
ZDROWIE

ChAD to bardzo poważne zaburzenie 
psychiczne, wpływające na wszystkie 
sfery życia chorego. Ujawnia się w bar-
dzo młodym wieku, a większości przy-
padków mamy do czynienia z osoba-
mi w wieku 25-35 lat. Z tego względu 
choroba już od wczesnej młodości ruj-
nuje życie osoby nią dotkniętej. Przez 
częste nawroty depresji lub okresy ma-
nii, chory nie jest w stanie normalnie 
funkcjonować. Choroba dezorganizuje 
wszystkie plany, gdyż jest schorzeniem 
przewlekłym i nawracającym. Osoby 
cierpiące na chorobę dwubiegunową 
nie są w stanie uczyć się, pracować ani 
prowadzić normalnego życia rodzinne-
go i towarzyskiego. 

ChAD NIEJEDNO MA IMIĘ
Jak już wcześniej wspomniano, ChAD 
składa się z okresów depresji i manii, 
przeplatanych okresami wyciszenia 
objawów lub z objawami łagodnymi, 
jednak choroba jest bardziej skompli-
kowana niż mogłoby się wydawać. Ist-
nieje kilka typów choroby afektywnej, 
a większość specjalistów wyróżnia ich 
pięć. 

1. ZABURZENIE AFEKTYWNE TYPU I 
Choroba ma zazwyczaj bardzo 
ciężki przebieg. Zarówno okresy 
manii i depresji przebiegają bar-
dzo gwałtownie i niejednokrotnie 
wymagają hospitalizacji. Okresy 
manii mogą trwać od kilku tygodni 

do kilku miesięcy, natomiast faza 
depresji ma wydłużony przebieg 
i może ciągnąć się nawet do roku. 
Co ciekawe, w tej postaci choroby 
okresy remisji mogą trwać kilka lat. 

2. ZABURZENIE AFEKTYWNE TYPU II 
W tym typie choroby dwubiegu-
nowej okresy manii są wyraźnie 
skrócone - trwają do 2-3 tygodni, 
a okresy depresyjne mają bar-
dzo ciężki przebieg. Zaburzenia 
typu II charakteryzują się tym, że 
mogą szybko zmienić się w cho-
robę afektywną dwubiegunową 
z szybką zmianą faz. 

3. CHOROBA AFEKTYWNA DWUBIE-
GUNOWA Z SZYBKĄ ZMIANĄ FAZ 
Cyklicznie następujące po sobie 
okresy manii i depresji są rozdzie-
lone krótkimi okresami wyciszenia 
lub w ogóle nie ma okresów re-
misji. Poszczególne fazy choroby 
ulegają skróceniu do tego stopnia, 
że w ciągu roku może wystąpić 
nawet 10 okresów manii i depresji. 

4. CHOROBA AFEKTYWNA DWU-
BIEGUNOWA Z BARDZO SZYBKĄ 
ZMIANĄ FAZ
W tym typie choroba może w peł-
ni wystąpić ze wszystkimi obja-
wami w ciągu jednej doby. Brak 
tutaj okresu wyciszenia, a mania 
od razu przechodzi w depresję. 

5. ZABURZENIA SEZONOWE
Określona grupa objawów wystę-
puje sezonowo. Depresja dopada 
chorego w okresie jesienno-zimo-
wym, a mania w okresie wiosen-
no-letnim. 

Oprócz powyżej wymienionych typów 
ChAD, u wielu chorych obserwuje się 
również cyklotymię. Jest to postać 
choroby, w której występują okresy 
hipomanii, czyli bardzo łagodnych 
w nasileniu objawów maniakalnych 
oraz okresy dystymii, często mylonej 
z depresją jesienno-zimową. Dystymia 
to stan utrzymujących się objawów de-
presyjnych, nie będących jednak depre-
sją, chory sprawia wrażenie przygnębio-
nego i chronicznie zmęczonego, lekko 
wyobcowanego i wycofanego. Zdarza 
się także, że choroba przybiera postać 
manii jednobiegunowej. Jak sama na-
zwa wskazuje, występują wtedy jedynie 
objawy maniakalne o różnym nasileniu. 

NA HUŚTAWCE NASTROJU
Powszechnie wiadomo, że dwubiegu-
nowość choroby wynika z naprzemien-
nie występujących po sobie okresów 
manii i depresji. W tym miejscu zasta-
nówmy się, czym właściwie jest każdy 
z tych stanów i jakie są jego objawy. 

• EPIZODY DEPRESYJNE 
Epizody depresyjne pojawiają się 
sukcesywnie, pogarszając 

CHOROBA AFEKTYWNA 
DWUBIEGUNOWA
Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) jest nazywana także chorobą depresyjno-
-maniakalną, ze względu na to, że w czasie jej trwania występują naprzemiennie stany 
depresyjne oraz maniakalne. Czas pomiędzy nimi jest zwany okresem remisji, czyli 
wyciszenia. 
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samopoczucie chorego. Stopnio-
wo chory traci siły witalne i chęć 
do życia. Coś, co kiedyś sprawiało 
mu radość, nagle staje się bez-
sensowne. Codzienne czynności 
mogą stać się udręką. Podjęcie 
prostej decyzji, np. czy zjeść jabł-
ko, czy gruszkę, staje się wręcz 
niemożliwe. Dodatkowo, uczucie 
ciągłego zmęczenia uniemożliwia 
wstanie z łóżka i przystąpienie do 
porannej toalety. Spowolnienie 
psychoruchowe towarzyszące 
stanom depresji jest wynikiem 
kłopotów z koncentracją i zapa-
miętywaniem najprostszych fak-
tów. Jest to szczególnie uciążliwe 
dla osób młodych, które się jeszcze 
uczą. W stanie depresji najczęściej 
dochodzi do myśli samobójczych. 
Chory traci wiarę w siebie, gdyż 
jego samoocena jest bardzo ni-
ska. Wszystkie te objawy wpędza-
ją chorego w błędne koło stresu 
i lęku, co przekłada się na stan 
somatyczny. Chorzy w tym cza-
sie albo gwałtownie chudną, albo 
w wyniku obżarstwa tyją. 

• EPIZODY MANIAKALNE 
W odróżnieniu od epizodów de-

presji, mania charakteryzuje się 
bardzo żywym przebiegiem. 
Mogłoby się wydawać, że stan 
chorego uległ poprawie, ale nic 
bardziej mylnego. Faza manii ko-
lokwialnie mówiąc „daje kopa” do 
działania. To właśnie w tej fazie 
ludzie podejmują irracjonalne 
decyzje. Są skłonni do zakupu 
rzeczy, których nie potrzebują, 
podejmują lekkomyślne decy-
zje finansowe, stają się bardziej 
otwarci, a obawy związane z po-
znawaniem nowych osób znika-
ją. Chorzy wtedy nawiązują wiele 
dziwnych kontaktów, również są 
bardziej skłonni do ryzykownych 
zachowań seksualnych oraz do 
popełniania przestępstw. W tym 
przypadku brak umiejętności 
koncentracji uwagi i skupienia się 
wynika z ciągłej gonitwy myśli. 
Człowiek nie jest w stanie nadą-
żyć za tym, co w danym momen-
cie mówi, pojawią się słowotok, 
człowiek szybciej mówi niż myśli. 
Nagły przypływ energii zmniejsza 
potrzebę snu i odpoczynku. Re-
laks utrudniony jest także w wy-
niku nadmiernego pobudzenia 
psychomotorycznego. 

POZNAJ PRZYCZYNĘ
Pomimo kolosalnego postępu medycy-
ny w sferze psychiatrii, dokładnej przy-
czyny choroby dwubiegunowej nadal 
nie ustalono. Uważa się, że choroba 
w większości przypadków ma podłoże 
genetyczne. Jeśli w rodzinie kiedykol-
wiek zdiagnozowano tę przypadłość, 
istnieje ryzyko ujawnienia się choroby 
nawet w 4 pokoleniu. 
 
Obecnie również czynniki środowisko-
we mają ogromny wpływ na ludzką 
psychikę. Dowiedziono, że przewle-
kły stres, bezsenność, traumatyczne 
przeżycia z dzieciństwa, nieumiejęt-
ność dopasowania się do otoczenia są 
możliwymi przyczynami tej choroby. 
Podłoże choroby może także znajdo-
wać się wewnątrz ciała, a dokładniej 
w układzie nerwowym. Mowa tu o po-
ziomie neuroprzekaźników w mózgu, 
które odpowiadają właśnie za nastrój 
i dobre samopoczucie. Istotą choroby 
o podłożu biologicznym jest korelacja 
pomiędzy serotoniną, noradrenaliną 
i dopaminą. Choroba ujawnia się wte-
dy, gdy równowaga pomiędzy nimi 
zostaje zachwiana. 

DIAGNOZA
Rozpoznanie choroby, wydawać by się 
mogło, jest proste. W rzeczywistości 
wszystkie fakty należy bardzo dokład-
nie przeanalizować. Istotne jest to, by 
chory sam zgłosił się do lekarza psy-
chiatry, kiedy zaobserwuje u siebie nie-
pokojące objawy. Zarówno nagły przy-
pływ energii, wyzbycie się wszelkich 
zahamowań oraz narastająca agresja, 
jak i stany apatii i zobojętnienia, po-
winny skłonić do wizyty u specjalisty, 
zwłaszcza jeśli zaobserwuje się pewną 
cykliczność tych stanów. 

Lekarz powinien też w wywiadzie 
z pacjentem zwrócić uwagę na to, 
czy w rodzinie pacjenta były podob-
ne przypadki, czy chory ma jakieś inne 
choroby współistniejące, czy leczy się 
na choroby związane z funkcjonowa-
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niem tarczycy. Wcześniej wspomniano 
też, że podłożem choroby mogą być 
nieodpowiednie zależności pomiędzy 
poszczególnymi neuroprzekaźnikami 
i to także należałoby sprawdzić. 

Praktyka pokazuje jednak, że większość 
chorych zgłaszających się do lekarza, 
przedstawia jako objaw choroby tyl-
ko jeden z tych stanów, albo depresję 
albo manię, przez co leczenie dobrane 
na podstawie wywiadu nie jest w pełni 
skuteczne. W efekcie pacjenci są le-
czeni latami tylko na depresję, właśnie 
wtedy, gdy ta pojawia się w cyklu całej 
choroby. Faza manii, zwłaszcza o ła-
godnym nasileniu, jest wtedy postrze-
gana jako chwilowa poprawa stanu 
zdrowia chorego. Tak samo dzieje się 
w przypadku leczenia epizodów ma-
niakalnych. Pacjent jest leczony tylko, 
wtedy kiedy pojawią się oznaki nad-
miernego pobudzenia. Naturalnie po 
okresie remisji pojawia się stan depresji, 
który tu omyłkowo brany jest za stan 
wyciszenia. 

SKUTECZNA TERAPIA
Kluczem do skutecznego leczenia cho-
roby dwubiegunowej jest jej wczesne 
i prawidłowe rozpoznanie oraz ustale-
nie przyczyn choroby. Ważne jest nie 
tylko odpowiednie dobranie środków 
farmakologicznych, ale też zaangażo-
wanie ze strony pacjenta. Podstawą 
leczenia jest psychoterapia. Lekarz 
specjalista pomaga pacjentowi do-

kładnie zrozumieć zaistniałą sytuację. 
Chory powinien czuć wsparcie i mieć 
poczucie zrozumienia. Każdy pacjent 
powinien być pod stałą obserwacją 
psychiatry, który dzięki sesjom z pa-
cjentem, jest w stanie na bieżąco oce-
nić, czy indywidualnie dobrana farma-
koterapia przynosi oczekiwane efekty. 
Ponadto praca z pacjentem pozwala 
na podjęcie odpowiednich środków 
zaradczych w sytuacjach kryzysowych, 

np. kiedy pomimo zażywania leków, 
chory przejawia niebezpieczne zacho-
wania (myśli samobójcze, skłonność do 
popełniania przestępstw, podejmo-
wanie ryzykownych decyzji, takich jak 
zaciąganie kredytów). 
 
Ze względu na specyfikę choroby 
leczenie musi przebiegać inaczej 
w każdej z faz. W fazie depresji lecze-
nie opiera się na podawaniu choremu 
przede wszystkim preparatów zawiera-
jących lit i kwas walproinowy. Ma to na 
celu ustabilizowanie nastroju pacjenta. 
W cięższych przypadkach stosuje się 
także typowe leki przeciwdepresyjne, 
choć jest to niewskazane, gdyż może 
to spowodować przejście fazy depresji 

w manię. W praktyce, bardzo często 
poważny stan chorego wymaga jednak 
zastosowania standardowych leków 
przeciwdepresyjnych. 

Epizody maniakalne także są leczone 
przy pomocy litu i kwasu walproino-
wego oraz jego pochodnych. Ze wzglę-
du na burzliwy przebieg tej fazy cho-
roby dodatkowo do terapii włączone 
zostają silne leki przeciwpsychotyczne 

oraz psychotropowe. Jeśli zachowanie 
pacjenta stanie się agresywne i zagra-
żające jemu samemu oraz osobom 
w jego otoczeniu, konieczne jest poda-
nie leków z grupy benzodiazepin, które 
w dużym uproszczeniu „obezwładnia-
ją” chorego.  Mimo indywidualnie do-
branej farmakoterapii pacjent może 
nadal przejawiać zachowania silnie 
depresyjne lub maniakalne o dużym 
nasileniu, konieczna jest wtedy hospi-
talizacja i stała kontrola specjalisty.

ANNA ROKOSZAK
Pracownik Apteki

Dowiedziono, że przewlekły stres, bezsenność, 
traumatyczne przeżycia z dzieciństwa, nieumie-
jętność dopasowania się do otoczenia są możli-

wymi przyczynami tej choroby.

Rozpowszechnienie zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, w których 
występują stany hipomaniakalne lub inne cechy dwubiegunowości, może 
sięgać nawet 4–5 proc. populacji. W badaniu, którym objęto 880 chorych 

z przebytym co najmniej jednym epizodem depresyjnym, leczonych przez 
psychiatrów w warunkach ambulatoryjnych, okazało się, że u 60% tych 

chorych występują cechy zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.
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