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Czy cierpienie (distress) jest objawem zaburzeñ psychicznych,
markerem upoledzenia funkcjonowania, jednym i drugim,
czy ani jednym, ani drugim?
Is distress a symptom of mental disorders a marker of impairment, both or neither?
MICHAEL R. PHILIPS
WHO Collaborating Center of Research and Training in Suicide Prevention,
Beijing Suicide Research and Prevention Center, Beijing Hui Long Guan Hospital, Pekin, Chiny

Omawiaj¹c zalety oddzielenia oceny upoledzenia funkcjonowania od kryteriów diagnostycznych zaburzenia psychicznego Üstün i Kennedy nie bior¹ pod uwagê cierpienia (distress)  chocia¿ pojêcie to nie ma ¿adnych jasnych
granic definicyjnych, jednak jest czêsto u¿ywane w systemie DSM, oraz w mniejszym stopniu, w systemie ICD.
W wiêkszoci przypadków cierpienie ³¹czone jest z upoledzeniem funkcjonowania: wed³ug kryteriów DSM-IV
dla rozpoznania wiêkszoci zaburzeñ depresyjnych, lêkowych, zaburzeñ osobowoci, snu, zaburzeñ somatyzacyjnych oraz niektórych innych konieczna jest obecnoæ
albo upoledzenia funkcjonowania, albo klinicznie istotnego cierpienia (w niektórych rozpoznaniach nazywanego znacznym cierpieniem), za kryteria ICD-10 dla
kilku rozpoznañ (np. zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego
(OCD), hipochondrii, zaburzeñ snu, zaburzeñ osobowoci)
równie¿ wymagaj¹ stwierdzenia albo upoledzenia funkcjonowania, albo cierpienia. Zak³adaj¹c, ¿e uda siê przekonaæ
klinicystów i badaczy, by wyciêli upoledzenie funkcjonowania z kryteriów diagnostycznych  a proces ten dla
niektórych zaburzeñ bêdzie bardziej traumatyczny ni¿ dla
innych  kolejnym problemem bêdzie podjêcie decyzji,
co zrobiæ z cierpieniem w proponowanych zintegrowanych schematach diagnostycznych DSM-ICD. Do wyboru
s¹ trzy mo¿liwoci: ca³kowite wyrzucenie tego pojêcia za
burtê, przyjêcie cierpienia za wymagany, niezale¿ny objaw
tych zaburzeñ, albo w³¹czenie cierpienia do oceny upoledzenia funkcjonowania.
Niektórzy autorzy [1, 2] dowodz¹, ¿e cierpienie jest zjawiskiem przemijaj¹cym, zwi¹zanym z konkretnymi stresorami i ¿e ustêpuje po znikniêciu stresora, lub w miarê
adaptacji jednostki do stresora. Jeli jednak doznawane
cierpienie znacznie przewy¿sza to, co jest w³aciwe wed³ug
norm kulturowych, albo utrzymuje siê d³ugo po wyganiêciu pierwotnego (lub wtórnego) stresora, to uwa¿a siê je
za czêæ patologicznego procesu psychicznego i powinno

byæ traktowane jako marker zaburzenia psychicznego [1].
Autorzy ci twierdz¹, ¿e nieodró¿nianie tych dwóch sytuacji
prowadzi do medykalizacji normalnych reakcji na stres
[2, 3]. Dokonanie rzetelnego rozró¿nienia miêdzy cierpieniem normalnym a nieprzystosowawczym jednak mo¿e
byæ doæ trudne, poniewa¿ wymaga szczegó³owych informacji o stresorach oddzia³uj¹cych na dan¹ jednostkê oraz
o reakcjach na takie stresory w³aciwych w jej spo³ecznokulturowym rodowisku dla osób w tym samym wieku, tej
samej p³ci i o podobnym poziomie wykszta³cenia.
W DSM-IV próbowano wystrzegaæ siê spo³ecznych
przyczyn objawów (z kilkoma godnymi uwagi wyj¹tkami,
takimi, jak zespó³ stresu pourazowego oraz zaburzenia
przystosowania), wobec czego nie ma kryteriów do okrelenia, kiedy cierpienie staje siê klinicznie istotne. W praktyce zale¿y to zwykle od oceny stopnia niepe³nosprawnoci
wywo³anej przez cierpienie, nie za od niew³aciwoci
cierpienia. Przy takim rozumieniu pojêcia cierpienia, z uwagi na niebezpieczeñstwo medykalizacji normalnych reakcji,
trudnoæ odró¿niania cierpienia normalnego od nieprzystosowawczego, oraz prawdopodobnie znaczny zakres nak³adania siê pojêæ upoledzenia funkcjonowania i klinicznie
istotnego cierpienia operacjonalizowanego tak, jak w DSM,
wydaje siê, ¿e niewiele by siê straci³o, gdyby termin cierpienie ca³kowicie usun¹æ z kryteriów diagnostycznych.
Inni autorzy [4] twierdz¹, ¿e cierpienie stanowi komponent le¿¹cy u pod³o¿a lêku i depresji, który nie jest ani przemijaj¹cy, ani normalny. Interpretacja ta jest bardziej zgodna
z u¿yciem pojêcia cierpienia w systemach DSM i ICD, lecz
te dwa systemy diagnostyczne znacznie siê ró¿ni¹ w traktowaniu cierpienia, s¹ tak¿e niekonsekwencje w pos³ugiwaniu siê pojêciem cierpienia w ró¿nych diagnozach w obrêbie tego samego systemu. W DSM-IV cierpienie stanowi
wa¿ny wskanik ciê¿koci zaburzeñ depresyjnych (równorzêdny z upoledzeniem funkcjonowania), ale w ICD-10 nie
bierze siê pod uwagê cierpienia przy rozpoznawaniu zabu-
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rzeñ depresyjnych (oprócz tego, ¿e jest to jeden z objawów nie-diagnostycznych innych epizodów depresyjnych). W kryteriach DSM-IV dla fobii i OCD, cierpienie
jest markerem ciê¿koci/nasilenia (równorzêdnym z upoledzeniem funkcjonowania), oraz ma taki sam status jak
lêk, czyli stanowi podstawow¹ cechê objawów osiowych
(np. nawracaj¹ce myli w OCD musz¹ powodowaæ znaczny
lêk lub cierpienie). W ICD-10 cierpienie emocjonalne
wymagane jest jako odrêbny, niezale¿ny objaw fobii (nie
po³¹czony z upoledzeniem funkcjonowania), oraz stanowi
marker nasilenia OCD (równorzêdny z upoledzeniem
funkcjonowania), lecz nie jest wymieniane jako cecha charakterystyczna osiowych objawów fobii lub OCD. W kryteriach ICD-10 dla zaburzenia somatyzacyjnego uporczywe
cierpienie prowadzi do wielokrotnego zg³aszania siê po
opiekê zdrowotn¹, lecz nie ma tego w kryteriach DSM-IV.
Lêk separacyjny musi obejmowaæ nawracaj¹ce, nadmierne
cierpienie (DSM-IV) lub nadmierne, nawracaj¹ce cierpienie (ICD-10) zwi¹zane z separacj¹.
Przyk³ady te pokazuj¹, ¿e w obu systemach diagnostycznych cierpienie wystêpuje jako niezale¿ny objaw, jako
wskanik kwalifikuj¹cy okrelaj¹cy inne objawy, oraz jako
ogólna miara nasilenia/ciê¿koci, lecz ani w DSM-IV, ani
w ICD-10 nie podano definicji tego terminu, a zatem interpretacje odnonych kryteriów diagnostycznych mog¹ byæ
bardzo rozmaite. Czêste pos³ugiwanie siê ró¿nymi wskaxnikami okrelaj¹cymi poziom cierpienia (kliniczne istotne, znacznego stopnia nadmierne, itd.) nasuwa przypuszczenie, ¿e konstrukt cierpienia traktowany jest jako
wymiar, który przycina siê tak, by s³u¿y³ jako kryterium
diagnostyczne poszczególnych kategorii, lecz w tych systemach diagnostycznych nie ocenia siê stopnia cierpienia i
nie podaje siê dalszych informacji jasno okrelaj¹cych
punkt odciêcia dla cierpienia które jest i które nie jest diagnostycznie istotne.
Potencjalne wy³¹czenie upoledzenia funkcjonowania
sporód kryteriów diagnostycznych powoduje, ¿e w DSM-IV
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i ICD-10 znacznie wyraniej widaæ niespecyficzne i niekonsekwentne pos³ugiwanie siê pojêciem cierpienia, poniewa¿ cierpienie najczêciej u¿ywane jest obecnie jako miara
ciê¿koci zaburzenia równorzêdna z upoledzeniem funkcjonowania. W literaturze [4] istnieje wiele definicji cierpienia, lecz nadal nie ma jednej, powszechnie przyjêtej
i nieprawdopodobne jest, aby taka definicja pojawi³a siê
w daj¹cej siê przewidzieæ przysz³oci. Jeli zatem termin
ten ma pozostaæ w DSM-V i ICD-10, to w glosariuszu musi
znaleæ siê jednoznaczna definicja operacyjna cierpienia,
jasno odró¿niaj¹ca je od depresji i lêku, trzeba te¿ opracowaæ metodê do oceny nasilenia cierpienia.
Jeli nie jest mo¿liwe opracowanie specyficznej, nie
nak³adaj¹cej siê czêciowo na inne pojêcia, operacyjnej definicji cierpienia, s¹dzê, ¿e by³oby wskazane ca³kowicie
usun¹æ cierpienie z kryteriów diagnostycznych i z oceny
upoledzenia funkcjonowania. Jeli opracowanie takiej definicji jest mo¿liwe, to uwa¿am, ¿e by³oby wskazane w³¹czenie cierpienia jako jednego z wymiarów sk³adowych
przy ocenie upoledzenia funkcjonowania we wszystkich
zaburzeniach (tzn. nie jako czêci kryteriów diagnostycznych), oraz byæ mo¿e jako objawu wymaganego lub do wyboru w niektórych specyficznych zaburzeniach.
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Üstün i Kennedy w swoim artykule obszernie omawiaj¹
znaczenie, jakie ma w³¹czenie funkcjonowania lub niepe³nosprawnoci do procesu diagnozy i oceny zdrowia psychicznego, a tak¿e analizuj¹ ró¿ne ujêcia tego konstruktu
i jego oceny w ICD i DSM. Autorzy dochodz¹ do wniosku,
¿e chocia¿ ani funkcjonowanie, ani niepe³nosprawnoæ
nie powinny pojawiaæ siê jako czêæ progu rozpoznawania w planowanej nowej wersji ¿adnego z tych systemów,

potrzebne jest miêdzynarodowe zgodne stanowisko ICD
i DSM co do tego konstruktu i jego oceny.
Nasuwa siê tu kilka zasadniczych pytañ. Po pierwsze,
czy pojêcie niepe³nosprawnoci nale¿y uznaæ za wa¿ne dla
zdrowia psychicznego; po drugie, czy odnone wskaniki
niepe³nosprawnoci (w terminologii DSM upoledzenia
funkcjonowania) powinno siê w³¹czyæ do ICD i DSM jako
niezale¿ne kryteria rozpoznawania zaburzeñ psychicznych;

