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1. Wstęp 
 

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD), inaczej nazywana również psychozą 

maniakalno-depresyjną lub cyklofrenią jest to zespół zaburzeń psychicznych, któremu  

w nawrotach towarzyszą objawy depresyjne i maniakalne lub hipomaniakalne. Mogą być one 

rozdzielone okresami bezobjawowymi. ChAD jest chorobą nieuleczalną, w której 

zastosowanie ma kilka leków profilaktycznych, jednak główne leczenie polega na łagodzeniu 

objawów manii lub depresji. Według dzisiejszej wiedzy nie istnieje żadna szansa na 

wyleczenie tej choroby, jednakże stosowanie leków oraz psychoterapia mogą wydłużać 

okresy remisji. Zależnie od przyjętych standardów rozpoznania choroby, która może być 

mylona z zaburzeniami afektywnymi jednobiegunowymi lub schizofrenią, częstość 

występowania zaburzeń dwubiegunowych wynosi 2 - 5% populacji (niektóre źródła mówią  

o znacznie wyższym procencie występowania, co może wynikać z braku diagnozy lub złej 

diagnozy u części pacjentów (Łukasz Święcicki, 2017) (Aleksandra Gorostowicz, 2018)). 

Pierwsze objawy występują najczęściej między 20 a 30 rokiem życia. Choroba ta występuje  

z równą częstotliwością u kobiet jak i u mężczyzn (pl.wikipedia.org.pl, 2018).  
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2. Rys historyczny 
 

Pierwsze wzmianki o stanach depresyjnych, nazywanych melancholią, odnotował jako 

pierwszy Hipokrates lub jeden z jego uczniów. Opisuje on, że przedłużający się stan lęku  

w połączeniu z przygnębieniem można opisać jako melancholię. Jednak pierwszym lekarzem, 

który zauważył istotne połączenie między depresją a manią był Aretajos, żyjący w I lub II 

wieku naszej ery. Był on prawdopodobnie pierwszą osobą używającą słowa „mania” (Dróżdż, 

2008).  

W późniejszych okresach historycznych, lekarze nie potrafili połączyć zaburzeń 

depresyjnych i maniakalnych w całość. Dopiero w XVIII wieku lekarz Robert James wysunął 

tezę, iż te dwa przeciwne stany należy łączyć w jedną chorobę i badać je oraz leczyć jako 

jedną jednostkę chorobową.  

W wieku XIX francuski lekarz Jean-Pierre Falret jako pierwszy opisał chorobę pod nazwą 

folie circulaire. Dopiero w XX w. niemiecki psychiatra Emil Kraepelin sklasyfikował zaburzenia 

psychiczne, na podstawie swoich obserwacji. Wyodrębnił on w swojej klasyfikacji aż 16 

różnych zaburzeń, a wśród nich znalazły się takie choroby jak: otępienie endogenne, 

padaczka, histeria czy psychoza maniakalno-depresyjna (Joanna Grajkowska, 2008).  

Dopiero późniejsze badania w latach 90. XX wieku pozwoliły na wyodrębnienie 

poszczególnych rodzajów ChAD. Wyszczególniono typ I, typ II choroby oraz odmianę z szybką 

zmianą faz. Później do tych typów dodano jeszcze pojęcie choroby z bardzo szybką i ultra 

szybką zmianą faz (Łukasz Święcicki, 2017).  
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3. Objawy i rozpoznanie ChAD 
 

Choroba afektywna dwubiegunowa jest ciężkim zaburzeniem psychicznym, które cechuje 

się wczesnym początkiem, wysoką nawrotowością oraz tendencją do progresji. Etiologia 

choroby nie jest do końca zbadana. Uważa się, ze duże znaczenie mają predyspozycje 

genetyczne oraz mechanizmy neurobiologiczne. Podkreślić też należy aspekt przebytej 

traumy w dzieciństwie, np. utrata rodzica, alkoholizm, przemoc emocjonalna, fizyczna lub 

seksualna, opuszczenie przez rodzica (P. Jaworska-Andryszewska, 2016), które mogą 

indukować wystąpienie pierwszych objawów choroby. 

Śmiertelność w chorobie jest wysoka ze względu na częste samobójstwa, ale również  

z powodu współistniejących chorób psychicznych i somatycznych. Dokładna patofizjologia 

choroby nie została dokładnie poznana, a rozpoznania dokonuje się na podstawie wywiadu 

oraz obrazu klinicznego (Aleksandra Gorostowicz, 2018). Badania wykazały, że pacjenci 

chorujący na ChAD wykazują cechy temperamentu cyklotymicznego (ze zmiennym 

występowaniem podwyższonego i obniżonego nastroju) oraz drażliwego (Daria Dembińska-

Krajewska, 2014). Ze względu na trudności diagnostyczne ChAD, rozpoznanie jest często 

znacznie opóźnione w porównaniu z pierwszymi objawami choroby. Może to być 

spowodowane niedokładnym wywiadem u lekarza, ale również nadużywaniem substancji 

narkotycznych lub alkoholu przez pacjentów (R. Patel, 2015).  

Obecna diagnostyka opiera się na doświadczeniu przez pacjenta epizodów obniżonego  

i podwyższonego nastroju. Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób  

i Problemów Zdrowotnych zaburzenia takie rozpoznaje się na podstawie co najmniej dwóch 

takich epizodów przy współistnieniu zaburzeń nastroju i aktywności. Co najmniej jeden  

z tych epizodów musi być maniakalny, hipomaniakalny lub mieszany (ICD-10, 2000). Istnieje 

również definicja ChAD wg Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zgodnie z którą 

podzielono chorobę na typ I, typ II oraz zaburzenia cyklotymiczne (Aleksandra Gorostowicz, 

2018). Typ I charakteryzuje się występowaniem epizodów maniakalnych i depresyjnych, 

natomiast typ II depresyjnych oraz hipomaniakalnych.  

Ze względu na trudności diagnostyczne choroby szacuje się, że nawet 1/3 pacjentów 

może być błędnie zdiagnozowana. Istotny może się również okazać wywiad rodzinny  
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w kierunku ChAD. Ponad 60% pacjentów z ChAD deklaruje, że wcześniej otrzymało do 4 

innych diagnoz choroby (Scott J., 2011). Zbyt późne zdiagnozowanie choroby afektywnej 

dwubiegunowej może być przyczyną lekooporności (pacjenci we wczesnym stadium choroby 

lepiej reagują na leczenie), zwiększoną ilością nawrotów, nieskuteczną terapią leczenia 

przeciwdepresyjnego, wzrostem kosztów czy częstszymi hospitalizacjami i wzrostem odsetek 

prób samobójczych (Aleksandra Gorostowicz, 2018). 

Istnieje kilka teorii związanych z rozwojem oraz przebiegiem choroby dwubiegunowej. 

Jedną z nich jest model Kapczinskiego zakładający pięć faz rozwoju choroby (Ewa 

Ferensztajn, 2012). 

Faza latencji, w której występują takie objawy jak hipersomnia, sezonowość objawów, 

spowolnienie psychoruchowe i drażliwość. Następnie faza I, która jest już pierwszym 

epizodem manii lub hipomanii. Po tej fazie następuje remisja, która charakteryzuje się 

zachowaniem jak sprzed choroby oraz brakiem objawów. W stadium II choroby może 

wystąpić już szybka zmiana faz oraz dodatkowe zaburzenia psychiczne, tj. lęki, nadużywanie 

alkoholu lub narkotyków. Stadium III jest już ciężkim upośledzeniem w funkcjonowaniu 

między epizodami choroby. Cechuje się drażliwością, lękiem, dysforią w okresach tzw. 

remisji. Zwiększa się ilość epizodów oraz wzrasta ryzyko prób samobójczych. Ostatnie 

stadium IV choroby jest opisywane jako niezdolność do samodzielnej egzystencji. Następuje 

nasilenie objawów fazy III (Ewa Ferensztajn, 2012). 

 

3.1. Zespół maniakalny 

 

O zespole maniakalnym w chorobie afektywnej dwubiegunowej mówimy wówczas, gdy 

pacjent ma kilka charakterystycznych objawów. Zgodnie z klasyfikacją DSM-IV (1994) oraz 

ICD-10 (1992) mogą to być takie objawy jak:  

 zmniejszona potrzeba snu, 

 wzmożona aktywność socjalna, seksualna oraz pobudzenie ruchowe, 

 zachowania impulsywne i lekkomyślne, 

 utrata zahamowań, 
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 nadmierna gadatliwość, 

 nastawienie wielkościowe. 

Zgodnie z zasadami klasyfikacji stan taki musi trwać co najmniej 7 dni, chyba że 

pacjent zagraża swojemu lub innych życiu i trafia wcześniej do szpitala. Niezbędne w tym 

przypadku jest doustne leczenie psychotropowe, a przyjęcie do szpitala nie musi być 

poprzedzone zgodą pacjenta (Janusz Rybakowski, 2011).  

 

3.2. Zespół hipomaniakalny 

 

Zespołem hipomaniakalnym określamy stan, w którym mogą wystąpić objawy manii, 

jednak są one znacznie mniej nasilone. Pacjent może mieć takie objawy jak: 

 wesołość, wielomówność, 

 lekkie rozproszenie uwagi, 

 zwiększona kreatywność, 

 nastrój lekko wzmożony lub drażliwy. 

Stan ten charakteryzuje się występowaniem do 4 dni. Istnieje jednak duże ryzyko 

przejścia hipomanii w manię lub depresję. Dlatego zespół taki należy leczyć lekami 

normotymicznymi. Pacjent najczęściej nie wymaga hospitalizacji (Janusz Rybakowski, 2011). 

 

3.3. Depresja 

 

Epizody depresyjne to najczęściej występujące zaburzenie w chorobach 

dwubiegunowych. Jest też najczęstszą przyczyną szukania pomocy lekarskiej przez 

pacjentów. Depresja w ChAD może charakteryzować się takimi cechami: 

 natłok i gonitwa myśli, drażliwość lub labilność emocjonalna, 

 spowolnienie psychoruchowe i zaburzenia psychomotoryczne, 

 urojeniowe poczucie winy, 

 sezonowość, 



9 
 

 lekooporność (Aleksandra Gorostowicz, 2018). 

Stan depresji w ChAD należy odróżnić od depresji nawracającej. Podejmując leczenie 

pacjenta zawsze należy rozważyć negatywne skutki stosowania leków przeciwdepresyjnych. 

Mogą one doprowadzić do zmiany fazy w stan maniakalny lub mieć negatywne skutki  

w ogólnym stanie zdrowia chorego z ChAD (Janusz Rybakowski, 2011).  

 

3.4. Stany mieszane maniakalne i depresyjne 

 

Stany mieszane należy rozumieć jako występowanie objawów manii z depresją lub 

depresji z manią. Dlatego można wyróżnić dwa typy stanów mieszanych: stan mieszany 

maniakalny (z przewagą manii) oraz mieszany depresyjny (z przewagą depresji). Objawy 

powinny występować minimum 2 tygodnie, a kryteria maniakalno-depresyjne muszą zostać 

spełnione prawie każdego dnia w okresie jednego tygodnia. Stany mieszane są znacznie 

trudniejsze do leczenia, co spowodowane jest również szybką zmiennością. Chory w ciągu 

kilku godzin może mieć objawy hipomanii, manii i depresji. Przez lata istniał pogląd, iż stany 

depresji i manii są stanami przeciwnymi. W przeszłości opracowano jednobiegunowe skale 

oceny stanu pacjentów, które wykluczają pomiar w złożonych stanach mieszanych. Diagnozy 

dokonuje się na podstawie stanu klinicznego chorego lub ocenia się nasilenie symptomów 

manii i depresji na podstawie jednobiegunowych skal (Iwona Koszewska, 2008). 

Stan mieszany maniakalny cechuje się typowymi objawami manii ze 

współtowarzyszącymi objawami depresji. Takich objawów powinno być co najmniej trzy. 

Natomiast stan mieszany depresyjny jest stanem depresji ze współistniejącymi objawami 

manii (Janusz Rybakowski, 2011). 

 

3.5. ChAD z częstą zmianą faz 

 

Choroba afektywna dwubiegunowa, w której do wystąpienia manii, hipomanii lub 

depresji dochodzi co najmniej cztery razy w roku, nazywamy chorobą z częstą zmianą faz. 

Taka odmiana choroby dotyka 9-33% osób chorujących na ChAD. W zdecydowanej 
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większości przypadków jest ona spowodowana stosowaniem leków przeciwdepresyjnych lub 

zaburzeniami czynności tarczycy (Janusz Rybakowski, 2011). 

W praktyce bardzo rzadko zdarza się, aby chory z szybką zmianą faz miał 4 epizody 

depresji lub manii. Najczęściej dochodzi u takich pacjentów do zmiany fazy. Zgodnie  

z definicją między epizodami powinny występować dwumiesięczne okresy całkowitej remisji 

(Łukasz Święcicki M. S.-S., 2013). 

Istnieje również odmiana ChAD z ultraszybką oraz okołodobową zmianą faz.  

W pierwszym przypadku epizody trwają od kilku dni do kilku tygodni. Niektórzy autorzy 

opisują, że są to przynajmniej 4 epizody w miesiącu. Choroba z okołodobową zmianą faz 

natomiast cechuje się zmianą faz w przeciągu 24-48 godzin (Agnieszka Kraszewska, 2013). 
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4. Leczenie 
 

Ze względu na złożoność oraz różnorodność przebiegu choroby afektywnej 

dwubiegunowej, leczenie jest zależne od fazy choroby oraz stanu pacjenta. Do 

podstawowych zasad należy stosowanie farmakoterapii, zarówno w trakcie epizodów jak  

i w okresie remisji. Bardzo duże znaczenie w trakcie leczenia pacjentów z ChAD ma też 

psychoterapia oraz psychoedukacja.  

 

4.1. Leki stosowane w profilaktyce chorób afektywnych 

 

Leczenie profilaktyczne stosuje się od momentu zdiagnozowania choroby, po co najmniej 

dwóch epizodach choroby, z których jeden musiał być epizodem manii lub hipomanii. 

Głównymi lekami stosowanymi w okresach remisji są leki normotymiczne. Główne 

zastosowanie mają tutaj sole litu, karbamazepina oraz kwas walproinowy (Wojciech 

Kostowski, 2010). Mogą być też stosowane lamotrygina, olanzapina, kwetiapina oraz 

arypiprazol. Leki te mogą być stosowane zarówno w monoterapii jak i w leczeniu 

skojarzonym.  

Leczenie profilaktyczne musi być ustalane indywidualnie, a lekarz prowadzący takie 

leczenie powinien brać pod uwagę choroby współistniejące u danego pacjenta. Ze względu 

na złożoność leczenia choroby dwubiegunowej lekarz powinien przeprowadzić dokładny 

wywiad z pacjentem odnośnie prób samobójczych, nadużywania alkoholu lub narkotyków 

oraz np. problemach z masą ciała. Ze względu na zaburzenia kontroli impulsów ten ostatni 

aspekt może mieć duże znaczenie. W trakcie choroby może dochodzić do zespołu 

napadowego objadania się lub jadłowstrętu psychicznego (A. Rajewska-Rager, 2013).  

 

4.1.1. Sole litu 

 

Sole litu mają zastosowanie w profilaktyce choroby dwubiegunowej. Mechanizm 

działania litu nie został dotąd dokładnie poznany. Jest on inhibitorem transportu sodu do 
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wnętrza neuronu, przez co wywołuje depolaryzację i wzrost uwalniania noradrenaliny  

i dopaminy. Sole litu hamują również cykl fosfatydyloinozytolu powiązany z pobudzaniem 

receptorów adrenergicznych. Zwiększają również liczbę receptorów GABA-ergicznych 

(Adolfo Saiardi, 2018). U pacjentów z ChAD węglan litu stosuje się w epizodach 

maniakalnych, ale również w celu ich zapobieżenia. Zapobiega również nawrotom epizodów 

depresyjnych. Normalizuje i stabilizuje nastrój. 

Do głównych działań niepożądanych soli litu należy zaliczyć zaburzenia ruchowe oraz 

zaburzenia czynności tarczycy. Może wystąpić również uszkodzenie nerek oraz szpiku 

(Wojciech Kostowski, 2010). 

 U 1/3 pacjentów leczonych litem w monoterapii zauważono całkowite ustanie 

ekspresji choroby. Jednym z ważniejszych aspektów stosowania litu, jest jego działanie 

zapobiegające zachowaniom samobójczym (Janusz Rybakowski, 2011). 

 

4.1.2. Walproiniany 

 

 Amid kwasu walproinowego w badaniach wykazał korzystne działanie profilaktyczne. 

Działanie to jest lepsze w przypadku profilaktyki epizodów manii niż depresji. Lek ten powoli 

zaczął wypierać sole litu w profilaktyce choroby dwubiegunowej (Janusz Rybakowski, 2011).  

 Mechanizm działania kwasu walproinowego również nie został do końca poznany. Ma 

on wpływ na wzrost stężenia GABA w organizmie. Jest to lek o właściwościach 

przeciwdrgawkowych. Pochodne kwasu walproinowego mają zastosowanie w psychiatrii.  

 

4.1.3. Karbamazepina 

 

 Karbamazepina hamuje kanały sodowe, przez co hamuje uwalnianie glutaminianu  

w OUN. Ma ona działanie przeciwdrgawkowe oraz stabilizujące nastrój. Karbamazepina, 

podobnie jak walproiniany, w profilaktyce choroby afektywnej dwubiegunowej powinna być 

częściej stosowana przy współistniejącej atypowości, np. w stanach mieszanych lub przy 

uzależnieniu od substancji psychoaktywnych (Janusz Rybakowski, 2011).  
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4.1.4. Atypowe leki neuroleptyczne 

 

 Do tej grupy leków zaliczyć należy m.in. klozapinę, olanzapinę, kwetiapinę, 

lamotryginę oraz arypiprazol. Są to leki należące do grup leków przeciwdepresyjnych, 

przeciwdrgawkowych oraz przeciwpadaczkowych. Mimo korzystnego wpływu na profilaktykę 

epizodów ChAD leki te stosuje się najczęściej w połączniu z litem lub walproinianami.  

 Olanzapina stosowana jest w profilaktyce choroby z dominującą manią  

w monoterapii lub w skojarzeniu (Łukasz Święcicki B. S., 2017). Lamotrygina oraz kwetiapina 

w monoterapii mogą być stosowane w chorobie z dominującą depresją. Sama lamotrygina 

stosowana jest w ChAD typu II z szybką zmianą faz. Klozapina natomiast ma zastosowanie  

w przypadku lekooporności przy ChAD typu I (Aleksandra Gorostowicz, 2018). Arypiprazol 

wykazał natomiast dobre działanie profilaktyczne przy nawrotach epizodów maniakalnych, 

jednak najczęściej stosuje się go w połączeniu z litem lub walproinianem (Janusz Rybakowski, 

2011). Arypiprazol może być stosowany również w fazie ostrej manii lub w trakcie epizodu 

mieszanego, jednak nie zaleca się stosowania go w trakcie depresji (Sobów, 2016) (Antosik-

Wójcińska, 2018).  

 

4.2. Leki stosowane w epizodach maniakalnych i hipomaniakalnych 

 

Leczenie pacjentów w trakcie epizodów maniakalnych może nastręczać wielu 

problemów. Pacjenci są bowiem pobudzeni, a najbliższą rodzinę postrzegają jako wrogów. 

Mogą dojść do tego również urojenia prześladowcze oraz podejmowanie ryzykownych 

decyzji, co wiąże się ze znacznym pogorszeniem ogólnego stanu zdrowia chorego. Dlatego 

tak ważne jest jak najszybsze rozpoczęcie leczenia. Często pacjenci trafiają do szpitala 

psychiatrycznego dopiero po kilku-kilkunastu dniach od rozpoczęcia epizodu manii. Przyjęcie 

do takiej jednostki bez zgody chorego może nastąpić jedynie w przypadku, gdy pacjent 

zagraża życiu swojemu lub osób trzecich.  
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4.2.1. Leki normolityczne I generacji 

 

W epizodach manii zastosowanie mają leki normotymiczne I generacji, tj. sole litu czy 

walproiniany. Zastosowanie znajduje również karbamazepina oraz chlorpromazyna. Ze 

względu na wydłużony czas reakcji organizmu na sole litu, stosuje się je głównie w stanach  

o umiarkowanym nasileniu (Janusz Rybakowski, 2011). W przypadku walproinianów istnieje 

możliwość znacznego zwiększenia dawki w ciągu 2-3 dni. Ze względu na dużą toksyczność 

oraz niski indeks terapeutyczny w trakcie terapii należy monitorować stężenie leku  

w surowicy.  

Leki te mają praktyczne zastosowanie we wszystkich rodzajach epizodów maniakalnych, 

najczęściej jednak podawane są w skojarzeniu. Wyjątkiem jest epizod o umiarkowanym 

przebiegu (Aleksandra Gorostowicz, 2018). 

 

4.2.2. Typowe leki przeciwpsychotyczne 

 

Leki przeciwpsychotyczne o typowych właściwościach jak chlorpromazyna czy 

haloperidol mają coraz mniejsze znaczenie w leczeniu manii, ze względu na swoje działanie 

pozapiramidowe. Mają one duże znaczenie w przypadku osób odmawiających przyjmowanie 

leków drogą doustną. Podaje się wówczas krótkodziałający haloperidol lub zuklopentiksol  

o długości działania do 48 godzin. W przypadku haloperidolu należy jednak zwrócić 

szczególną uwagę, gdyż może on doprowadzić do zmiany fazy na depresyjną. Ze względu na 

działania niepożądane leki te stosuje się jedynie we wstępnym etapie leczenia tylko do 

momentu kiedy pacjent może przejść na formę doustną leczenia (Janusz Rybakowski, 2011). 

 

4.2.3. Atypowe leki przeciwpsychotyczne 

 

Wszystkie poniżej wymienione leki atypowe mają ugruntowaną skuteczność w leczeniu 

manii. Są to takie leki jak: olanazapina, risperidon, kwetiapina, arypiprazol, ziprasidon. Leki te 

stosuje się w wysokich dawkach i brak jest istotnych różnic terapeutycznych między nimi. 

Dobór leku zależy od lekarza oraz stanu pacjenta. Jedynie klozapina wymaga szczególnej 
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ostrożności ze względu na swoje działania wywołujące leukopenię. Z tego względu powinna 

być stosowana jedynie w razie bezwzględnej konieczności.  

 

4.2.4. Inne metody leczenia 

 

W celu wyciszenia pacjenta znajdującego się w manii zastosowanie znajdują leki 

psychotropowe – benzodiazepiny takie jak lorazepam, diazepam czy klonazepam. Według 

niektórych wytycznych istnieje również możliwość zastosowania elektrowstrząsów, jednak ze 

względu na ogólną dostępność innych leków niwelujących uporczywe objawy manii jest to 

metoda stosowana w przypadku wyjątkowej lekooporności.  

 

4.3. Leki stosowane w epizodach depresyjnych 

 

Leczenie stanów depresyjnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej jest niezwykle 

trudne i powinno być traktowane jako inna jednostka chorobowa niż depresje nawracające. 

Jest to istotne ze względu na możliwość zmiany fazy w manię w trakcie leczenia epizodu 

depresyjnego. Ze względu na takie ryzyko nie powinno stosować się leków 

przeciwdepresyjnych w leczeniu depresji u chorych z szybką zmianą faz. Najczęstszy schemat 

postępowania terapeutycznego polega na podaniu leku normotymicznego oraz dodaniu leku 

przeciwdepresyjnego. Monoterapia lekiem przeciwdepresyjnym może zwiększać ryzyko 

wystąpienia manii, zwłaszcza w przypadku trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych 

oraz wenlafaksyny. Grupą leków, które nie indukują manii w istotnym stopni są leki z grupy 

SSRI (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny), jednak nawet w przypadku 

tych leków należy stosować je w połączniu z substancją normotymiczną (Janusz Rybakowski, 

2011). 

W trakcie podejmowania decyzji o farmakoterapii w depresji u chorych na ChAD należy 

zwrócić uwagę na dotychczasowy przebieg choroby. Znaczenie ma ilość przebytych 

epizodów manii i depresji oraz ich częstotliwość. W przypadku choroby z dominującą ilością 
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epizodów depresyjnych można rozważyć monoterapię lekami SSRI, moklobemidem lub 

bupropionem.  

 Duże znaczenie w leczeniu epizodów depresji u chorych ma również psychoterapia. 

W wyjątkowych przypadkach podręczniki podają również jako metodę leczenia 

elektrowstrząsy, jednak są one zalecane jedynie w przypadku lekooporności lub wyniszczenia 

leczeniem I rzutu (Janusz Rybakowski, 2011).  

 

4.3.1. Leki normotymiczne I generacji 

 

W przypadku leczenia epizodu depresyjnego monoterapia lekiem normotymicznym  

I generacji najczęściej nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dlatego zastosowanie ma tutaj 

terapia skojarzona. Mimo wszystko jednak są one przydatne w terapii. Sole litu mają wpływ 

na zmniejszenie odsetka prób samobójczych, natomiast walproiniany poprawiają objawy 

depresyjne u pacjentów z ChAD (Janusz Rybakowski, 2011). 

 

4.3.2. Atypowe leki przeciwpsychotyczne 

 

Lekiem, który jest głównym przedstawicielem tej grupy jest szeroko stosowana 

kwetiapina. Jest ona lekiem I rzutu w depresji dwubiegunowej. Zostało przeprowadzanych 

kilka badań klinicznych potwierdzających skuteczność działania tego leku. Jak się okazuje 

wywierała ona też niewielki wpływ na zmianę fazy na maniakalną lub hipomaniakalną. 

Można ją stosować zarówno w ChAD typu I jak i typu II. Leczenie kwetiapiną można 

wzmocnić dodatkowo podając choremu lamotryginę. Kwetiapina ma zastosowanie zarówno 

w postaci o przedłużonym uwalnianiu jak i o zwykłym profilu uwalniania (Łukasz Święcicki B. 

S., 2017). 

Drugim lekiem stosowanym w depresji dwubiegunowej jest olanzapina. Może być ona 

użyta w monoterapii, ale częściej w skojarzeniu z fluoksetyną. Liczne badania wykazały, że 

leczenie samą olanzapiną może nie przynosić wymiernych efektów (Łukasz Święcicki B. S., 

2017). 
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4.4. Leki stosowane w stanach mieszanych 

 

Jak dotąd wypracowano kilka standardów leczenia stanów mieszanych w ChAD, jednak 

większość rekomendacji dotyczy stanów mieszanych maniakalnych. Tak jak w przypadku 

epizodów manii oraz depresji, tak i w stanach mieszanych duże znaczenie ma prowadzenie 

intensywnej psychoedukacji i psychoterapii.  

 

4.4.1. Leczenie stanów mieszanych maniakalnych 

 

Lit nie wykazuje skuteczności w przypadku leczenia ostrego stanu mieszanego  

o przewadze manii. W przypadku stanu maniakalnego mieszanego lekami I rzutu są 

walproiniany oraz olanzapina. Leki te można stosować zarówno w monoterapii jak  

i w skojarzeniu. Znaczenie ma też lamotrygina, klozapina oraz lit w skojarzeniu (Aleksandra 

Gorostowicz, 2018). Lekami, których zdecydowanie należy unikać są leki przeciwdepresyjne.  

 

4.4.2. Leczenie stanów mieszanych depresyjnych 

 

Leczenie stanów mieszanych depresyjnych jest trudniejsze od leczenia stanów 

maniakalnych mieszanych. Istnieje niewiele algorytmów postępowania dla takich stanów. 

Leczeniem pierwszego rzutu jest podawanie leku normotymicznego w połączeniu z lekiem 

przeciwdepresyjnym. Istnieje jednak wówczas ryzyko nagłej zmiany fazy w manię (Dróżdż, 

2008). Leczenie II rzutu polega na podaniu leków przeciwdepresyjnych II generacji (np. SSRI, 

moklobemid, bupropion) w połączniu z dwoma lekami normotymicznymi. Późniejszym 

etapem może być dodanie atypowego leki przeciwpsychotycznego (np. arypiprazol lub 

kwetiapina) (Aleksandra Gorostowicz, 2018). 
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4.5. Leki stosowane w ChAD z szybką zmianą faz 

 

Choroba afektywna dwubiegunowa z szybką zmianą faz, ze względu na złożony obraz 

kliniczny jest dużym wyzwaniem farmakologicznym. Uważa się, że stosowanie monoterapii 

nie przynosi wymiernych efektów, w związku z czym leczenie skojarzone przeważa  

w standardach farmakologicznych.  

Uważa się, że stosowanie leków przeciwdepresyjnych powinno być ograniczone do 

minimum ze względu na możliwość indukcji manii. Jednak w praktyce lekarze wykorzystują 

własne doświadczenie kliniczne, gdyż zdarzają się schematy leczenia, w których leki 

przeciwdepresyjne zostały wdrożone (Łukasz Święcicki M. S.-S., 2013).  

Leki normotymiczne mają duże znaczenie w leczeniu stanu z szybką zmianą faz  

ze względu na swoje działanie przeciwdepresyjne, przeciwmaniakalne oraz pozwalające 

zapobiegać obu fazom (Łukasz Święcicki M. S.-S., 2013). W leczeniu ChAD z szybką zmianą faz 

lekami I rzutu jest połączenie litu z karbamazepiną lub walproinianem, lub w przypadku 

ChAD typu II monoterapia lamotryginą, litem lub walproinianem (Agnieszka Kraszewska, 

2013). Na późniejszym etapie leczenia należy dodać leki przeciwpsychotyczne,  

np. arypiprazol, klozapinę, kwetiapinę lub olanzapinę.  

Ze względu na trudności w dobraniu leczenia farmakologicznego stanu z szybką zmianą 

faz należy przed jego rozpoczęciem przeprowadzić wywiad oraz badanie funkcji tarczycy. 

Należy też pouczyć pacjenta o prowadzeniu odpowiednich dzienniczków zmiany nastrojów 

oraz oceniać skuteczność terapii co 3-6 miesięcy (Janusz Rybakowski, 2011). 

 

4.5.1. Leki stosowane w ChAD z ultraszybką i okołodobową zmianą faz 

 

Tak jak w przypadku ChAD z szybką zmianą faz, tak i tutaj leczenie samym litem nie 

przynosi skutecznych efektów. Częściej podaje się karbamazepinę i walproiniany lub 

lamotryginę. Wykazano również pozytywny efekt na pacjentów, którym podawano 

antagonistów kanału wapniowego. Z tej grupy największe znaczenie ma nimodypina. Leki te 

regulują gospodarkę wapniową, która może mieć znaczenie patogenetyczne w ChAD 

(Agnieszka Kraszewska, 2013).  
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4.6. Wybrane nowe leki stosowane w ChAD 

 

Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej jest niezwykle skomplikowane. Dlatego też 

klinicyści nadal poszukują leków, które dawałyby pozytywne efekty zarówno w profilaktyce 

jak i w poszczególnych epizodach choroby. Poniżej opisano kilka z takich leków oraz ich 

zastosowań. 

Pierwszym lekiem zastosowanym w leczeniu depresji była ketamina. Podano ją jako 

jednorazowy wlew dożylny. Badania wykazały, że efektem jej działania w ChAD było 

zmniejszenie myśli samobójczych, a efekt utrzymywał się od kilku godzin do nawet 10 dni. 

Równocześnie pacjentom podawano co najmniej jeden lek normotymiczny. 

Memantyna jako antagonista receptora NMDA ma działanie neuroprotekcyjne i stosuje 

się ją w chorobie Alzheimera. W badaniach przedklinicznych memantyna wykazała działanie 

przeciwmaniakalne. W połączniu  z lekiem normotymicznym może mieć działanie 

przeciwdepresyjne i prokognitywne. 

Tamoksifen jest inhibitorem kinazy białkowej C i oddziaływuje na receptor estrogenowy. 

Stosowanym jest w leczeniu raka piersi. Jest to jedyny inhibitor PKC, który przechodzi przez 

barierę krew-mózg i z tego względu może mieć zastosowanie w ChAD. Badania kliniczne  

z różnych ośrodków wykazały poprawę stanu klinicznego u pacjentów, którym podano 

tamoksifen (Rybakowski, 2013). 

Działanie przeciwmaniakalne wykazano również w przypadku zastosowania ziprasidonu. 

Jest to atypowy lek przeciwpsychotyczny. Skuteczne mogą być krótkotrwałe iniekcje leku. 

Lek ten jednak nie ma klinicznie udowodnionego działania przeciwdepresyjnego w ChAD. 

Asenapina również należy do leków atypowych przeciwpsychotycznych. Badania 

wykazały obniżenie nasilenia objawów manii w ChAD typu I w epizodach manii oraz 

mieszanych (Krzysztof Artur Kucia, 2010).  

Wykazano również dużą skuteczność w stosowaniu paliperidonu w iniekcji  

o przedłużonym uwalnianiu w leczeniu manii. Stosować można go zarówno w monoterapii 

jak i w skojarzeniu. Innym lekiem jest lurasidon, który wykazał skuteczność w depresji 

dwubiegunowej (Rybakowski, 2013). 
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5. Psychologiczny aspekt ChAD 
 

Choroba afektywna dwubiegunowa ma charakter choroby psychicznej, która ma istotny 

wpływ na zachowanie oraz nastrój pacjenta. Jak wcześniej wspomniano występujące objawy 

dotyczą głównie obniżenia lub nasilenia nastroju. Z tego względu diagnostyka oraz leczenie 

pacjentów z ChAD powinno opierać się na odpowiednim podejściu psychologicznym. Istnieje 

szereg badań, które miały na celu sprawdzenie funkcji poznawczych oraz behawioralnych 

pacjentów z ChAD.  

Pacjenci chorujący na chorobę dwubiegunową wykazują zaburzenia funkcji poznawczych 

nie tylko w trakcie wystąpienia któregoś z epizodów, ale również w trakcie remisji. 

Zaburzenia te dotyczą głównie procesów poznawczych (np. uwaga, pamięć, funkcje 

wykonawcze). Dochodzi również do zaburzeń hamowania emocjonalnego (Agnieszka 

Permoda-Osip, 2009).  

Najczęściej badanym zjawiskiem należącymi do poznania społecznego jest teoria umysłu. 

Badacze wyodrębniają dwa aspekty teorii umysłu: poznawczy oraz emocjonalny. Część 

poznawcza odnosi się do wnioskowania o stanie umysłowym, natomiast komponent 

emocjonalny można rozumieć jako zdolność dokonywania oceny stanu emocjonalnego 

(Dorota Wysok, 2015). W różnych badaniach wykazano znaczne zaburzenia i deficyty w teorii 

umysłu, co oznacza, że osoba chorująca na ChAD ma mniejsze zdolności wnioskowania  

o stanach mentalnych innych osób. Nie rozpoznaje prawidłowo myśli i przekonań oraz stanu 

emocjonalnego osób trzecich. Pacjenci tacy posiadają deficyt poznawczy empatii, więc mogą 

nieprawidłowo rozpoznawać emocje. Wykazano, iż reakcja na emocje innej osoby może być 

nieadekwatna do jej stanu lub intencji (Dawid Wiener, 2011). 

W trakcie badań nad teorią umysłu wykazano, że pacjenci z ChAD wykazują się 

zmniejszoną aktywacją w zakręcie nadbrzeżnym, kątowym i w środkowych zakrętach 

skroniowych mózgu. Może to wskazywać na deficyty poznawcze i emocjonalne takich osób. 

W innych badaniach wykazano również wydłużony czas odpowiedzi na emocje innych  

w porównaniu z osobami zdrowymi (Dorota Wysok, 2015).  

Ze względu na wymienione deficyty poznania społecznego oraz emocjonalnego  

u pacjentów z ChAD należy zawsze stosować psychoterapię, psychoedukację oraz 
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rehabilitację poznawczą. Jednym z programów rehabilitacji jest tzw. program barceloński.  

W ramach tego programu odbywały się sesje podczas których poruszano takie aspekty jak 

wiedza o zaburzeniach, zalecenia dotyczące farmakoterapii oraz stosowanie się do nich, 

używanie substancji psychoaktywnych, radzenie sobie ze stresem oraz wczesne rozpoznanie 

epizodów. Wykazano, że taka psychoedukacja wydłuża czas remisji w chorobie oraz 

poprawia ogólne funkcjonowanie chorego w codziennym życiu. Psychoterapia pomaga 

pacjentowi w rozwiązywaniu problemów, planowaniu czasu oraz ustalaniu priorytetów 

(Marta Andrzejewska, 2012).  

U chorych z ChAD zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej wspomaga 

farmakoterapię. W trakcie profilaktycznego stosowania leków normotymicznych wykazano, 

że terapia obniża intensywność epizodów manii lub depresji, czas ich trwania oraz poprawia 

ogólny stan psychospołeczny pacjenta (Napierała, 2017).  
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6. Podsumowanie 
 

Choroba afektywna dwubiegunowa jest to ciężka choroba o podłożu psychicznym. Jest 

chorobą nieuleczalną, w której często bezobjawowe okresy remisji przedzielone są 

epizodami manii, hipomanii lub depresji. Diagnoza ChAD często bywa postawiona zbyt 

późno, ze względu na złożoność choroby. Leczenie choroby zależne jest od wielu aspektów, 

takich jak: współistniejące choroby, rodzaj choroby dwubiegunowej oraz częstość 

występowania poszczególnych epizodów. Bardzo dużą rolę w leczeniu ChAD ma 

odpowiednia psychoterapia i rehabilitacja poznawcza pacjenta. Ze względu na ciężki 

przebieg choroby, zwłaszcza w trakcie epizodów manii lub depresji, wykazano również 

negatywny wpływ na funkcje poznawcze u potomstwa osób chorujących na ChAD (Agnieszka 

Permoda-Osip, 2009).  

Wszystkie wymienione wyżej aspekty choroby afektywnej dwubiegunowej powodują, że 

jest to choroba niezwykle uciążliwa zarówno dla pacjenta, jak i dla jego najbliższego 

otoczenia i rodziny. Z tego powodu niezwykle istotne wydaje się edukowanie osób chorych 

oraz ich najbliższych, w celu zredukowania objawów choroby, ale również późniejszych 

konsekwencji braku odpowiedniej farmakoterapii oraz psychoterapii.  
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