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Zaburzenia depresyjne i lękowe
w podstawowej opiece zdrowotnej
— rozpowszechnienie i diagnostyka
Depression and anxiety disorders in primary care — prevalence and diagnosis

STRESZCZENIE
Wśród pacjentów korzystających z usług lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) 20–50% to osoby z problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego. Lekarze POZ rozpoznają zaburzenia psychiczne
jedynie u 2,5–4,9% zgłaszających się po pomoc. Najczęstszymi zaburzeniami, z którymi spotykają się lekarze POZ, są depresja i zaburzenia lękowe. Z powodu braku umiejętności diagnozowania tych schorzeń lekarze POZ nie rozpoznają ich i nie podejmują
często żadnego leczenia lub prowadzą je w sposób
niewłaściwy. W artykule zostały przedstawione dane
dotyczące rozpowszechnienia i współchorobowości
zaburzeń lękowych i depresji u pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej oraz zasady klasyfikacji i rozpoznawania zaburzeń lękowych i depresyjnych.
Słowa kluczowe: zaburzenia lękowe, podstawowa
opieka zdrowotna, epidemiologia, leczenie

ABSTRACT
Among patients entering primary care clinics, ca.
20–50% suffer from mental health problems. GP’s recognise mental disturbances only in 2.5–4.9% patients.
The most frequent mental problems are depression
and anxiety disorders. GP’s do not have adequate skills
to diagnose anxiety disorders and therefore they often
do not treat them or treat them improperly. In this
paper data on scope and comorbidity of anxiety dis-
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orders and depression in primary care patients are presented as well as contemporary classification and diagnostic criteria of anxiety disorders and depressions.
Key words: anxiety disorders, depression, primary
care, epidemiology, treatment

Obecnie nie ma w Polsce poprawnie metodologicznie przeprowadzonych badań epidemiologicznych dotyczących liczby pacjentów z problemami
psychicznymi zgłaszających się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Część osób zapewne poszukuje pomocy poza służbą zdrowia, zaś część zgłasza
się z tymi problemami wprost do psychiatrów. Statystyki prowadzone w poradniach ogólnych lub nawet specjalistycznych, w przypadku tak zwanych „zaburzeń czynnościowych”, i tak często nie różnicują
zaburzeń somatyzacyjnych od zaburzeń lękowych
czy depresyjnych. Wynika to z braku dostatecznej
wiedzy na temat diagnostyki psychiatrycznej
— zbyt często rozpoznaje się chorobę somatyczną.
W konsekwencji podejmuje się niecelowe leczenia,
na przykład choroby serca, co wywołuje dodatkowy
uraz jatrogenny i prowadzi do spotęgowania i przewlekania się zaburzeń. Wielokrotnie zgłaszający się
do lekarza pacjenci, u których nie obserwuje się poprawy, są źle traktowani i często określani lekceważąco jako „hipochondrycy”, „lenie” czy wręcz symulanci [23]. Błędy lekarzy w sposób szczególny wpływają na relacje lekarz-pacjent, utrudniając proces diagnozowania, a w konsekwencji i leczenia. W przypadku braku właściwej diagnostyki ze strony lekarzy
trudno ocenić liczbę osób cierpiących z powodu problemów psychicznych. Wydaje się, że wielokrotnie
lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zamiast
udzielić adekwatnej pomocy przyjmują postawę odrzucenia pacjenta, lekceważą jego skargi i obciążają
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go winą za brak postępów w leczeniu. Na ten stan
rzeczy wpływa również zła organizacja placówek
podstawowej opieki zdrowotnej oraz brak czasu, koniecznego do wysłuchania skarg i problemów psychologicznych pacjenta.
Świadomość, że w Polsce w podstawowej opiece zdrowotnej, w placówkach publicznej służby zdrowia, w spółdzielniach lekarskich i w gabinetach prywatnych zatrudnionych jest około 20 000 lekarzy,
podkreśla wagę problemu i konieczność wprowadzenia istotnych zmian. Dotychczasowe dane wyraźnie
wskazują na to, że większość lekarzy podstawowej
opieki zdrowotnej nie jest przygotowana do diagnozowania, a tym bardziej do leczenia zaburzeń psychicznych [25]. Nie mając właściwego rozeznania
w skali chorobowości i odpowiedniego przygotowania do przeprowadzania diagnostyki psychiatrycznej,
lekarze podstawowej opieki zdrowotnej skazani są
na działanie „po omacku”.
Wydaje się, że problem ten dotyczy nie tylko
Polski. W systemie organizacji podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ) jednemu pacjentowi przeznacza
się wyraźnie mniej czasu niż w gabinecie psychiatry. Dlatego lekarze podstawowej opieki zdrowotnej
muszą zdobyć wiedzę i odpowiednie narzędzia diagnostyczne umożliwiające szybką orientację w problemach zdrowotnych pacjentów skarżących się na
zdrowie psychiczne. Pozwoli to być może na szybszą
diagnostykę i właściwe postępowanie polegające
na skierowaniu pacjenta do psychiatry lub, jeśli
lekarz POZ posiada wystarczające umiejętności,
samodzielnym podjęciu leczenia. Ma to wymiar nie
tylko psychologiczny (pacjent obserwuje poprawę
stanu zdrowia, lekarz nie odczuwa frustracji z powodu dotychczasowej nieefektywnej pracy), ale także ekonomiczny. Właściwie wdrożone postępowa-

nie oznacza mniej wizyt u lekarza, poprawę jakości
życia pacjenta, mniej, często kosztownych, procedur diagnostycznych.

Epidemiologia zaburzeń psychicznych
w podstawowej opiece zdrowotnej
Dane epidemiologiczne wskazują, że wśród
wszystkich pacjentów korzystających z usług lekarzy
ogólnych, lekarzy rodzinnych 20–33% to osoby
z problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego [6],
a według niektórych autorów dotyczy to nawet
40–50% [15]. Jednocześnie stwierdza się, że lekarze
podstawowej opieki zdrowotnej rozpoznają zaburzenia psychiczne jedynie u 2,5–4,9% osób zgłaszających
się po pomoc [32]. W badaniach brytyjskich Goldberg
i Huxley [16] określili, że zaburzenia psychiczne występują u 250 na 1000 mieszkańców w populacji ogólnej,
a także ocenili częstość zaburzeń psychicznych u pacjentów korzystających z podstawowej opieki medycznej — zaburzenia te występowały u 230 na 1000 pacjentów. Tylko 17 pacjentów na 1000 kierowano do
psychiatry. W badaniach polskich stwierdzono, że lekarze rejonowi wykrywali zaburzenia psychiczne tylko
u 4,9% swoich pacjentów [35]. Według Shepherda
wśród zgłaszających się do lekarzy ogólnych przeważają osoby z zaburzeniami niepsychotycznymi (tab. 1).
W badaniach Kostrzewskiego [24] 94% pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej, u których stwierdzono zaburzenia psychiczne, wykazywało zaburzenia niepsychotyczne. Nie jest to zaskakujące, jako że
w przypadku zaburzeń psychotycznych chorzy raczej
szukają pomocy u psychiatrów. Według Caseya [9]
najliczniejszą grupą spośród pacjentów podstawowej
opieki zdrowotnej są osoby z depresją, zaburzeniami
lękowymi oraz zaburzeniami adaptacyjnymi.

Tabela 1. Częstość zaburzeń psychicznych na 1000 pacjentów w podstawowej opiece zdrowotnej według Shepherda
(na podstawie [35])
Rozpoznanie

Mężczyźni

Kobiety

Ogółem

Psychozy

2,9

8,6

5,9

Upośledzenie umysłowe

1,6

2,9

2,3

Otępienie

1,2

1,6

1,4

Nerwice

55,7

116,6

88,5

Zaburzenia osobowości

7,2

4,0

5,5

Zaburzenia psychosomatyczne

24,5

34,5

29,9

Zaburzenia psychiczne w przebiegu choroby somatycznej

13,1

16,6

15,0

Problemy psychospołeczne

4,6

10,0

7,5

Ogólna chorobowość psychiatryczna

97,9

175,0

139,0
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Tabela 2. Rozpowszechnienie zaburzeń depresyjnych
i lękowych według kryteriów ICD-10 w podstawowej
opiece zdrowotnej (wg Sartoriusa i wsp., 1996)
Epizod depresji — trwający aktualnie

się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej co
najmniej 6 razy w roku, skarżąc się na różnorodne
dolegliwości somatyczne.
W badaniu WHO [34] u niemal połowy pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi lub lękowymi, którzy spełniali kryteria ICD-10, lekarze POZ nie rozpoznali jakiegokolwiek zaburzenia psychicznego (tab. 3).
Problemy diagnozowania zaburzeń psychicznych wiążą się również z postawą pacjentów. Często zdarza się, że pacjenci niechętnie ujawniają objawy zaburzeń psychicznych w obawie przed nadaniem im etykietki „chory psychicznie”. Częściej więc
odnoszą swoje dolegliwości do zaburzeń somatycznych. Montano [27] na podstawie badań amerykańskich stwierdził, że w przypadku zaburzeń depresyjnych czy lękowych stygmatyzacja jest realnym zagrożeniem ze względu na szczególny odbiór społeczny. Wielu pacjentów zgłaszających się po pomoc do
lekarza z dużą trudnością i obawami przyjmuje informację, że ich dolegliwości nie mają charakteru
somatycznego [2]. Dlatego też często pacjenci nie
chcą, aby kierować ich do psychiatry.

10,4%

Dystymia

2,1%

Lęk uogólniony

7,9%

Lęk napadowy

1,1%

Agorafobia:

1,5%

z napadami paniki

1,0%

bez napadów paniki

0,5%

Najpełniejsze informacje na temat zakresu rozpowszechnienia zaburzeń lękowych u pacjentów
w podstawowej opiece zdrowotnej można znaleźć
w pracach z raportu WHO Psychological Problems in
General Health Care [33, 34]. Badania przeprowadzono u 26 422 pacjentów POZ w 15 ośrodkach na świecie. Wykazano, że u około 25% pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej występowały rozpoznawalne zaburzenia psychiczne według kryteriów ICD-10.
Wśród zaburzeń psychicznych obok zaburzeń depresyjnych najczęściej występowały zaburzenia depresyjne (tab. 2) i zaburzenia lękowe, przy czym zespół
lęku uogólnionego obserwowano u niemal 8% pacjentów POZ, zespół lęku napadowego — u 1,1%,
a agorafobia — u 1,5% .
Blisko 74% Amerykanów szukających pomocy
z powodu dolegliwości związanych z depresją zgłasza się właśnie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Depresja jest jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych stwierdzanych w praktyce
ogólnej i rozpowszechnienie zaburzeń depresyjnych
wynosi od 6 do 17%, czyli jest większe niż częstość
rozpowszechnienia nadciśnienia tętniczego (5,8%).
Natomiast depresja jest rozpoznawana w co najwyżej 50% przypadków. Powoduje to częstsze kontakty chorych z lekarzem. Katon i Sullivan stwierdzają,
że 2/3 chorych z nierozpoznaną depresją zgłaszało

Klasyfikacja zaburzeń depresyjnych
Według obowiązującej Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 zaburzenia depresyjne
umieszczono w podanych poniżej kategoriach diagnostycznych.

F31 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe
F31.4 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe,
obecnie epizod ciężkiej depresji bez objawów psychotycznych
F31.5 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe,
obecnie epizod ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi
F31.7 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe,
obecnie remisja
F31.8 Inne zaburzenia afektywne dwubiegunowe

Tabela 3. Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń psychicznych w podstawowej opiece zdrowotnej (wg Sartoriusa i wsp., 1996)

Obecnie występujące
zaburzenie

Rozpowszechnienie
(%)

Rozpoznanie %
(%)

Leczenie zostało
zaproponowane (%)

Lek został
zaproponowany (%)

Zaburzenia depresyjne1

11,7

6,4

5,4

3,5

Zaburzenia lękowe2

10,2

5,1

4,2

3,0

1Epizod

depresyjny aktualnie występujący (F32/F33) lub dystymia (F34)

2Zespół

lęku uogólnionego (F41.1) lub zespół lęku napadowego (F41.0), lub agorafobia (F40.0)
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F31.9 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe,
nieokreślone

F32 Epizod depresyjny
F32.0 Epizod depresji łagodny
.00 Bez objawów somatycznych
.01 Z objawami somatycznymi
F32.1 Epizod depresji umiarkowany
.10 Bez objawów somatycznych
.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 depresyjny, nieokreślony

F33 Zaburzenia depresyjne nawracające
F33.1 Zaburzenia depresyjne nawracające,
obecnie epizod depresyjny umiarkowany
.00 Bez objawów somatycznych
.01 Z objawami somatycznymi
F33.3 Zaburzenia depresyjne nawracające,
obecnie ciężka depresja z objawami
psychotycznymi
F33.9 Inne nawracające zaburzenia depresyjne

F34 Uporczywe (utrwalone) zaburzenia
nastroju (afektywne)
F34.0 Cyklotymia
F34.1 Dystymia
F34.8 Inne uporczywe (utrwalone) zaburzenia
nastroju (afektywne)
F34.9 Inne uporczywe (utrwalone) zaburzenia
nastroju (afektywne), nieokreślone

Do rozpoznania konieczna jest obecność co
najmniej dwóch innych objawów wyszczególnionych
w przypadku F32:
— objawy nie muszą osiągać maksymalnego nasilenia,
— epizod utrzymuje się nie krócej niż 2 tygodnie.
Epizod depresyjny łagodny jest zazwyczaj przyczyną dystresu i trudności w wykonywaniu pracy i codziennych obowiązków, lecz nie zaburza całkowicie
spełniania tych obowiązków.

Epizod depresji umiarkowany
Do rozpoznania jest niezbędne:
— stwierdzenie co najmniej dwóch spośród trzech
charakterystycznych objawów łagodnego epizodu depresyjnego (F32.0) oraz
— co najmniej trzech innych objawów.
Część objawów osiąga znaczne nasilenie, lecz
nie jest to warunek niezbędny (zwłaszcza gdy występuje szerokie spektrum objawów).
Czas trwania epizodu to około 2 tygodnie.
Epizod depresji umiarkowany powoduje wyraźne trudności w wykonywaniu pracy i spełnianiu obowiązków domowych.

Epizod depresji ciężki bez objawów
psychotycznych
1. Chory odczuwa wyraźne cierpienie (dystres) lub pobudzenie, dopóki nie wystąpi znaczne zahamowanie.
2. Dominuje poczucie bezwartościowości, niska
samoocena, poczucie winy.
3. W ciężkich stanach depresyjnych zagrożenie
samobójstwem.
W ciężkich stanach niemal zawsze występują
objawy somatyczne.

Epizod depresji ciężki z objawami
psychotycznymi

F39 Zaburzenia nastroju (afektywne),
nieokreślone

Rozpoznawanie zaburzeń depresyjnych
Depresję rozpoznaje się na podstawie stwierdzenia objawów zasadniczych, które występują w zaburzeniach depresyjnych niezależnie od przyczyny.
Objawy zaburzeń depresyjnych według kryteriów
ICD-10 wyszczególniono poniżej.

Depresja spełnia kryteria ciężkiego epizodu
depresyjnego, dodatkowo występują:
— urojenia, omamy, osłupienie depresyjne;
— treść urojeń dotyczy grzechów, ubóstwa, nieuchronnej klęski, przestępstw (odpowiedzialność);
— omamy słuchowe mają charakter głosów oszczerczych lub oskarżających;
— omamy węchowe: zapachy zgnilizny, rozkładającego się ciała;
— zahamowanie ruchowe aż do osłupienia.

Epizod depresji łagodny
Objawy epizodu depresyjnego łagodnego to:
— nastrój depresyjny,
— utrata zainteresowań i przeżywania przyjemności,
— zwiększona męczliwość.

4

Dystymia
Przewlekle, utrzymujące się ponad 2 lata obniżenie nastroju, które nie spełnia kryteriów zaburzenia depresyjnego nawracającego.
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Objawy dystymii przypominają obraz depresji
nerwicowej, którą rozpoznawano przed wprowadzeniem ICD-10.
W praktyce ogólnolekarskiej szczególnie utrudnione może być rozpoznawanie depresji łagodnej,
umiarkowanej, dystymii i depresji maskowanej. Głęboka depresja, a szczególnie postać ze współistniejącymi objawami psychiatrycznymi, raczej nie powinna stanowić problemu diagnostycznego dla przeciętnie wykształconego lekarza.
W tabeli 4 zestawiono najistotniejsze objawy
psychopatologiczne depresji.

Klasyfikacja zaburzeń lękowych

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
F41.0 Zaburzenia lękowe z napadami lęku (lęk
paniczny) (epizodyczny lęk napadowy)
F41.1 Zaburzenia lękowe uogólnione
F41.2 Zaburzenia depresyjne i lękowe mieszane
F41.3 Inne mieszane zaburzenia lękowe
F41.8 Inne określone zaburzenia lękowe
F41.9 Zaburzenia lękowe nieokreślone

Rozpoznawanie zaburzeń lękowych

Zaburzenia lękowe w aktualnie obowiązującej
klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD-10 [17, 18] znalazły się w ramach kategorii
diagnostycznych: zaburzenia nerwicowe, związane ze
stresem i pod postacią somatyczną (F40–F48).
Wyróżnia się następujące typy zaburzeń lękowych:

F40 Zaburzenia lękowe w postaci fobii
F40.0 Agorafobia
.00 Bez napadów paniki
.01 Z napadami paniki
F40.1 Fobie społeczne

Tabela 4. Symptomatologia depresji
Objawy osiowe depresji
—

obniżenie podstawowego nastroju

—

osłabienie tempa procesów psychicznych i ruchowych
— zahamowanie psychoruchowe

—

objawy somatyczne i zaburzenia rytmów biologicznych

—

lęk

Agorafobia
Agorafobia to lęk przed znalezieniem się w miejscu, z którego trudno się wydostać albo w którym
trudno uzyskać pomoc w przypadku wystąpienia
dolegliwości zdrowotnych. Termin „agorafobia”
obejmuje nie tylko lęk przed otwartą przestrzenią,
ale i przed innymi sytuacjami, jak przebywanie
w tłumie, wyjście z domu, wejście do sklepu lub innych miejsc publicznych, odbywanie samotnych podróży środkami lokomocji (pociągiem, autobusem czy
samolotem).
Kryteria diagnostyczne
1. Objawy psychiczne i wegetatywne muszą być
pierwotnym przejawem lęku.
2. Lęk musi być ograniczony (lub występować głównie) do co najmniej dwóch sytuacji: przebywanie
w tłumie, w miejscach publicznych, oddalenie się
od domu i podróżowanie samemu.
3. Unikanie sytuacji fobicznych musi być wyraźne.

Fobie społeczne

Objawy wtórne depresji
Reakcje osobowości chorego na wystąpienie objawów podstawowych:
—

depresyjna ocena siebie i swojego życia

—

myśli i tendencje samobójcze

—

urojenia winy, grzeszności

—

natręctwa

—

zaburzenia funkcjonowania zawodowego i życiowego

Depresja poronna (subdepresja, depresja maskowana)
Zespół depresyjny z mało nasilonymi objawami podstawowymi i wtórnymi lub depresja jako objaw nie występuje, a jej
miejsce zajmują przede wszystkim objawy somatyczne (zaburzenia snu, bóle głowy, lęk, natręctwa itp.)

Fobie społeczne (lęk społeczny) ujawniają się
jako strach przed oceną innych ludzi, który prowadzi do unikania sytuacji społecznych (unikanie jedzenia w miejscach publicznych i spotkań towarzyskich).
Bardziej uogólnione fobie społeczne zwykle wiążą
się z niską samooceną i strachem przed krytyką. Mogą
pojawiać się jako skargi na czerwienienie się, drżenie rąk, nudności lub parcie na mocz. Objawy mogą
się nasilać aż do napadu lęku panicznego.
W zaburzeniu tym pewną rolę odgrywają predyspozycje genetyczne, lecz chorobę bezpośrednio
wyzwalają przeżycia urazowe. Objawy często pojawiają się w okresie rozwojowym, a nawet w dzieciństwie. Może im towarzyszyć nieradzenie sobie w życiu
społecznym lub trudności w nauce.
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Kryteria diagnostyczne
1. Objawy psychologiczne, behawioralne lub autonomiczne są pierwotnym przejawem lęku.
2. Lęk jest ograniczony do sytuacji społecznych lub
występuje przede wszystkim w takich sytuacjach.
3. Unikanie sytuacji fobicznych jest cechą dominującą.

Specyficzne (izolowane) postacie fobii
Specyficzne (izolowane) postacie fobii to lęk występujący w bardzo specyficznych sytuacjach, takich
jak: bliskość konkretnych zwierząt, wysokość, pioruny, ciemność, lot samolotem, jedzenie pewnych pokarmów, widok krwi lub ran. Specyficzne fobie zazwyczaj pojawiają się w dzieciństwie lub w okresie
rozwojowym i jeśli nie są leczone mogą się utrzymywać przez wiele lat. Ciężkość spowodowanych nimi
ograniczeń zależy od łatwości, z jaką osoba cierpiąca na daną fobię może unikać specyficznej sytuacji
fobicznej.
Wydaje się, że szczególne rodzaje fobii częściej
obserwuje się w niektórych rodzinach, co potwierdzałoby predyspozycje genetyczne do zachorowania. Na ich występowanie wpływają również traumatyczne wydarzenia w życiu chorego dotyczące go
bezpośrednio lub te, których był świadkiem, ale także powtarzające się ostrzeżenia.
Kryteria diagnostyczne
1. Objawy psychiczne czy autonomiczne są pierwotnym przejawem lęku.
2. Lęk jest ograniczony jedynie do obecności specyficznego przedmiotu fobii lub sytuacji fobicznej.
3. Cierpiący na fobię unika takiej sytuacji, jeśli to
tylko możliwe.

Zaburzenia lękowe z napadami lęku (zespół
lęku napadowego — zaburzenia paniczne)
Istotną cechę stanowią nawracające napady ciężkiego lęku (panika), które nie ograniczają się do szczególnych sytuacji czy okoliczności i dlatego nie można
ich przewidzieć. Tak jak w innych zaburzeniach lękowych, dominujące objawy różnią się u poszczególnych osób, ale powszechne są: napady bicia serca lub
odczuwanie bólu w klatce piersiowej, uczucie duszności, zawroty głowy lub poczucie nierealności (depersonalizacja lub derealizacja). Występuje także niemal zawsze wtórny strach przed śmiercią (umieraniem), przed utratą kontroli nad sobą lub przed chorobą psychiczną. Poszczególne napady przeważnie
trwają kilka minut, choć czasem mogą być dłuższe.
Ich częstotliwość i przebieg choroby wykazują sporą
zmienność. Pacjent w napadzie paniki przeżywa narastające uczucie strachu i objawów autonomicznych,
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co zazwyczaj kończy się pospieszną ucieczką z miejsca zagrożenia (autobus, tłum), możliwe jest również
unikanie w przyszłości sytuacji wywołujących podobne zaburzenia. Częste i niespodziewane napady paniki prowadzą także do obawy przed pozostawaniem
samemu czy przed przebywaniem w miejscach publicznych. Po napadzie paniki zwykle utrzymuje się
obawa przed jego ponownym wystąpieniem.
Kryteria diagnostyczne
Do ostatecznego rozpoznania konieczne jest
stwierdzenie wystąpienia kilku ciężkich napadów lęku
z objawami autonomicznymi w okresie około 1 miesiąca:
— w okolicznościach, w których brak obiektywnego zagrożenia;
— pojawiających się bez związku ze znaną czy przewidywalną sytuacją;
— pomiędzy napadami paniki następuje względne
uwolnienie się od objawów lęku (chociaż pospolity jest lęk oczekiwania);
— co najmniej cztery z wymienionych niżej objawów
wystąpiły podczas co najmniej jednego z napadów:
• przyspieszenie oddychania lub uczucie duszności,
• zawroty głowy, uczucie zachwiania równowagi lub omdlenie,
• kołatanie serca lub częstoskurcz,
• drżenie lub drgania ciała,
• obfite pocenie się,
• dławienie,
• nudności lub niecharakterystyczne dolegliwości
w jamie brzusznej,
• depersonalizacja lub derealizacja,
• odczucia drętwienia lub mrowienia (parestezje),
• „uderzenia gorąca” lub dreszcze,
• ból lub niecharakterystyczne dolegliwości w klatce
piersiowej,
• strach przed śmiercią,
• strach przed „zwariowaniem” lub utratą kontroli nad swym działaniem.

Zaburzenia lękowe uogólnione
Istotną cechą tych zaburzeń jest lęk uogólniony i uporczywy, lecz występujący niezależnie od jakichkolwiek szczególnych okoliczności zewnętrznych
ani nawet nienasilający się pod ich wpływem (tzn.
jest „wolnopłynący”). Podobnie jak w innych zaburzeniach lękowych, objawy dominujące są bardzo
zróżnicowane. Przeważnie obserwuje się: stałe uczucie zdenerwowania, drżenie, napięcie mięśniowe, pocenie się, zawroty głowy, przyspieszone bicie serca
i poczucie „niepokoju” w nadbrzuszu. Pacjent wyraża obawy, że on sam lub ktoś z bliskich wkrótce za-
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choruje lub będzie miał wypadek, występują również inne obawy i przewidywania złych wydarzeń.
Zaburzenie to przeważnie występuje u kobiet i często wiąże się z przewlekłą sytuacją stresową. Przebieg bywa różny, ale najczęściej jest przewlekły ze
zmiennym nasileniem objawów.
Kryteria diagnostyczne
Pierwotne objawy lęku dominują przez większość dni w okresie co najmniej kilku tygodni, a zazwyczaj kilku miesięcy. Są to:
— obawy (martwienie się przyszłymi niepowodzeniami, uczucie napięcia, trudności w koncentracji itp.);
— napięcie ruchowe (niemożność spokojnego siedzenia, bóle napięciowe głowy, drżenie, niemożność odprężenia się);
— wzmożona aktywność układu autonomicznego
(zawroty głowy, pocenie się, tachykardia, przyspieszenie oddechu, odczuwanie „niepokoju”
w nadbrzuszu, suchość w ustach itp.). U dzieci
może dominować częsta potrzeba rozpraszania
obaw i nawracające skargi somatyczne.

Zaburzenia depresyjne i lękowe mieszane
Tę kategorię można stosować przy współistnieniu objawów lęku i depresji, jednak żadne z nich nie
są wystarczająco nasilone, aby uzasadniać samodzielne rozpoznanie. Muszą występować, choćby od czasu do czasu, niektóre z objawów autonomicznych
(drżenie, przyspieszone bicie serca, suchość w ustach,
zaburzenia przewodu pokarmowego itp.). Osoby
z opisanymi objawami (mieszanymi, stosunkowo
łagodnymi) często odwiedzają placówki podstawowej opieki zdrowotnej, jednak większość z nich
nigdy nie trafia do lekarza specjalisty, w tym — do
psychiatry.
Współchorobowość lęku i depresji
Depresja i zaburzenia lękowe w systemach klasyfikacyjnych DSM-IV i ICD-10 [1, 17, 18] są uznawane za odrębne klasy zaburzeń psychicznych spełniające określone wymogi diagnostyczne. Wyraźne rozgraniczenie klasyfikacyjne między stanami lękowymi a depresją nie jest już tak oczywiste, jeżeli
uwzględni się praktykę kliniczną i wyniki badań epidemiologicznych. Oba te zaburzenia wzajemnie się
przenikają, choć mogą w określonych sytuacjach
być wyraźnie zróżnicowanymi kategoriami diagnostycznymi.
Podział zaburzeń depresyjnych według DSM-IV
na spełniające kryteria zaburzenia afektywne i zaburzenia lękowe nie w pełni znajduje potwierdzenie

w praktyce klinicznej. Bliższe rzeczywistości jest stanowisko ekspertów ICD-10, wyróżniających, poza zaburzeniami afektywnymi i zaburzeniami lękowymi,
kategorię mieszanego zaburzenia lękowo-depresyjnego. Stwierdzono, że:
— wśród pacjentów z depresją endogenną 65% cierpi również z powodu lęku,
— w okresie epizodu dużej depresji 25% pacjentów
odczuwa lęk,
— wśród pacjentów z krótkotrwałymi nawracającymi epizodami depresji u 10% występują również
objawy lęku [31].
W grupie 200 pacjentów z klinicznie potwierdzoną dużą depresją zaobserwowano:
— umiarkowane nasilenie niepokoju u 72%,
— objawy lęku u 62%,
— lęk z somatyzacją u 42%,
— napady paniki u 29%,
— fobie u 19%,
— zaburzenie obsesyjno-kompulsywne u 1,2%.
Natomiast u 91% pacjentów z rozpoznanymi
i sklasyfikowanymi zaburzeniami lękowymi odnotowano występowanie w przeszłości epizodów depresyjnych [26]. Przy założeniu, że lęk jest jednym z głównych objawów zespołu depresyjnego [29], trudno
przyjąć możliwość istnienia depresji bez lęku. Dlatego kwestia współchorobowości tych zaburzeń jest
niezwykle istotna.
W badaniu WHO [33] u niemal połowy pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej, u których występowały pełnoobjawowe zaburzenia depresyjne
lub lękowe zgodne z kryteriami ICD-10, stwierdzono współwystępowanie obu tych zaburzeń (ryc. 1).

Obecnie
zespół lękowy
10,2%

5,6%

Obecnie
zespół depresyjny
11,7%

4,6%

7,1%

Rycina 1. Współzachorowalność na zaburzenia depresyjne i lękowe u osób z wyraźnymi objawami (wg Sartoriusa
i wsp., 1996). Zespoły lękowe: lęk uogólniony (F41.1), lęk
napadowy (F41.0) lub agorafobia (F40.0). Zespoły depresyjne: epizod depresyjny (F32/F33) lub dystymia (F34)
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Współwystępowanie podprogowych zaburzeń
depresyjnych i lękowych w omawianej populacji pacjentów zostało przedstawione na rycinie 2.
Za podprogowe uznawano te zaburzenia, które
nie spełniały na przykład kryterium czasu trwania, ale
spełniały inne kryteria diagnostyczne. Podprogowe
zaburzenia lękowe występowały rzadziej niż pełnoobjawowe zaburzenia lękowe. Podobnie było w przypadku zaburzeń depresyjnych. Nakładanie się obu tych
kategorii zaburzeń po uwzględnieniu przypadków
podprogowych było nadal wyraźne. U 1,3% pacjentów jednocześnie występowały podprogowe objawy
depresji i lęku, co zdaniem ekspertów WHO stanowi
dodatkowe potwierdzenie konieczności wyróżnienia
kategorii „mieszanego zaburzenia lękowo-depresyjnego” jako odrębnej jednostki diagnostycznej.
Na rycinie 3 przedstawiono schemat współwystępowania objawów depresji i lęku u pacjentów POZ
w badaniu WHO [33, 34]. Spośród wszystkich kategorii diagnostycznych zaburzenia depresyjne najczęściej
współistnieją z zaburzeniami lękowymi, na przykład
prawdopodobieństwo współistnienia depresji z lękiem
jest dwukrotnie większe niż prawdopodobieństwo
współistnienia depresji z uzależnieniem od alkoholu.
W przypadku współistnienia zaburzeń lękowych
i afektywnych (spełniających kryteria DSM-IV czy
ICD-10) istnieją zasadniczo dwa wyjaśnienia tego zjawiska. Większość autorów wyraża przekonanie o odrębności etiopatogenetycznej zaburzeń lękowych i depresyjnych. Innego zdania jest Angst, który wystąpił
z teorią szerokiego spektrum lękowo-depresyjnego, czyli kontinuum od lęku do depresji [3]. Stąd też wywodzi
się koncepcja mieszanego zespołu lękowo-depresyjnego, w którym trudno rozdzielić czynniki etiologiczne

zaburzenia lękowego i depresyjnego [11]. Mieszane zaburzenia depresyjno-lękowe stwierdza się u 5% osób
w populacji ogólnej, a wśród pacjentów zgłaszających
się do lekarzy podstawowej opieki medycznej — aż
u 20% [28]. W badaniach WHO [34] mieszane zaburzenia depresyjno-lękowe stwierdza się w populacji
ogólnej u 1,3% osób, a w ocenie O’Briena [28] aż
u 5%. Natomiast w praktyce lekarzy ogólnych dotyczą
one 13–20% wszystkich pacjentów. W praktyce ogólnolekarskiej współwystępowanie depresji i zaburzeń
lękowych jest niezwykle częste: 3 pacjentów lekarzy
rodzinnych z zaburzeniami lękowymi wykazuje objawy depresyjne o różnym stopniu nasilenia.
Klerman [22] na podstawie przeglądu literatury
stwierdził współwystępowanie lęku i depresji w 25–40%
przypadków, choć w zależności od przyjętych procedur współchorobowość stwierdza się u 19% [14] do
aż 91% [7] osób. U połowy chorych z dystymią występuje lęk uogólniony, rzadziej u pacjentów z chorobą afektywną jedno- i dwubiegunową. Natomiast
zespół lęku napadowego stwierdza się dość często
właśnie u osób z chorobą afektywną jedno- i dwubiegunową. Lęk społeczny bardzo często obserwuje się
w zaburzeniach nawracających [30]. Barlow i wsp.
stwierdzili, że u pacjentów z zaburzeniami panicznymi często współistnieje depresja [5]. W ocenie Bronischa [8] u 70–80% pacjentów ze stwierdzonym zespołem lęku uogólnionego występowały objawy depresji, a u osób z lękiem napadowym depresja współistnieje w 32–60% przypadków (ryc. 4).
W badaniach wielu autorów współchorobowość
różnych kategorii zaburzeń lękowych i depresji występuje w różnych proporcjach, co nie pozwala na jednoznaczne wskazanie, jaki rodzaj zaburzeń lękowych

Obecnie
zespół depresyjny
+ przypadki
podprogowe

Obecnie
zespół lękowy
+ przypadki
podprogowe

Lęk
uogólniony
Lęk
podprogowy
LP + D

5,6%
+
5,0%

4,6%
+
1,3%

7,1%
+
8,5%

Mieszane zespoły
lękowo-depresyjne

Rycina 2. Współzachorowalność na zaburzenia depresyjne i lękowe u osób z objawami podprogowymi (wg Sartoriusa i wsp., 1996). Zespoły lękowe: lęk uogólniony (F41.1),
lęk napadowy (F41.0) lub agorafobia (F40.0). Zespoły depresyjne: epizod depresyjny (F32/F33) lub dystymia (F34)
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Współzachorowalność
lęk
+ depresja

Depresja
(D)

DP + lęk
Depresja
podprogowa
(DP)

Rycina 3. Diagram obrazujący występowanie objawów
depresyjnych i lękowych w badaniu Sartoriusa i wsp. (1996)
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Lęk uogólniony

Lęk
napadowy
70–80%
nakładanie

32–60%
nakładanie

Depresja

Rycina 4. Schemat współwystępowania zaburzeń lękowych
i depresyjnych (wg Bronischa, 1997)

najczęściej współistnieje z zaburzeniami afektywnymi. Barlow [5] wymienia napady paniczne jako najczęściej towarzyszące depresji. Lydiard [26] wskazuje
na napady paniki współistniejące u 59% pacjentów
z depresją, następnymi co do częstości zaburzeniami
są lęk uogólniony i lęk społeczny. W badaniach Fawcetta i wsp. [14] stwierdzono, że u 62% chorych
z depresją występuje lęk „wolnopłynący”, u 42% pacjentów — somatyczne objawy lęku, a u 28% — napady paniki. Z badań Weintrauba i Guelfiego [36] wynika, że współchorobowość dystymii i zaburzeń lękowych wynosi 46,2%. Clayton [12] na podstawie przeglądu literatury ocenił współwystępowanie depresji
i lęku napadowego z agorafobią na 44–91%.
Depresja wiąże się nie tylko z cierpieniem pacjentów, ale także ze stałym zagrożeniem samobójczą
śmiercią. Tej świadomości brakuje większości lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Współistnienie
lęku z zaburzeniami afektywnymi znacznie powiększa ryzyko zamachu samobójczego [37]. Johnson i
wsp. stwierdzili, że 7% pacjentów z napadami paniki dokonuje zamachów na swoje życie w porównaniu z 7,9% pacjentów z chorobą afektywną. Natomiast w przypadku współwystępowania zaburzeń
panicznych i depresji częstość zamachów samobójczych wzrasta do 19,5% [19]. Angst podaje, że przy
współistnieniu depresji i zaburzeń panicznych ryzyko samobójstwa osiąga 29% [3]. Dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej szczególnym problemem
diagnostycznym są objawy somatyzacji lęku i maski
somatycznej depresji, ale przede wszystkim współwystępowanie zaburzeń lękowych i depresji z chorobami somatycznymi [20, 29]. Około 50–60% osób
zgłaszających się do kardiologów z powodu bólów

w klatce piersiowej cierpi na zaburzenia paniczne [4].
Coryell i wsp. stwierdzili, że u mężczyzn cierpiących
z powodu choroby wieńcowej z dużym nasileniem
lęku ryzyko zgonu jest trzykrotnie wyższe w porównaniu z mężczyznami z chorobą wieńcową bez obciążenia lękiem [13]. Z kolei u 14,7–57,1% chorych
cierpiących z powodu schorzeń somatycznych stwierdza się zaburzenia depresyjne.
Konsekwencją braku umiejętności diagnostycznych w rozpoznawaniu zaburzeń depresyjnych i lękowych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej są błędy terapeutyczne. Z badań Siwiak-Kobayashi wynika, że w przypadku stwierdzonych przez
lekarzy ogólnych zaburzeń psychicznych niepsychotycznych 34% lekarzy bardzo rzadko lub wcale nie
stosowało leków, przy czym znacząco częściej decydują się na rozpoczęcie terapii lekarze młodsi. Natomiast 75% lekarzy ogólnych bardzo rzadko lub wcale nie kierowało swoich pacjentów do psychiatry [35].
Badania amerykańskie wskazują, że mniej niż 50%
przypadków zaburzeń depresyjnych jest rozpoznawana przez lekarzy, a tylko u 10% pacjentów podjęto leczenie. Montano stwierdził, że 34% pacjentów
z depresją nie otrzymało leczenia, a jeśli już lekarze
ogólni podjęli leczenie farmakologiczne, to zwykle
były to anksjolityki albo zbyt małe dawki tymoleptyków [27].
W badaniach Sartoriusa i wsp. [34] w ramach
programu WHO stwierdzono podobny problem, jakim jest niewłaściwe postępowanie terapeutyczne
lekarzy ogólnych w stosunku do pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi w podstawowej
opiece zdrowotnej. Nawet rozpoznanie zaburzeń
depresyjnych czy lękowych nie oznaczało, że pacjentom tym zostanie przepisany lek — zaledwie połowa osób, u których rozpoznano zaburzenia depresyjne lub lękowe, otrzymała receptę na lek.

Podsumowanie
Lekarze ogólni, którzy nie mają umiejętności
dostrzegania problemów psychologicznych i znajdowania objawów zaburzeń psychicznych, nie poszukują ich u swoich pacjentów i nie podejmują adekwatnych działań [10]. Naraża to chorych na cierpienie i częste długotrwałe korzystanie z usług medycznych, co powoduje również wyższe koszty leczenia. Badania przesiewowe zaburzeń depresyjnych
i lękowych powinny być tak powszechne w praktyce
lekarza pierwszego kontaktu, jak stosowanie kontroli ciśnienia tętniczego krwi, a przecież nadciśnienie tętnicze występuje w populacji ogólnej rzadziej
niż depresja i zaburzenia lękowe [27].
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