panika, lęk i obawa przed chorobą i zachorowaniem, 

• nyktofobia (achluofobia) – panika, lęk i obawa przed ciemnością  

i mrokiem,  

• ochlofobia – panika, lęk i obawa przed tłokiem, tłumem, ściskiem,  

• odontofobia – panika, lęk i obawy przed stomatologiem, 

• ofidofobia – panika, lęk i obawa przed wężami,  

• ornitofobia – panika, lęk i obawa przed ptakami,  

• pekkatofobia – panika, lęk i obawa przed popełnieniem grzechu, 

• pirofobia – panika, lęk i obawa przed ogniem,   

• rodentoofobia – panika, lęk i obawa przed gryzoniami,  

• rytifobia – panika, lęk i obawa przed zmarszczkami,  

• socjofobia – panika, lęk i obawa przed byciem osądzanym przez 

innych, powodująca unikanie kontaktów z ludźmi,  

• stasifobia – panika, lęk i obawa przed staniem,  

• stasibasifobia – panika, lęk i obawa przed staniem i chodzeniem 

(częste zaburzenie u osób w wieku podeszłym),  

• syfilidofobia – panika, lęk i obawa przed zachorowaniem na 

syfilis; uniemożliwia lub utrudnia życie płciowe; dawniej częsta 

przyczyna celibatu,  



E. Trypka, Przywrócić radość życia. Jak skutecznie radzić sobie z depresją… 

 
 

 

57 

• tafefobia – panika, lęk i obawa przed pogrzebaniem żywcem,  

• tanatofobia – panika, lęk i obawa przed śmiercią, unikanie 

mówienia o śmierci i umieraniu, 

• technolofobia – panika, lęk i obawa przed technologią, 

szczególnie bardzo nowoczesną,  

• teofobia – panika, lęk i obawa przed Bogiem; przyczyna ataków na 

religię, mistykę i ezoterykę; lęk przed karą Bożą i naukami o tym,  

• tokofobia – panika, lęk i obawa przed ciążą i porodem,  

• traumatofobia – panika, lęk i obawa przed zranieniem,  

• triskaidekafobia – panika, lęk i obawa przed liczbą 13 (liczbami 

feralnymi),  

• wenerofobia – panika, lęk i obawa przed chorobami 

wenerycznymi,  

• zoofobia – panika, lęk i obawa przed zwierzętami, przed ich 

widokiem czy dotykiem.  

 

Zaburzenie lękowe z napadami lęku – lęk paniczny 

Podstawowym objawem tego zaburzenia są „nawracające napady 

ostrego lęku (stany paniki), które nie są ograniczone do jakiejś szczególnej 

sytuacji czy okoliczności, a więc są niemożliwe do przewidzenia. Jak  

w innych zaburzeniach lękowych, podstawowe objawy obejmują” (ICD-10):  

Objawy wzbudzenia autonomicznego: 

• nagłe wystąpienie przyspieszonego bicia serca, 

• pocenie się,  

• drżenie lub dygotanie, 

• suchość w jamie ustnej.  
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Objawy z zakresu klatki piersiowej i brzucha:  

• ból lub dyskomfort w klatce piersiowej,  

• utrudnienie oddychania, 

• uczucie dławienia się, 

• nudności i nieprzyjemne doznania brzuszne. 

Objawy obejmujące stan psychiczny: 

• zawroty głowy, brak równowagi, wrażenie omdlewania, uczucie 

oszołomienia, 

• poczucie obcości własnej osoby (depersonalizacja) lub otoczenia 

(derealizacja),  

• obawa przed śmiercią, utratą kontroli czy chorobą psychiczną. 

Objawy ogólne: 

• uderzenia gorąca, zimne dreszcze, 

• poczucie drętwienia lub swędzenia.  

 

Zaburzenia lękowe uogólnione – nerwica lękowa 

„Podstawową cechą jest tu uogólniony i uporczywy lęk niezwiązany  

z sytuacjami zewnętrznymi (lęk „wolnopłynący”). Dominujące objawy są 

zróżnicowane. Obejmują one skargi na stałe uczucie zdenerwowania, 

drżenie, napięcie mięśniowe, pocenie się, zawroty głowy, przyspieszone 

bicie serca i uczucie „niepokoju” (discomfort) w nadbrzuszu. Pacjent często 

wypowiada obawy, że sam lub ktoś z jego bliskich wkrótce zachoruje lub 

będzie miał wypadek” (ICD -10). 

 

 

 



E. Trypka, Przywrócić radość życia. Jak skutecznie radzić sobie z depresją… 

 
 

 

59 

Zaburzenia depresyjne i lękowe mieszane 

Rozpoznanie to stosujemy, gdy objawy lęku i depresji występują 

jednocześnie, ale żadne z nich nie przeważa w sposób zdecydowany i żaden 

z objawów rozważany z osobna nie uzewnętrznia się w stopniu 

uzasadniającym każde z tych rozpoznań. 

 

Zaburzenie obsesyjno kompulsyjne – nerwica natręctw  

„Istotną cechą tego zaburzenia są nawracające uporczywe myśli natrętne 

(obsesje) lub czynności przymusowe (kompulsje). Myśli natrętne są to idee, 

wyobrażenia czy impulsy do działania, które pojawiają się w świadomości  

w sposób stereotypowy. Nieomal zawsze są przeżywane w sposób przykry  

i pacjent często próbuje bezskutecznie się im przeciwstawiać. Chociaż 

pojawiają się wbrew woli, budzą wewnętrzny sprzeciw, są one mimo wszystko 

uznawane za własne myśli. Czynności przymusowe czy rytuały są to stereo-

typowe i wielokrotnie powtarzane zachowania. Mają one zapobiegać jakimś 

mało prawdopodobnym wydarzeniom, które – według obaw pacjenta – mogły-

by nastąpić, gdyby zaniechał wykonania rytuału. Często te domniemane wyda-

rzenia związane są z wyrządzeniem przez pacjenta krzywdy sobie lub komuś. 

Zachowanie to pacjent zwykle postrzega, jako bezsensowne lub niepotrzebne  

i często próbuje mu się opierać. Zaburzenie to nieomal zawsze łączy się  

z lękiem, który nasila się przy próbach zaniechania czynności przymusowej”. 

 

Reakcja na stres i zaburzenia adaptacyjne 

Aby rozpoznać tę kategorię zaburzeń, konieczna jest obecność jednego  

z dwóch czynników przyczynowych: wyjątkowo stresującego wydarzenia ży-

ciowego, powodującego ostrą reakcję na stres albo znaczącej zmiany życiowej, 
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prowadzącej do trwałej, przykrej sytuacji, która powoduje zaburzenia adapta-

cyjne. Zaburzenia należące do tej grupy powinny być zawsze bezpośrednią 

konsekwencją ostrego, ciężkiego stresu lub trwałej sytuacji urazowej. 

Wydarzenie stresowe czy trwała przykra sytuacja jest pierwotnym i nadrzęd-

nym czynnikiem przyczynowym, bez którego nie byłoby tego zaburzenia. 

Zaburzenia te można więc uważać za dezadaptacyjne reakcje na ostry lub 

przewlekły stres. Uniemożliwiają one skuteczne radzenie sobie jednostki  

i wskutek tego prowadzą do trudności w jej funkcjonowaniu społecznym. 

 

Zaburzenie stresowe pourazowe – nerwica urazowa 

„Jest to odroczona lub przedłużona reakcja na wydarzenie czy sytuację stre-

sową (krótką lub długotrwałą) o wyjątkowo zagrażającym lub katastroficznym 

charakterze, która mogłaby wywołać niezwykle ciężkie przeżycia nieomal u każ-

dego. Czynniki predysponujące, takie jak cechy osobowości (np. anankastyczna, aste-

niczna) lub wcześniejsze dekompensacje nerwicowe, mogą obniżać próg podatności 

na rozwój tego zaburzenia lub przyczynić się do zaostrzenia jego przebiegu, ale nie są 

one konieczne ani wystarczające dla jego wystąpienia.” (ICD-10). 

Typowe objawy obejmują: 

• przeżywanie stale na nowo urazowej sytuacji w natrętnych wspom-

nieniach („reminiscencjach” – flashbacks) i koszmarach sennych,  

• odczucie „odrętwienia" i przytępienia uczuciowego,  

• odizolowanie od innych ludzi, 

• brak reakcji na otoczenie, 

• niezdolność do przeżywania przyjemności, 

• aktywne unikanie działań i sytuacji, które mogłyby przypomnieć 

przebyty uraz, 
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• stan nadmiernego pobudzenia wegetatywnego z nadmierną 

czujnością i wzmożoną reaktywnością na bodźce,  

• bezsenność.  

Z powyższymi objawami i zmianami często związane są lęk i depresja  

i nierzadko występują myśli samobójcze. Początek zaburzenia występuje po 

urazie, ale ujawnia się dopiero po okresie od kilku tygodni do kilku 

miesięcy. Przebieg ma charakter zmienny, ale w większości przypadków 

można oczekiwać ustąpienia objawów. U małej części pacjentów zaburzenie 

może utrzymywać się przez wiele lat i przejść w trwałą zmianę osobowości.  

 

Zaburzenie adaptacyjne  

Występują stany napięcia, niepokoju, przygnębienia i rozstroju emocjo-

nalnego, które są wynikiem znaczących zmian życiowych lub stresującego 

wydarzenia życiowego i zazwyczaj utrudniają społeczne przystosowanie  

i efektywne działanie. Czynnik stresowy może zaburzać układ społeczny 

pacjenta (jest to, np. osierocenie, przeżycia związane z separacją) lub wywo-

ływać destabilizację wsparcia społecznego i systemu wartości (np. migracja, 

status uchodźcy). Czynnikiem stresowym może być także wydarzenie zabar-

wione pozytywnie, np. pójście do szkoły, rodzicielstwo, małżeństwo, duża 

wygrana na loterii, awans w pracy lub przejście na emeryturę. W rozwoju tego 

schorzenia ważną rolę odgrywają indywidualne predyspozycje czy wrażliwość. 

Zakłada się, że zaburzenie to nie wystąpiłoby bez działania czynnika stresowego. 

Objawy mogą być różnorodne i obejmują: nastrój depresyjny, lęk, zamartwianie 

się (lub mieszaninę tych objawów), poczucie niezdolności do radzenia sobie  

i planowania przyszłości lub dalsze pozostawanie w obecnej sytuacji oraz 

pewne ograniczenie zdolności do spełniania codziennych czynności. 
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Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną 

„Główną cechą zaburzeń tej kategorii jest powtarzające się wystę-

powanie objawów somatycznych z uporczywym domaganiem się badań 

lekarskich, pomimo negatywnych wyników takich badań i zapewnień lekarzy, 

że dolegliwości nie mają podstaw somatycznych. Jeżeli współistnieją jakieś 

choroby somatyczne, nie wyjaśniają one charakteru i nasilenia objawów,  

ani też przygnębienia (distress) i obaw o własne zdrowie” (ICD-10). 

 

Zaburzenie somatyzacyjne  

Podstawową cechą tego schorzenia jest obecność różnych, nawracających  

i często zmieniających się objawów somatycznych, które utrzymują się  

od co najmniej dwóch lat. Większość pacjentów odbywa liczne wizyty u lekarzy 

różnych specjalności, wykonuje wiele specjalistycznych badań, czasami nawet 

decyduje się na zabiegi operacyjne, ale nie udaje się znaleźć żadnej choroby, 

która wyjaśniałaby ich schorzenia. Objawy mogą dotyczyć każdej części ciała 

czy układu. Przebieg zaburzenia jest przewlekły i zmienny oraz często łączy się  

z zakłóceniem funkcjonowania społecznego, rodzinnego i jednostkowego.  

 

Zaburzenie hipochondryczne – nerwica hipochondryczna 

U pacjentów z tym schorzeniem istnieje stałe przekonanie, że jest on 

chory na jedną lub więcej poważnych i postępujących chorób somatycznych. 

Pacjent zgłasza uporczywe skargi somatyczne albo stale skupia uwagę na ich 

fizycznej naturze. Naturalne czy banalne doznania lub przejawy są często 

interpretowane jako chorobowe i przykre, uwaga pacjenta jest zwykle skupiona 

na jednym czy dwóch narządach albo układach ciała. Długotrwały brak,  

w mniemaniu pacjenta, wyjaśnienia jego dolegliwości powoduje obniżenie 
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nastroju, wycofanie się z codziennej aktywności, stałe zamartwianie się  

o przyszłość. Objawy te są takie same jak w depresji, chociaż przyczyna 

dolegliwości jest inna.  

 

Zaburzenia wegetatywne pod postacią somatyczną 

„Objawy wstępujące u pacjentów są takie jakby były one spowodowane 

przez fizyczną chorobę całego układu lub narządu, które są głównie czy 

wyłącznie unerwione i kontrolowane przez wegetatywny układ nerwowy: układ 

krążenia, przewód pokarmowy czy układ moczowo-płciowy. Zazwyczaj 

występują dwa typy objawów, z których żaden nie jest wyrazem fizycznej 

choroby narządu lub całego układu. Pierwszy typ obejmuje skargi stanowiące 

obiektywne objawy pobudzenia układu autonomicznego, jak przyspieszona 

czynność serca, poty, zaczerwienienie, drżenie oraz towarzyszący lęk i poczucie 

zagrożenia chorobą somatyczną. Drugi typ stanowią subiektywne skargi, 

zmienne i niespecyficzne, jak wędrujące bóle, uczucie ciężaru, ściskania, 

wzdęcia czy uczucie rozdymania, które odnoszone są przez pacjenta do 

określonego narządu lub układu” (ICD-10).  

 

Zaburzeniami tego typu są: 

• nerwica serca, 

• nerwica żołądka, 

• astenia neurocirculatoria,  

• psychogenne formy: aerofagii (połykanie powietrza), kaszlu, 

biegunki, niestrawności, zaburzeń w oddawaniu moczu (dysurii), 

wzdęcia, czkawki, hiperwentylacji, częstomoczu, zespołu drażli-

wego jelita grubego (colon irritabile), skurczu wpustu. 
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DEPRESJA WIEKU PODESZŁEGO  

A PROCES OTĘPIENNY 
 

W praktyce klinicznej trudnym do rozwiązania jest problem powiązań 

pomiędzy depresją a otępieniem. Pierwszy z nich to odróżnienie depresji od 

otępienia, drugi to możliwość współistnienia depresji i otępienia oraz 

odpowiedniego postępowania, trzeci zaś to wpływ leków przeciwdepresyjnych 

na funkcje poznawcze. Różnicowanie pomiędzy zaburzeniami funkcji 

poznawczych związanych z depresją i otępieniem może być trudne. W przy-

padku depresji rodzina najczęściej potrafi wyraźnie określić początek 

dolegliwości, a seniorzy są świadomi osłabienia funkcji poznawczych i często 

skarżą się na nie, niekiedy podkreślając, że są to główne dolegliwości.  

Początek otępienia jest trudny do określenia zarówno dla rodziny,  

jak i osoby starszej, a w początkowym etapie choroby nie zdaje sobie ona 

sprawy ze swoich problemów poznawczych. W procesie diagnostycznym 

pomocny może być odpowiednio zebrany wywiad chorobowy i wywiad 

odnośnie depresji w rodzinie oraz dane dotyczące przebiegu choroby.  

W wywiadzie przedchorobowym osoby z otępieniem zazwyczaj podkreślają 

stopniowe pogarszanie się funkcji poznawczych, natomiast dla depresji 

charakterystyczne jest dość nagłe zaburzenie tej sfery.   

 

W tabeli przedstawiono główne różnice pomiędzy depresją a otępieniem. 

 Cecha kliniczna Depresja  Otępienie  

Choroba afektywna 
w przeszłości Często  Rzadko  
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Choroba afektywna 
w rodzinie Często  Rzadko  

Otępienie w rodzinie Rzadko  Często  

Początek choroby  Zwykle ostry, 
zauważalny Powolny, skryty 

Czas trwania Zwykle krócej  
niż 6 miesięcy 

Powyżej 6 miesięcy, 
obserwuje się postępujące 
pogorszenie  

Przebieg  

Szybko postępujący, 
znaczne wahania 
sprawności umysłowej, 
objawy nie nasilają się 
wieczorem 

Powolny, postępujące 
obniżenie sprawności 
umysłowej, wieczorne 
nasilanie się objawów 

Współpraca  Brak współpracy  Współpracuje, ale się męczy 

Orientacja  Prawidłowa  Zaburzona  

Myślenie, pamięć 
Czasowo upośledzone, 
raczej niechęć niż 
niemożność  

Postępujące zaburzenia 
pamięci, trudności  
z uczeniem się nowych 
rzeczy  

Myślenie 
przyczynowo  
– skutkowe  

Prawidłowe, w razie 
trudności więcej odpo-
wiedzi typu „nie wiem”, 
„nie jestem pewien” 

Zaburzone, więcej odpo-
wiedzi bliskich prawdy, 
lecz błędnych, przekonanie 
o nieomylności sądów 

Dobowe wahania 
pamięci 

Brak lub wrażenie 
mniejszej wydolności  
w godzinach rannych 

Nasilenie zaburzeń w nocy 
lub w stanach zmęczenia 

Nastrój  Przede wszystkim 
obniżony  Najczęściej zmienny 

Krytycyzm  Nadmierny, wyolbrzy-
mianie niesprawności 

Brak lub minimalny, często 
zaprzeczanie niesprawności 

Zaburzenia mowy  Brak  

Obecne, możliwa afazja 
(utrata zdolności do 
wypowiadania się)  
we wczesnych stadiach 
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Apraksja – zabu-
rzenie wykonywania 
ruchów dowolnych  

Brak   Często  

Agnozja – nierozpo-
znawanie obiektów 
lub bodźców 

Brak  Często  

Objawy 
neurologiczne Nieobecne  Częste  

Zaburzenia snu  

Trudności z zaśnięciem, 
sen płytki, przerywany 
lub wczesne 
wybudzanie 

Zaburzenia cyklu  
sen-czuwanie, skrócenie snu 
nocnego, nocne 
wędrowanie, senność  
i drzemki w ciągu dnia 

Zachowanie  Demonstracyjne  Ukrywanie 
niepełnosprawności 

Wyniki badań TK 
głowy lub EEG Prawidłowe  Nieprawidłowe  

Reakcja na leki 
przeciwdepresyjne 

Ustępowanie objawów 
depresji oraz poprawa 
funkcji poznawczych 

Ustępowanie jedynie 
objawów depresji, dalsze 
pogarszanie funkcji 
poznawczych 

 

Kolejnym problemem jest współistnienie dwóch schorzeń i trudności 

związane z odpowiednim procesem terapeutycznym.  

Częstość występowania objawów łagodnych zaburzeń poznawczych 

(Mild Cognitive Impairment – MCI) w depresji wieku podeszłego szacuje 

się na około 40 – 50%. Nie ma jednak nadal wyjaśnienia, czy depresja jest 

następstwem, czy też stanowi przyczynę deficytów poznawczych.  

Nie potwierdzono też, czy występowanie MCI w depresji jest zwiastunem 

późniejszego pojawienia się otępienia.  

Według różnych badań 25 do 85% pacjentów z otępieniem ma objawy 

depresyjne, zaś u 5 do 10% z nich depresja ma przebieg ciężki. Najczęściej 
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współistnienie obu schorzeń obserwuje się w początkowych stadiach 

otępienia. Gdy zaburzenie otępienne i depresyjne mają bardzo nasilone 

objawy, a ich przyczyna jest różna, to można postawić podwójne rozpoznanie.  

Dodatkowymi trudnościami w różnicowaniu zaburzeń depresyjnych  

i otępienia jest obecność grupy objawów występujących w obu schorzeniach:  

• zaburzenia koncentracji uwagi,  

• anhedonia, 

• zaburzenia snu, 

• obniżenie łaknienia, 

• dysforia,  

• agresja,  

• utrata zainteresowań,  

• spowolnienie psychomotoryczne,  

• samouszkodzenia, myśli rezygnacyjne lub samobójcze.  

Gdy oba schorzenia występują razem, objawy depresyjne pogłębiają 

zaburzenia pamięci i deficyt procesów poznawczych, przez co otępienie 

sprawia wrażenie znacznie bardziej zaawansowanego, niż jest w istocie. 

Niektórzy autorzy uważają, że depresja znacznie zwiększa ryzyko nasilenia 

się zaburzeń funkcji poznawczych u osób w podeszłym wieku z wczesną 

postacią choroby Alzheimera.  

W początkowych stadiach zespołów otępiennych, u około 70 – 90% 

chorych występują zmiany nastroju i afektu charakteryzujące się występowa-

niem drażliwości, chwiejności emocjonalnej, dysforii, zaburzeniami snu, 

obniżeniem aktywności złożonej, co połączone jest ze skargami na zaburzenia 

pamięci. W badaniach przeprowadzonych w Polsce wskazano, że obniżenie 

nastroju występuje u 80% badanych osób z zespołami otępiennymi.   
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Próbując wyjaśnić mechanizm współwystępowania depresji i otępienia 

poszukuje się związku ze zmianami naczyniowymi w mózgu. Pierwsza 

koncepcja zakłada, że małe uszkodzenia w miejscach ważnych dla funkcjo-

nowania mózgu mogą wyzwalać wystąpienie depresji naczyniowej (ognis-

kowe zawały głowy lewego jądra ogoniastego lub lewego płata czołowego 

często prowadzą do depresji). Według drugiej koncepcji ilość drobnych 

uszkodzeń w OUN musi przekroczyć pewien „próg krytyczny” (indywidualny 

dla każdego), aby wystąpiła depresja. Niestety objawy depresji w otępieniu 

znacząco pogarszają poziom funkcjonowania chorych, prowadzą do wcześ-

niejszej hospitalizacji, pogarszają jakość życia i mogą przyśpieszyć zgon. 

W 1997 roku na zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycz-

nego wprowadzono zasadę, że w przypadku stwierdzenia w otępieniu 

chociaż jednego objawu sugerującego współwystępowanie depresji, należy 

w pierwszej kolejności podać lek przeciwdepresyjny, a dopiero później 

rozpocząć leczenie wpływające na funkcje poznawcze. Lekami z wyboru są 

leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego 

serotoniny, ze względu na brak znaczącego działania antycholinergicznego, 

które – szczególnie u osób w starszym wieku – może prowadzić do licznych 

działań niepożądanych, między innymi dezorientacji czy majaczenia.  

Stosowanie leków przeciwdepresyjnych u chorych z otępieniem jest 

częste, ale ich efektywność kliniczna nie jest w pełni wyjaśniona. Brak 

adekwatnych, wyraźnych wskazań co do stosowania poszczególnych leków, 

ich bezpieczeństwa i efektywności powoduje, że stosowane są w zależności 

od preferencji lekarza. U osób z otępieniem z objawami depresji leczonych 

lekami przeciwdepresyjnymi, procesy poznawcze nie ulegają poprawie 

pomimo ustąpienia objawów depresyjnych. 
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RYZYKO SAMOBÓJSTW 
 

Z depresją u osób w wieku podeszłym wiąże się znaczne ryzyko prób 

samobójczych. Zamachy samobójcze osób starszych są najczęściej 

skuteczne. Próby samobójcze rzadko mają charakter manifestacji, dlatego  

w tej kategorii wiekowej wskaźnik samobójstw jest najwyższy (wynosi  

19 zgonów na 100 000 osób). Ocena, czy istnieje ryzyko popełnienia 

samobójstwa w przypadku rozpoznania u pacjenta depresji powinno być 

nieodłącznym elementem badania lekarskiego. Niestety problem ten bywa 

niedostrzegany i pomijany, także przez lekarzy. Wyniki badań wskazują,  

że 75% osób w podeszłym wieku zgłosiło się do lekarza w ciągu miesiąca 

poprzedzającego samobójstwo.  

 

Uwzględniając prawdopodobieństwo wizyty pacjenta przed 

popełnieniem samobójstwa u lekarza, na lekarzach podstawowej 

opieki zdrowotnej spoczywa konieczność oceny ryzyka podjęcia 

próby samobójczej. Każdą osobę z depresją należy spytać, czy nie ma 

poczucia, że życie straciło sens, czy nie myśli o odebraniu sobie życia,  

a przy odpowiedzi twierdzącej – należy zapytać o tendencje 

samobójcze, czy pacjent ma konkretny plan,  

aby zrealizować swoje zamiary. 

 

Podczas rozmowy pomocna jest ocena czynników ryzyka popełnienia 

samobójstwa.  
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Czynniki ryzyka popełnienia samobójstwa: 

1. Zaburzenia psychiczne: depresja, inne zaburzenia depresyjne, 

zaburzenia lękowe, zaburzenia psychotyczne, uzależnienie od 

alkoholu i substancji psychoaktywnych, zaburzenia osobowości. 

2. Cechy osobowości: sztywność myślenia, brak otwartości, 

narcyzm, chwiejność emocjonalna, introwertyczność. 

3. Przewlekłe choroby somatyczne, zwłaszcza przebiegające  

z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi. 

4. Czynniki psychospołeczne: negatywne doświadczenia życiowe,  

np. rozwód czy separacja, duże straty życiowe, konflikty w rodzinie, 

brak wsparcia społecznego, utrata członka rodziny lub przyjaciela, 

utrata relacji z dziećmi lub znajomymi, przeprowadzka do innego 

miasta, do nowego środowiska, utrata niezależności, utrata 

ubezpieczenia zdrowotnego, przejście na rentę lub emeryturę. 

5. Zaburzenia funkcjonowania: zaburzenia poruszania się w związku  

z chorobą, pogorszenie zdolności do wykonywania czynności dnia 

codziennego, odczucie, że jest się uciążliwym dla innych. 

6. Problemy finansowe.  

7. Problemy prawne. 

8. Bezrobocie.  

9. Upośledzenie narządów zmysłu – osłabienie lub utrata wzroku  

lub słuchu. 

10. Rasa biała.  

11. Płeć męska. 

12. Podeszły wiek. 

13. Występowanie samobójstw lub prób samobójczych w rodzinie. 
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14. Wcześniejsze myśli i próby samobójcze. 

15. Wcześniejsze akty autoagresji. 

16. Uczucie zmęczenia życiem lub życzenie śmierci. 

Aby pomóc lekarzom, ale i rodzinom, przewidywać możliwość próby 

samobójczej, Amerykańskie Towarzystwo Suicydialne stworzyło prostą listę 

objawów ułożonych w odpowiednim porządku ułatwiającą łatwe 

zapamiętanie objawów.  

Objawy układają się w języku angielskim w zdanie:  

 

IS PATH WARM – DROGA OSTRZEGAWCZA 
 

Obecność objawu Tak 

I IDEATION – MYŚLI   

S SUBSTANCE ABUSE – UZALEŻNIENIE OD LEKÓW LUB 
ALKOHOLU  

 

P PURPOSELESSNESS – BRAK CELÓW  

A ANXIETY, AGITATION – LĘK, POBUDZENIE  

T TRAPPED – POCZUCIE BYCIA W PUŁAPCE  

H HOPELESSNESS, HELPLESSNESS – POCZUCIE 
BEZNADZIEJNOŚCI, BRAKU POMOCY  

 

W WITHDRAWAL – WYCOFANIE  

A ANGER – ZŁOŚĆ  

R RECKLESSNESS – LEKKOMYŚLNOŚĆ   

M MOOD CHANGES – ZMIANY  NASTROJU  
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WAŻNE! Każda osoba w starszym wieku prezentująca jeden  

z objawów wymienionych w tabeli powinna zostać skonsultowana 

przez lekarza, gdyż istnieje u niej wysokie ryzyko podjęcia próby 

samobójczej. 

 

Jak rozumieć poszczególne objawy, kiedy powinny one zaniepokoić 

opiekunów i lekarza? 

 

Myśli 

Stałe myślenie o śmierci lub chęć śmierci, myślenie o popełnieniu 

samobójstwa lub zranieniu siebie tak, aby doprowadzić do śmierci. Czasami 

osoby starsze odmawiają przyjmowania leków na inne schorzenia i w ten 

sposób chcą doprowadzić do śmierci. Warto także sprawdzić czy nie 

próbowali skaleczyć się lub w inny sposób mogli zagrozić swojemu zdrowiu 

i życiu.  Możemy usłyszeć takie wypowiedzi:  

• Dobrze byłoby się zabić.  

• Byłoby lepiej gdybym nie żył/a.  

• To wszystko to dla mnie za dużo, nie zniosę tego więcej.  

• Zbieram tabletki, na wypadek gdybym czuł/a się gorzej. 

  

Uzależnienie  

Uzależnienie od alkoholu, leków lub niewłaściwe przyjmowanie 

lekarstw czy innych substancji może czasami wywoływać zaburzenia 

zachowania pod postacią odhamowania, impulsywnego zachowania. Gdy 

osoba starsza traci kontrolę nad swoim zachowaniem, to może wzrosnąć 

ryzyko samobójstwa. Seniorzy czasami wykorzystują alkohol lub lekarstwa, 
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aby poprawić swoje samopoczucie. Niestety, po chwilowej poprawie stan 

psychiczny ulega dalszemu pogorszeniu. Konieczna jest więc kontrola,  

co przyjmuje nasz podopieczny czy członek rodziny. 

 

Brak celów 

Brak celów lub znaczenia życia może nasilać poczucie 

beznadziejności, bycia gorszym, nikomu niepotrzebnym, odrzuconym,  

co u osób bardziej wrażliwych może przywoływać myśli samobójcze. Bliscy 

powinni obserwować, czy nie ma w zachowaniu lub wypowiedziach osoby 

starszej wrażenia, że „nie ma ona po co żyć”.  

 

Lęk i pobudzenie 

Osoby, które odczuwają duży poziom lęku lub nadmiernie się 

zamartwiają, mogą mieć wrażenie, że „rozpadają się na kawałki”,  

a najlepszym wyjściem z takiej sytuacji jest odebranie sobie życia. 

Pobudzenie może paradoksalnie dodawać siły, aby znaleźć sposób na 

zranienie siebie. Pacjenci, u których depresja przebiega z objawami silnego 

lęku, pobudzenia, irytacji czy frustracji wymagają stałego nadzoru.  

 

Poczucie bycia w pułapce 

Wiele starszych osób traktuje odebranie sobie życia jak wyjście  

z trudnej dla siebie sytuacji, gdy odczuwają „psychiczny ból”, gdy nie mają 

nadziei na zmianę swojego położenia, nie wierzą, że ktoś może im pomóc, 

czują, że życie zamknęło ich w pułapce z której jedyną drogą ucieczki jest 

odebranie życia.  
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Poczucie beznadziejności, braku pomocy 

Poczucie braku nadziei na przyszłość, braku pomocy, aby dokonać 

jakiś zmian czy poczucie, że nie jest się w stanie dokonać właściwych 

zmian, może prowadzić do samobójstwa. 

 

Wycofanie  

Gdy odczuwamy „ból emocjonalny” zamykamy się w sobie, 

odcinamy, odgradzamy się od otoczenia. Osoby starsze zaczynają 

początkowo unikać spotkań ze znajomymi, wyjść z domu, np. do kościoła, 

rezygnują z dotychczasowego hobby, swoich ulubionych zajęć, czasami 

rezygnują z dotychczasowego leczenia, nie zgłaszają się na umówione 

spotkania z lekarzem. Następnie niechętnie znoszą odwiedziny najbliższych, 

niechętnie opowiadają, jak spędzili wolny czas, stopniowo przestają 

odbierać telefony. Takie zachowanie powinno być sygnałem ostrzegawczym 

i impulsem do szybkiej reakcji.    

 

Złość  

Nie każda depresja wiąże się tylko ze smutkiem. U części osób 

obserwujemy złość, irytację lub frustrację. Złość może prowadzić do 

przemocy i zachowań agresywnych zarówno wobec siebie, jak i innych 

osób. Seniorzy mogą reagować złością na każdą trudną dla nich sytuację. 

Należy pamiętać, że w depresji nawet proste rzeczy mogą urastać do rangi 

problemu, zaś czynności, wykonywanie których wcześniej nie stanowiło 

problemu, nagle zaczynają sprawiać trudności.  
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Lekkomyślność  

Gdy stajemy się starsi, stajemy się też bardziej ostrożni, nie 

podejmujemy ryzyka. Ale jest grupa osób, która zawsze podejmowała ryzyko, 

impulsywnie i bez zastanowienia dokonywała różnych wyborów często  

z negatywnymi społecznymi, rodzinnymi i osobistymi konsekwencjami. Na 

uwagę zasługują osoby, zachowanie których nagle się zmieniło. Dotychczas 

podejmowali decyzje bardzo ostrożnie, a teraz podejmują je nagle, bez 

liczenia się z ich konsekwencjami, nie dają się też przekonać przez otoczenie, 

że ich decyzje są błędne. Przykładem takiego zachowania może być osoba 

starsza, która jeździ samochodem, nawet gdy zgubi prawo jazdy, jak również 

taka, która jeździ samochodem pomimo mniejszej sprawności umysłowej lub 

ograniczeń ruchowych spowodowanych chorobami somatycznymi. Taka lekko-

myślność skutkuje większym prawdopodobieństwem urazu lub utraty życia.  

 

Zmiany nastroju 

Gwałtowne zmiany nastroju mogą świadczyć o intensywnie 

przeżywanych problemach emocjonalnych, somatycznych lub nasileniu 

choroby psychicznej. Zmiany nastroju mogą powodować, że zachowanie osób 

starszych staje się nieprzewidywalne. Depresja i pobudzenie to silny czynnik 

ryzyka samobójstwa. Podobnie gdy u dotychczas osoby depresyjnej 

obserwujemy radość, zwiększenie energii. Taka osoba mogła zaakceptować 

myśl o odebraniu sobie życia i staje się spokojniejsza, pogodzona z losem.  

W przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego niebezpieczne są także 

zmiany fazy z depresyjnej na maniakalną i odwrotnie. Wówczas może wystąpić 

moment, gdy obserwujemy obniżenie nastroju, smutek, a jednocześnie wzrost 

napędu psychomotorycznego – wtedy łatwiej podjąć próbę samobójczą. 
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Opiekując się osobą w depresji warto poznać czynniki, które mogą 

zapobiec samobójstwu i wzmacniać je u pacjentów.  

Czynniki zapobiegające samobójstwu: 

• uczucie nadziei i optymizm, 

• sens życia i konkretny sposób na życie, 

• religijność, 

• aktywna sieć społeczna oraz wsparcie rodziny i przyjaciół, 

• dobre nawyki i zdrowy tryb życia, 

• dobrze wykształcone mechanizmy szukania pomocy w sytuacjach 

problemowych, 

• zaangażowanie w aktywności, posiadanie hobby.  
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LECZENIE ZABURZEŃ DEPRESYJNYCH 
 

Podstawowym celem każdego leczenia farmakologicznego jest poprawa 

stanu pacjenta, jak najszybszy powrót do wcześniejszego funkcjonowania,  

a także zapobieganie nawrotom choroby. W organizmie osób starszych 

zachodzą liczne zmiany. Dochodzi do rozrostu tkanki łącznej, zanikają 

gruczoły w skórze, spada stężenie potasu i wapnia, dochodzi do zaniku 

zwojów nerwowych w przewodzie pokarmowym, co prowadzi do zmniej-

szenia motoryki jelit. Sztywność ścian tętnic prowadzi do zaburzenia krążenia 

i oddychania. Zmniejsza się masa narządów wewnętrznych, osłabieniu ulega 

praca wątroby i nerek. Pogarsza się akomodacja oka, słuch i smak. Dlatego 

przy wyborze leczenia należy uwzględnić specyfikę funkcjonowania starszego 

organizmu.   

 

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny 

Najczęściej stosowanymi lekami przeciwdepresyjnymi są selektywne 

inhibitory wychwytu zwrotnego serotnoniny (ang. Selective Serotonin 

Reuptake Inhibitor – SSRI). Powodują zwiększenie stężenia 

neuroprzekaźnika serotoniny w przestrzeni pomiędzy kolejnymi neuronami 

poprzez hamowanie jego wychwytu zwrotnego. Informacje w mózgu są 

przesyłane pomiędzy komórkami nerwowymi poprzez specjalne szczeliny, 

nazywane synapsami, które stanowią połączenia pomiędzy komórkami 

nerwowymi. Jeden neuron wysyła informację poprzez uwolnienie serotoniny 

– neuroprzekaźnika do szczeliny synaptycznej. Następnie substancja ta jest 

rozpoznawana przez kolejną komórkę nerwową za pomocą specyficznych 

struktur, zwanych receptorami, które znajdują się na powierzchni komórki 

odbierającej impuls. Około 10% neuroprzekaźnika zostaje stracone w tym 
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procesie, pozostałe 90% jest wychwytywane do ponownego użycia przez 

komórkę wysyłającą sygnał za pomocą „transportera monoamin”. Proces ten 

nazywany jest „wychwytem zwrotnym”. 

Do tej grupy leków należą: 

• Fluoksetyna – Seronil, Andepin, Bioxetin, Deprexetin, 

Fluoksetyna, Fluoxetin, Salipax, Apo-Flox, Prozac,   

• Fluwoksamina – Fevarin,  

• Citalopram – Cipramil, Citaxin, Cital, Citaratio, Cilon, Aurex, 

Oropram, Actavis, Citabax, Citalec, Citroni,  

• Eescitalopram – Lexapro, 

• Sertralina Asentra, Asertin, Luxeta, SertaHEXAL, Setaloft, 

Setaratio, Sertagen, Stimuloton, Zoloft, Zotral,  

• Paroksetyna – Apo-Parox, Arketis, Deprozel, ParoGen, Paroxetine 

Aurobindo, Paroxetine Teva, Paxeratio, Paxtin 20, Rexetin, 

Seroxat, Xetanor,.   

• Dapoksetyna – Proligy, w obrocie w niektórych państwach 

Europy, w USA lek jeszcze niedopuszczony na rynek przez FDA.  

Mechanizm depresji związany z serotoniną łączy się z brakiem 

pobudzenia odpowiednich komórek nerwowych. Aby zwiększyć ich 

stymulację, podaje się leki z grupy SSRI, które hamują wychwyt zwrotny 

serotoniny. Efektem ich działania jest dłuższe pozostawanie serotoniny 

wewnątrz szczeliny synaptycznej, co prowadzi do dłuższego pobudzenia 

komórki odbiorczej. Wszystkie leki z grupy SSRI wpływają na układ 

serotonergiczny, zarówno mózgu, jak i narządów obwodowych, a spowo-

dowany przez nie wzrost stężenia serotoniny w odpowiednich miejscach  

w mózgu jest odpowiedzialny za ich działanie terapeutyczne. Największą 
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selektywność hamowania transportera serotoniny wykazuje citalopram, 

następnie sertralina, fluwoksamina i paroksetyna, najsłabiej działa 

fluoksetyna. Leki z grupy SSRI działają w dwóch etapach. Początkowo 

powodują blokowanie transportera serotoninowego w zakończeniach 

nerwowych. W drugim etapie modyfikują działanie genów prowadząc do 

zwiększenia i zrównoważenia produkcji serotoniny.  

Grupę tę charakteryzuje:  

• niewielkie występowanie objawów niepożądanych,   

• bezpieczeństwo przy ewentualnym przedawkowaniu,  

• mało działań antycholinergicznych, 

• łagodny wpływ na układ sercowo-naczyniowy (nieznacznie mogą 

obniżać ciśnienie tętnicze),  

• łatwość w użyciu – najczęściej raz na dobę. 

Wszystkie preparaty mogą powodować podobne działania niepożądane, 

co wynika ze wspólnego mechanizmu działania. Nasilenie działań 

niepożądanych może jednak różnić się pomiędzy pacjentami ze względu na 

odmienność każdego organizmu.  

Ze względu na wpływ serotoninergiczny, SSRI mogą powodować 

poniższe działania niepożądane: 

• obniżenie apetytu,  

• nudności,  

• utratę wagi, 

• bóle głowy, 

• lęk, 

• nadmierne pobudzenie,  

• akatyzję (przymus chodzenia), 
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• objawy pozapiramidowe, 

• dystonię (niekontrolowane ruchy dowolne), 

• bezsenność lub rzadko senność,  

• nietypowe i wyraziste sny (zwłaszcza przy stosowaniu wyższych 

dawek SSRI),  

• apatię,  

• anhedonię, 

• nadmierne pocenie się,  

• negatywny wpływ na funkcje seksualne, zwłaszcza obniżenie 

wrażliwości na bodźce seksualne i obniżenie popędu,  

• rzadko obserwowano nieznaczne zmiany zachowania, hipomanii  

i lekkie spłycenie uczuciowości, zwłaszcza po przewlekłym 

podawaniu SSRI. 

 

Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne 

Kolejną grupą leków stosowanych w leczeniu depresji są trójcykliczne 

leki przeciwdepresyjne, leki trójpierścieniowe (TLPD). Są to najlepiej 

poznane i najdłużej znane leki przeciwdepresyjne. Cała grupa ma zbliżoną 

budowę chemiczną – cząsteczka złożona jest z trzech pierścieni. Są to głównie 

pochodne dibenzoazepiny lub dibenzocykloheptadienu. Do lecznictwa zostały 

wprowadzone w latach pięćdziesiątych XX wieku. Pierwszym lekiem z tej 

grupy była imipramina. Słabą stroną jest obwodowe i centralne działanie 

antycholinergiczne. Działanie sedatywne może być pomocne u pacjentów  

z objawami lękowymi, ale jednocześnie utrudnia odzyskiwanie informacji  

z pamięci dawnej. Ten objaw nie poprawia stanu pacjenta w zakresie funkcji 

poznawczych. Do leków TLPD należą m.in. imipramina, dezypramina, 
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klomipramina, amitryptylina, nortryptylina, protryptylina, doksepina. 

Najmniej takich działań mają desypramina, nortryptylina.    

Działania niepożądane TLPD wynikają z ich działania 

cholinolitycznego: 

• suchość w ustach,  

• zaburzenia ostrości widzenia,  

• zaparcia,  

• trudności w oddawaniu moczu,  

• podwyższona temperatura ciała,  

• zawroty głowy,  

• działanie kardiotoksyczne.  

Mogą wystąpić też majaczenia, zaburzenia świadomości, omamy, 

niepokój, zaburzenia pamięci. Stosunkowo często występuje senność, 

zmęczenie, lęki, zaburzenia koncentracji. Po zastosowaniu TLPD w chorobie 

afektywnej dwubiegunowej faza depresyjna może zmienić się na fazę 

maniakalną. Efekty uboczne są szczególnie nasilone w pierwszych tygodniach 

leczenia, później stopniowo ustępują. Obecnie TLPD u osób starszych stosuje 

się rzadko, najczęściej przy braku skuteczności innych grup leków 

przeciwdepresyjnych.  

Z leków nowej generacji stosuje się minaserynę, wenlafaksynę, 

mirtazapinę, tianeptynę rzadziej reboksetynę, trazodon, moklobemid, bupropion.   

 

Mianseryna  

Mianseryna – Norserin, Mianserin, Miansec, Miansemerck, Lerivon, 

Deprexolet – należy do czteropierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, 

jest pochodną piperazynoazepiny. Poza działaniem przeciwdepresyjnym 
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mianseryna ma także działanie oreksjogenne (zwiększające apetyt), 

uspokajające, poprawiające jakość snu, przeciwwymiotne, przeciwlękowe. 

Powoduje zwiększone wydzielanie noradrenaliny, dopaminy, serotoniny  

i acetylocholiny w różnych obszarach mózgu. Nie wykazuje natomiast 

klinicznie zauważalnego działania cholinolitycznego, ale może powodować 

nieznaczne spadki ciśnienia tętniczego. U niektórych osób powoduje 

znacznego stopnia senność i sedację, zwłaszcza w pierwszych dniach 

stosowania leku. Wynikiem przyjmowania mianseryny może być zwiększenie 

masy ciała co w przypadku depresji przebiegającej ze znaczną utratą apetytu 

jest działaniem pożądanym. Rzadkim objawem ubocznym może być 

agranulocytnoza. U mężczyzn w pojedynczych przypadkach może wystąpić 

ginekomastia czyli powiększenie sutków.  

Paradoksalnie, u niektórych pacjentów mianseryna powoduje nasilenie 

lęku – wówczas należy niezwłocznie odstawić lek. Często też pacjenci 

zgłaszają dziwne, nietypowe, wyraziste sny (choć nie koszmary), co nie jest 

zazwyczaj objawem uciążliwym. Ma to związek z jednoczesnym ujemnym 

wpływem serotoninergicznym i histaminergicznym oraz dodatnim 

noradrenergicznym. 

 

Wenlafaksyna  

Wenlafaksyna – Axyven, Efectin, Venlectine, Velafax, Symfaxin, Velaxin, 

Alventa, Jarvis – należy do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu 

zwrotnego noradrenaliny i serotoniny. Lek został wprowadzony do użycia pod 

koniec lat 90. XX wieku i zaliczany jest do tak zwanej III generacji leków 

przeciwdepresyjnych. Ze względu na wybiórcze działanie wykazuje 

skuteczność w połączeniu ze zmniejszoną ilością działań niepożądanych 
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typowych dla leków poprzednich generacji. Mechanizm działania wenlafaksyny 

polega na wybiórczym hamowaniu wychwytu zwrotnego neuroprzekaźników: 

noradrenaliny oraz serotoniny w szczelinie synaptycznej. Działania 

niepożądane występują najczęściej na początku leczenia, następnie ustępują 

samoistnie. Możliwe działania niepożądane zazwyczaj związane są z przyj-

mowaniem leku w większych dawkach. Najczęściej występujące działania 

niepożądane (występujące u przynajmniej 1% pacjentów): 

• osłabienie, zmęczenie, ziewanie,  

• nadciśnienie,  

• ortostatyczne spadki ciśnienia,  

• zwiększenie ilości cholesterolu we krwi,  

• zmniejszony apetyt,  

• spadek masy ciała,  

• pocenie się, poty nocne,  

• niezwykłe sny,  

• zmniejszenie popędu płciowego,  

• zawroty głowy,  

• bezsenność, nerwowość,  

• zaburzenia wytrysku, erekcji oraz orgazmu (u mężczyzn).  

Wielu pacjentów w okresie odstawienia leku doświadcza efektu 

zwanego „brain zap” lub „brain shivers”. Jest to odczucie porównywalne  

do krótkich, nieprzyjemnych impulsów elektrycznych przebiegających przez 

mózg, pojawiających się co kilka sekund. Objaw ustępuje po około trzech 

tygodniach. Jego przyczyna nie jest znana. Aby uniknąć efektu 

odstawiennego należy stopniowo obniżać dawkę przyjmowanego leku.   
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Mirtazapina 

Mirtazapina – Remeron, Esprital, Mirtagen, Mirtastad, Mirtazapine, 

Mirtor, Mirzaten, Rmitra ORO – wielopierścieniowy organiczny związek 

chemiczny o właściwościach przeciwdepresyjnych i nasennych.  

Do najczęstszych objawów niepożądanych należą: 

• senność w ciągu dnia,  

• wzmożenie łaknienia,  

• przybór masy ciała,  

• wyraziste sny (ale nie koszmary), 

• zaostrzenie schorzeń autoimmunologicznych jako wynik wzrostu 

poziom czynnika TNF-α w organizmie, 

• supresja szpiku kostnego. 

 

Tianeptyna 

Tianeptyna – Coaxil – lek przeciwdepresyjny o działaniu 

poprawiającym nastrój, przeciwlękowym oraz neuroprotekcyjnym. Pochodna 

dibenzotiazepiny. Mechanizm działania tianeptyny polega na zwiększeniu 

uwalniania oraz (paradoksalnie) zwrotnego wchłaniania serotoniny i uwalnianiu 

niewielkich ilości dopaminy (przez co przy większych dawkach może 

wykazywać działanie euforyczne) przez neurony mózgowia, głównie przez 

komórki kory mózgowej i hipokampa. Lek zapobiega także uszkodzeniom 

neuronów wywołanych niedotlenieniem i stresem. Tłumi reakcje osi 

podwzgórze-przysadka mózgowa-nadnercza, wzmagając odporność na stres  

i zmniejszając jego szkodliwe następstwa. Strukturalnie tianeptyna zbliżona 

jest do TLPD, jednak pozbawiona jest działań kardiotoksycznych  

i cholinolitycznych. 
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Występują rzadko i są słabo nasilone: 

1. suchość w ustach,  

2. bóle brzucha,  

3. wymioty,  

4. zaparcie,  

5. senność,  

6. zawroty głowy,  

7. bezsenność.  

 

Reboksetyna  

Reboksetyna – Edronax to silny, selektywny inhibitor wychwytu 

zwrotnego noradrenaliny. W niewielkim stopniu wpływa na zwrotny 

wychwyt serotoniny, nie wpływa na wychwyt dopaminy. Efekt terapeutyczny 

pojawia się po około 10 – 20 dniach stosowania. Mało poznane są interakcje  

z innymi lekami. Poza działaniem przeciwdepresyjnym podejmuje się próby 

zastosowania reboksetyny w leczeniu przewlekłych zespołów bólu. 

 

Trazodon 

Trazodon – Trittico CR to lek, który wpływa na przewodnictwo 

serotoninergiczne w mózgu – hamuje specyficznie synaptyczny wychwyt 

zwrotny serotoniny. Zmniejsza zahamowanie psychomotoryczne, wpływa 

korzystnie na poprawę nastroju, a także działa przeciwlękowo i przywraca 

fizjologiczny rytm snu.  

Główne objawy niepożądane to:  

• senność i zmęczenie,  

• ból i zawroty głowy,  

• osłabienie, nudności,  

• suchość błon śluzowych w jamie ustnej.  
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Rzadko zgłaszane działania niepożądane: 

• bezsenność,  

• brak apetytu,  

• wymioty,  

• zaparcia lub biegunki,  

• leukopenia o niewielkim nasileniu,  

• hipotonia (spowodowana niewielkim działaniem a-adrenolitycznym),  

• zmniejszenie koncentracji,  

• wysypka skórna,  

• zespół serotoninergiczny (zwłaszcza podczas stosowania w skoja-

rzeniu z innymi lekami psychotropowymi),  

• priapizm (bolesny i długotrwały wzwód prącia),  

• zaburzenia rytmu serca,  

• zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego,  

• zmiany obrazu morfologii krwi oraz zaburzenia czynności wątroby 

(żółtaczka, uszkodzenie komórek wątrobowych).  

 

Moklobemid 

Moklobemid – Aurorix, Mobemid, Mocloxil, Moklar – to lek, który 

hamuje w sposób odwracalny enzym monoaminooksydazę (MAO), głównie 

typu A. W ten sposób wywołuje hamowanie metabolizmu noradrenaliny, 

dopaminy i serotoniny, co prowadzi do zwiększenia ich poziomu w mózgu.  

W dużej ilości staje się też inhibitorem MAO typu B. Moklobemid poprawia 

nastrój, znosi uczucie wyczerpania i zmęczenia, poprawia koncentrację. 

Efekt działania pojawia się już po pierwszym tygodniu leczenia. 

Metabolizowany jest w wątrobie, wydalany w postaci metabolitów.  
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Bupropion  

Bupropion – Wellsutrin XR, Zyban – to atypowy lek przeciwdepresyjny, 

inhibitor wychwytu zwrotnego dopaminy i noradrenaliny oraz niepełny 

antagonista nikotynowy. Z tego ostatniego powodu używany jest także do 

leczenia uzależnienia od nikotyny. Bupropion jest inhibitorem zwrotnego 

wychwytu dopaminy i noradrenaliny oraz bardzo słabym serotoniny.  

Na początku terapii może zmniejszać potrzebę snu. Efekty działania na 

poprawę snu są zauważalne już w pierwszym dniu leczenia, na efekt działania 

przeciwdepresyjnego należy poczekać tydzień lub dwa. Pełnego efektu 

klinicznego należy się spodziewać po kilku tygodniach terapii. 

Bupropion wydaje się mieć korzystny wpływ na przebieg chorób 

autoimmunologicznych, takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna, colitis 

ulcerosa, atopowe zapalenie skóry czy łuszczyca. Obserwowano pełne lub 

częściowe ustąpienie objawów tych chorób podczas przewlekłej terapii 

bupropionem. Działanie immunomodulujące amfebutamonu opiera się na 

obniżeniu poziomu czynnika TNF-α, który jest obecnie uważany za główny 

czynnik zaangażowany w przebieg i zaostrzenia takich chorób. Działanie  

w tych schorzeniach tłumaczy się poprzez wpływ dopaminergiczny 

bupropionu, podwyższenie poziomu dopaminy spowodowane leczeniem 

wzmaga prawdopodobnie aktywność cAMP, która z kolei obniża poziom 

TNF-α. 

Bupropion może powodować działania niepożądane, jednak zazwyczaj 

są one stosunkowo słabe. Do najczęstszych należą: 

• nadmierne pobudzenie psychoruchowe,  

• utrudnienie/niemożność zaśnięcia,  

• lekkie przyspieszenie pulsu,   
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• zmniejszenie apetytu, 

• suchość w ustach,  

• sporadycznie: uczucie odrealnienia,  

• łatwiejsza skłonność do irytacji,  

• uczucie niepokoju, sporadycznie akatyzja,  

• zwiększenie libido,  

• drgawki (głównie przy stosowaniu wyższych dawek i u predes-

tynowanych do nich pacjentów).  

Generalnie wszystkie leki przeciwdepresyjne wykazują podobną 

skuteczność. Wybór odpowiedniego leku zależy od spodziewanej ilości  

i jakości objawów niepożądanych. Pomimo bezsprzecznie udowodnionej 

skuteczności terapeutycznej trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, 

częstość i rodzaj objawów ubocznych (szczególnie objawy cholinolityczne) 

znacznie ogranicza ich stosowanie u ludzi w wieku podeszłym. Selektywne 

inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny są szczególnie chętnie stosowane 

u starszych osób, ponieważ rzadziej powodują ortostatyczne spadki ciśnienia 

krwi, nie działają kardiotoksycznie, nie powodują innych objawów ubocznych 

towarzyszących kuracjom trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. 

Gdy nie uzyskuje się zadawalającego efektu po zastosowaniu SSRI eksperci 

polecają zastosowanie mianseryny lub wenlafaksyny, rezerwując 

zastosowanie TLPD do przypadków cięższych i opornych na leczenie.  

Depresja u osób starszych często przebiega z nasilonym niepokojem, 

agitacją lub zaburzeniami snu. Objawy te są bardzo nieprzyjemne dla 

pacjenta, dlatego należy je korygować. Można wówczas zastosować 

benzodiazepiny, ale należy rozważnie podawać tylko te, które 

charakteryzują się krótkim okresem biologicznego półtrwania i najlepiej 
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nieposiadające aktywnych metabolitów, np. estazolam, zolpidem, zopiklon. 

Stosowanie benzodiazepin o długim czasie półtrwania, np. klorazepatu, 

może spowodować wystąpienie reakcji paradoksalnej i zespołu szybkiej 

tolerancji – objawów nie do odróżnienia od osiowych symptomów depresji. 

Ponadto benzodiazepiny są w wieku podeszłym niewskazane ze względu na 

działanie cholinolityczne, nasilanie zaburzeń funkcji poznawczych oraz 

sprzyjanie majaczeniu. 

 

Poza leczeniem farmakologicznym pomocną metodą leczenia depresji 

mogą być psychoterapia, pomoc psychologiczna lub rehabilitacja 

psychiatryczna.  

Psychoterapia to taka forma terapii, która poprzez prowadzone 

rozmowy ma na celu zmianę zachowania i przeżywania choroby oraz 

usunięcie objawów i przyczyn choroby. Istnieje kilka szkół 

psychoterapeutycznych:  

• psychoterapia psychodynamiczna – jej celem jest zmiana 

zaburzeń przeżywania, 

• psychoterapia behawioralno – poznawcza – jej celem jest 

zmiana osoby poprzez uczenie się nowych form zachowania, 

• psychoterapia humanistyczna – jej celem jest usunięcie przeżyć 

hamujących rozwój człowieka lub określenie i osiągnięcie celów 

życiowych, 

• psychoterapia systemowa – zachowanie człowieka wynika z jego 

relacji z otoczeniem, dlatego celem jest zaspokajanie 

indywidualnych potrzeb członków rodziny oraz realizowanie 

potrzeb rodziny jako całości.  
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Każdy może wybrać odpowiedni dla siebie rodzaj psychoterapii:  

• indywidualna – spotkania psychoterapeuty z jednym pacjentem, 

• grupowa – spotkania jednego lub dwóch terapeutów z grupą 

pacjentów. 

Celem pomocy psychologicznej jest nauczenie się, jak radzić sobie  

z emocjonalnymi skutkami choroby.  

Oddziały dzienne są pośrednią formą opieki pomiędzy poradnią  

a zamkniętym oddziałem szpitalnym. Pacjenci pozostają pod stałą opieką 

lekarza, mają wiele zajęć terapeutycznych w ciągu dnia, a po południu 

wracają do domu, dzięki czemu nie tracą kontaktu z najbliższymi i swoim 

otoczeniem.  

Zespoły leczenia środowiskowego są formą opieki psychiatrycznej 

skierowanej do pacjentów, którzy mogą przebywać w domu, ale wymagają 

stałej opieki lekarza lub pielęgniarki. Personel medyczny odwiedza pacjenta 

w domu pomagając rozwiązywać nie tylko problemy medyczne, ale także 

socjalne, prawne czy finansowe. 

 

 

Ogólne zasady leczenia przeciwdepresyjnego u osób starszych 
Leczenie przeciwdepresyjne wymaga cierpliwości, zarówno ze strony 

pacjenta, który oczekuje szybkiej poprawy, jak i lekarza, który musi 

wytłumaczyć, że efekty działania leków pojawią się dopiero po 3 – 4 

tygodniach ich stosowania.  

Osobie, która cierpi, trudno jest bez wsparcia i wyjaśnienia 

zaakceptować fakt, że przyjmuje leki, ale nie widzi efektów ich działania. 

Dotyczy to zwłaszcza osób starszych, u których często obserwuje się 
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niecierpliwość czy rozdrażnienie. Czasami wymuszają one na lekarzu 

zmianę leczenia lub, gdy ten nie ulega, w skrajnych przypadkach zmieniają 

lekarza. Warto więc pamiętać, że na efekt działania leku trzeba poczekać, 

ale zawsze można oczekiwać wsparcia i rozmowy ze strony lekarza. Tylko 

taka współpraca obu stron przyniesie oczekiwane efekty.  

Brak odpowiedzi na działanie leków po 6 – 8 tygodniach, przy 

zastosowaniu odpowiedniej dawki terapeutycznej, powinien skłonić lekarza 

do rozważenia możliwości wpływu innych czynników zakłócających proces 

leczenia. Mogą to być czynniki stresowe, np. sama wizyta u psychiatry dla 

wielu starszych pacjentów jest dużym przeżyciem, nie zawsze przez nich 

akceptowanym. Lekarz powinien znaleźć przyczynę stresu i ją wyeliminować. 

Brak skuteczności może wymagać także modyfikacji dawki. Leczenie 

zaczyna się od najmniejszych dawek, nie u wszystkich są one skuteczne  

i niekiedy należy zwiększyć dawki leku, nawet do dawek maksymalnych,  

z uwzględnieniem możliwych objawów niepożądanych. Niekiedy brak 

efektu leczenia może wymusić zmianę leku na lek z innej grupy.  

Przy długotrwającym leczeniu nieprzynoszącym pełnego ustąpienia 

objawów należy rozważyć wzmocnienie efektu działania leków przeciw-

depresyjnych poprzez potencjalizację (wzmocnienie podstawowego działania 

leków przeciwdepresyjnych). Do leku przeciwdepresyjnego dołącza się lit, 

trójjodotyroninę, L-tryptofan. W opornych na leczenie przypadkach trzeba 

rozważyć zastosowanie kilku leków przeciwdepresyjnych. Wobec braku 

skuteczności po zastosowaniu powyższych reguł należy zasięgnąć konsultacji  

u innego lekarza psychiatry. Wskazana byłaby także konsultacja u lekarza 

internisty, w celu wykluczenia innych schorzeń mogących pogłębiać depresję. 
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Jeśli leczenie jest skuteczne, pojawia się pytanie, jak długo leczyć. 

Minimalny okres to 4 do 6 tygodni po ustąpieniu wszystkich objawów 

depresji. Jednakże w depresji wieku podeszłego wskazane jest leczenie 

podtrzymujące przez 2 lata. Po tym okresie można zaprzestać leczenia. Jeśli 

pomimo stosowania leków, objawy depresyjne nawracają, wówczas leki 

należy stosować do końca życia.  

U niektórych osób objawy mogą ustąpić całkowicie, ale po pewnym 

okresie pojawią się ponownie. Nawrót najczęściej zaczyna się stopniowo  

i dzięki temu można zauważyć, że dzieje się coś niepokojącego  

i bezwzględnie zgłosić się do lekarza.  Ponieważ każdy człowiek jest inny, 

również objawy początkowe u każdego są inne. Ale u tej samej osoby objawy 

kolejnego nawrotu mogą być zbliżone do tych, które były charakterystyczne dla 

początku poprzedniego epizodu.  

 

Jeśli już doświadczyłeś/aś depresji warto, byś zastanowił/a się  

nad tym, jak u Ciebie zaczyna się depresja. 

 

Znajomość objawów początkowych choroby pozwoli szybciej 

zgłosić się do lekarza i zacząć leczenie.   
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PODSUMOWANIE 
 

Współcześnie obserwujemy coraz powszechniejsze występowanie 

depresji u osób w starszym wieku, co wiąże się między innymi ze 

zjawiskiem starzenia się populacji ludzkiej. Niestety zaburzenia te są często 

nierozpoznawane przez lekarzy, a co za tym idzie – nieodpowiednio 

leczone. Konsekwencją takiego stanu jest obniżona jakość życia i poważne 

zaburzenia funkcjonowania osób starszych z objawami depresyjnymi, jak 

również pogorszenie ich ogólnego stanu zdrowia. Mimo że w ostatnich 

latach znacznie poprawiło się rozumienie problemów zdrowia psychicznego 

osób starszych, złożoności zjawisk psychologicznych i biologicznych 

związanych z tym etapem życia człowieka, współczesna medycyna nadal 

stoi przed nowymi wyzwaniami. Oczekiwania społeczeństw skupiają się 

szczególnie wokół działań leczniczych i rehabilitacyjnych, wszechstronnej 

opieki oraz tworzenia najbardziej optymalnych warunków życia dla ludzi 

starszych.  
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DODATEK – KLASYFIKACJA ZABURZEŃ DEPRESYJNYCH  

I LĘKOWYCH (ICD -10) 

 

F30  Epizod maniakalny 

F30.0 Hipomania 

F30.1 Mania bez objawów psychotycznych 

F30.2 Mania z objawami psychotycznymi 

F30.8  Inne epizody maniakalne 

F30.9  Epizod maniakalny, nieokreślony  

 

F31  Zaburzenia afektywne dwubiegunowe 

F31.0  Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod hipomanii 

F31.1  Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod maniakalny 

bez objawów psychotycznych 

F31.2  Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod maniakalny  

z objawami psychotycznymi  

F31.3  Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod depresji  

o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu. 

 F31.30  bez objawów somatycznych 

 F31.31  z objawami somatycznymi  

F31.4  Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod ciężkiej 

depresji bez objawów psychotycznych 

F31.5  Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod ciężkiej 

depresji z objawami psychotycznymi  

F31.6  Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod mieszany 

F31.7  Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie remisja  



E. Trypka, Przywrócić radość życia. Jak skutecznie radzić sobie z depresją… 

 
 

 

104 

F31.8  Inne zaburzenia afektywne dwubiegunowe 

F31.9  Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, nieokreślone  

 

F32  Epizod depresyjny 

F32.0  Epizod depresji łagodny  

F32.00  bez objawów somatycznych 

F32.01  z objawami somatycznymi  

F32.1  Epizod depresji umiarkowany  

F32.10  bez objawów somatycznych 

F32.11  z objawami somatycznymi  

F32.2  Epizod depresji ciężki, bez objawów psychotycznych 

F32.3  Epizod depresji ciężki z objawami psychotycznymi 

F32.8  Inne epizody depresyjne 

F32. 9  Epizod depresji, nieokreślony 

 

F33  Zaburzenia depresyjne nawracające 

F33.0  Zaburzenia depresyjne nawracające, obecnie epizod depresji łagodny  

F33.00  bez objawów somatycznych 

F33.01  z objawami somatycznymi  

F33.1 Zaburzenia depresyjne nawracające, obecnie epizod depresji 

umiarkowany  

F33.10  bez objawów somatycznych 

F33.11  z objawami somatycznymi  

F33.2 Zaburzenia depresyjne nawracające, obecnie epizod depresji ciężki, 

bez objawów psychotycznych 
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F33.3 Zaburzenia depresyjne nawracające, obecnie ciężka depresja  

z obawami psychotycznymi 

F33.4 Zaburzenia depresyjne nawracające, obecnie stan remisji 

F33.8 Inne nawracające zaburzenia depresyjne 

F33.9 Nawracające zaburzenia depresyjne, nieokreślone 

 

F34  Uporczywe (utrwalone) zaburzenia nastroju (afektywne) 

F34.0 Cyklotymia 

F34.1  Dystymia 

F34.8 Inne uporczywe (utrwalone) zaburzenia nastroju (afektywne) 

F34.9  Uporczywe (utrwalone) zaburzenia nastroju (afektywne), nieokreślone 

 

F38  Inne zaburzenia nastroju (afektywne)  

F38.0 Inne występujące pojedynczo zaburzenia nastroju (afektywne) 

F38.00  mieszany epizod afektywny  

F38.1 Inne nawracające zaburzenia nastroju (afektywne) 

F38.10  nawracające krótkotrwałe zaburzenia depresyjne 

F38.8  Inne określone zaburzenia nastroju (afektywne) 

 

F39  Zaburzenia nastroju (afektywne) nieokreślone 

 

F 40  Zaburzenia lękowe w postaci fobii 

F40.0  Agorafobia 

F40.00  bez napadów paniki 

F40.01  z napadami paniki 

F40.1  Fobia społeczna  
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F40.2  Specyficzne (izolowane) postacie fobii 

F40.8  Inne zaburzenia lękowe w postaci fobii 

F40.9  Zaburzenia lękowe w postaci fobii BNO   

 

F41  Inne zaburzenia lękowe 

F 41.0  Zaburzenie lękowe z napadami lęku (lęk paniczny) 

F 41.1  Zaburzenia lękowe uogólnione  

F 41.2  Zaburzenia depresyjne i lękowe mieszane 

F41.3  Inne mieszane zaburzenia lękowe 

F41.8  Inne określone zaburzenia lękowe 

F41.9  Zaburzenia lękowe, nieokreślone 

 

F42  Zaburzenie obsesyjno – kompulsyjne (nerwica natręctw) 

F42.0  Zaburzenie z przewagą myśli czy ruminacji natrętnych   

F42.1  Zaburzenie z przewagą czynności natrętnych (natrętne rytuały) 

F42.3  Myśli i czynności natrętne, mieszane 

F42.8  Inne zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne  

F42.9  Zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne, nieokreślone 

 

F43 Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne 

F43.0  Ostra reakcja na stres 

F43.1 Zaburzenie stresowe pourazowe  

F43.2 Zaburzenie adaptacyjne  

F43.20  krótka reakcja depresyjna 

F43.21  reakcja depresyjna przedłużona 

F43.22  reakcja mieszana lękowo-depresyjna 
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F43.23  głównie z zaburzeniami innych emocji 

F43.24  głównie z zaburzeniami zachowania 

F43.25  z mieszanymi zaburzeniami zachowania i emocji 

F43.28  z innymi określonymi objawami dominującymi 

F43.8  Inne reakcje na ciężki stres 

F43.9  Reakcja na ciężki stres, nieokreślona 

 

F44  Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) 

 

F45  Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (somatoform 

disorders) 

F45.0  Zaburzenie somatyzacyjne (z somatyzacją) 

F45.1 Zaburzenie występujące pod postacią somatyczną, niezróżnicowane 

F45.2  Zaburzenie hipochondryczne  

F45.3 Zaburzenia (dysfunkcje) autonomiczne występujące pod postacią 

somatyczną 

F45.30  serce i układ krążenia 

F45.31  górny odcinek układu pokarmowego 

F45.32  dolny odcinek układu pokarmowego 

F45.33  układ oddechowy 

F45.34  układ moczowo-płciowy 

F45.38  inny narząd lub układ 

F45.4  Uporczywe bóle psychogenne 

F45.8  Inne zaburzenia występujące pod postacią somatyczną 

F45.9  Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną, nieokreślone 
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F48  Inne zaburzenia nerwicowe 

F48.0  Neurastenia 

F48.1  Zespół depersonalizacji-derealizacji 

F48.8  Inne określone zaburzenia nerwicowe 

F48.9  Zaburzenia nerwicowe, nieokreślone 
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