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Retrospektywna ocena przebiegu choroby afektywnej sezonowej
 5 letnia katamneza
A Retrospective Appraisal of Seasonal Affective Disorder  5-Year Follow-up
£UKASZ WIÊCICKI
Z II Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

STRESZCZENIE
Cel. Retrospektywna ocena przebiegu depresji zimowej u pacjentów ambulatoryjnych leczonych przez okres przynajmniej 5 lat
w Pracowni Fototerapii II Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
Metoda. Analiza danych z dokumentacji medycznej 53 pacjentów ze wstêpnie rozpoznan¹ chorob¹ afektywn¹ sezonow¹ (depresj¹
zimow¹) wed³ug kryteriów DSM-IV.
Wyniki. Po up³ywie 5 lat czysto sezonowy przebieg zaburzeñ afektywnych wystêpowa³ nadal u 24 osób (47%), u 15 osób (27%)
zaburzenia afektywne nie wystêpowa³y przynajmniej w ci¹gu dwóch ostatnich lat, u 9 osób (17%) nadal wystêpowa³y zaburzenia
afektywne, zazwyczaj o wiêkszym nasileniu, ale nie mia³y one sezonowego przebiegu, natomiast u piêciu osób (9%) rozpoznawano
zaburzenia osobowoci.
Wnioski. Po up³ywie 5 lat od wstêpnego rozpoznania sezonowy wzorzec wystêpowania zaburzeñ afektywnych spe³niaj¹cy kryteria
DSM-IV utrzymywa³ siê nadal u 47% badanych, a u 27% obserwowano wzglêdnie trwa³¹ remisjê. Pod wzglêdem podstawowych
zmiennych demograficznych, osoby, u których utrzymywa³ siê sezonowy wzorzec zaburzeñ nie ró¿ni³y siê istotnie od tych, u któryc h
wzorzec uleg³ zmianie.
SUMMARY
Objective. To conduct a retrospective appraisal of winter depression in out-patients treated for at least 5 years at the Phototherapy
Unit, Department of Psychiatry II, Institute of Psychiatry and Neurology.
Method. Analysis of the medical files of 53 patients with preliminary diagnosis of seasonal affective disorder (winter depression)
according to DSM-IV criteria.
Results. After the five-year follow-up, pure seasonal affective disorder was still found in 24 patients (47%) whereas 15 patients
(27%) had shown no sign of affective disorder for at least two years and 9 patients (17%) still had affective disorders, usually more
intense, but no longer seasonal and 5 patients (9%) were diagnosed with personality disorders.
Conclusions. Five years after the initial diagnosis the seasonal pattern of affective disorders, meeting DSM-IV criteria, persisted in
47% of patients whereas 27% of patients demonstrated relatively stable remission. As far as basic demographic variables are concerned,
the patients with a persistent seasonal pattern did not differ significantly from patients in whom a change of pattern had been observed.
S³owa kluczowe: choroba afektywna sezonowa / przebieg / badanie retrospektywne
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Zimowa postaæ choroby afektywnej sezonowej zosta³a po raz pierwszy opisana przez Rosenthala i wsp.
w roku 1984 [1]. W ci¹gu nastêpnych 20 lat opublikowano wiele prac oryginalnych powiêconych temu
zagadnieniu, nadal jednak nie ma jasnej odpowiedzi
na pytanie, czy choroba afektywna sezonowa (ChAS)
(a dok³adniej depresja zimowa w przebiegu choroby
afektywnej sezonowej) stanowi tylko pewien wariant
przebiegu zaburzeñ afektywnych, czy te¿ mo¿e jest odrêbn¹ jednostk¹ chorobow¹, tylko pod pewnymi
wzglêdami przypominaj¹c¹ chorobê afektywn¹ bez cech
sezonowoci (nChAS). Wyniki badañ porównuj¹cych
symptomatologiê, tak¿e opublikowanych ostatnio, wskazuj¹ na wystêpowanie istotnych ró¿nic pomiêdzy ChAS
i nChAS. Zdaniem Thalena i wsp. [2] u osób z ChAS

czêciej obserwuje siê zwiêkszony apetyt oraz objadanie siê wêglowodanami (carbohydrate craving), natomiast u pacjentów z nChAS  smutek, myli samobójcze, spowolnienie ruchowe, zaburzenia ze strony uk³adu
pokarmowego i utratê masy cia³a. W opublikowanej
ostatnio pracy Pendse i wsp. [3] porównywali, przy u¿yciu Comprehensive Psychopatological Rating Scale
(CPRS), 87 pacjentów z ChAS leczonych w warunkach
ambulatoryjnych i 65 chorych z du¿¹ depresj¹ przyjêtych do szpitala z powodu myli samobójczych. Autorzy stwierdzili, ¿e pacjenci z ChAS czêciej ni¿ osoby
z nChAS relacjonuj¹ uczucie wrogoci, spowolnienia,
zaburzeñ pamiêci, nadmiernej sennoci, napiêcia miêni, poczucie os³abienia wra¿eñ sensorycznych i trudnoci w skupieniu myli, rzadziej natomiast skar¿¹ siê
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na trudnoci w podejmowaniu decyzji, natomiast osoby
badaj¹ce czêciej obserwuj¹ u pacjentów z ChAS niepokój ruchowy, a rzadziej spowolnienie.
Obiektywne dane dotycz¹ce ró¿nic miêdzy ChAS
i nChAS uzyskano w kilku badaniach genetycznych. Wed³ug Rosenthala i wsp. [4] wystêpowanie krótkiego allela genu promotora transportera serotoniny (5-HTTLPR)
jest zwi¹zane z cech¹ sezonowoci, autorzy nie badali
jednak osób z nChAS, a jedynie porównywali pacjentów
z ChAS (n = 97) z osobami zdrowymi bez objawów sezonowoci (n = 71). W nowszym badaniu przeprowadzonym przez Ariasa i wsp. [5] porównywano pacjentów
z ChAS i nChAS. Autorzy stwierdzili, ¿e u osób z ChAS
7,57 razy czêciej ni¿ u osób z nChAS stwierdza siê wystêpowanie allela genu receptora 5-HT(2A) okrelanego
jako 102C. W najnowszym badaniu Levitana i wsp. [6]
wykazano zwi¹zek miêdzy genem receptora dopaminowego DRD4 a wystêpowaniem sezonowego zwiêkszenia
masy cia³a u kobiet z ChAS, jednak tak¿e w tym badaniu
nie uwzglêdniono grupy kontrolnej osób z nChAS.
Inn¹ metod¹ pozwalaj¹c¹ m.in. na ocenê ewentualnych odrêbnoci ChAS i nChAS jest ocena przebiegu
zaburzeñ sezonowych. Mo¿na przyj¹æ, ¿e gdyby uda³o
siê wykazaæ, ¿e cecha sezonowego przebiegu zaburzeñ
afektywnych jest trwa³a, to wiadczy³oby to na rzecz
odrêbnoci ChAS, jakkolwiek niestwierdzenie takiej
trwa³oci mo¿e wiadczyæ nie tyle za ró¿nicami ChAS-nChAS, ile przeciw stosowanym obecnie kryteriom
ChAS. Pos³uguj¹c siê ró¿n¹ metodologi¹ przeprowadzono kilka badañ dotycz¹cych oceny przebiegu ChAS.
Chronologicznie najstarsze jest doniesienie kazuistyczne
Wirz-Justice i Hauga [7]. Autorzy opisuj¹ przypadek
pacjentki, u której przez 6 lat obserwowali regularne
sezonowe pojawianie siê epizodów depresyjnych. W ci¹gu tego okresu nie wystêpowa³y istotne zmiany w symptomatologii, pacjentka korzysta³a regularnie z fototerapii i niezmiennie dobrze reagowa³a na leczenie
wiat³em. Kolejne, tym razem prospektywne, badanie
przeprowadzili Leonhardt i wsp. [8]. Przez okres od 2,5
do 8,25 lat, autorzy obserwowali 26 pacjentów z ChAS
i utrzymywanie siê sezonowoci zaburzeñ stwierdzili
jedynie u 9 (a wiêc mniej ni¿ po³owy) badanych,
a u kolejnych 7 osób objawy choroby ust¹pi³y. Prospektywny charakter mia³o tak¿e badanie Sakamoto i wsp.
[9]. redni czas obserwacji wynosi³ a¿ 10,4 roku. W badaniu uczestniczy³o 41 pacjentów z ChAS uczestnicz¹cych w wieloorodkowym japoñskim badaniu dotycz¹cym tego zaburzenia. Autorzy stwierdzili, ¿e jedynie
u 9 (22%) badanych utrzymywa³ siê identyczny sezonowy wzorzec zaburzeñ, jednak podkrelaj¹, ¿e sezonowoæ (choæ przesuniêt¹ w fazie lub nieco s³absz¹)
mo¿na by³o stwierdziæ tak¿e u dalszych 17 osób (41%),
co razem stanowi znacznie ponad 50% badanych. Zmiany w zakresie sezonowoci autorzy t³umacz¹ wp³ywem
leczenia przeciwdepresyjnego. Thompson i wsp. [10]
badali 124 pacjentów z ChAS w okresie od 5 do 8 lat od
ustalenia tego rozpoznania. Autorzy stwierdzili, ¿e pe³na
sezonowoæ utrzymywa³a siê u 38% badanych, jednak
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u dalszych 6% stwierdzili utrzymywanie siê zaburzeñ
o nasileniu subklinicznym, a u kolejnych 5% zaburzenia o przebiegu sezonowym nie spe³niaj¹ce jednak kryteriów DSM-III-R. Równie¿ w tym przypadku podsumowanie wspomnianych wyników wskazuje, ¿e zaburzenia
typu sezonowego utrzymywa³y siê u ok. 50%. Jeszcze
wyraniejsze utrzymywanie siê sezonowego przebiegu
zaburzeñ stwierdzili Schwartz i wsp. [11]. Autorzy przebadali 59 pacjentów z ChAS rednio po 8,8 latach od
ustalenia rozpoznania i stwierdzili, ¿e u 42% badanych
utrzymywa³ siê czysto sezonowy wzorzec zaburzeñ,
u 44% sezonowoæ by³a zak³ócona przez wystêpowanie depresji w innych ni¿ przewidywane okresach roku,
a u pozosta³ych 14% nast¹pi³a remisja objawów. Najnowsze z opublikowanych badañ przeprowadzili Graw
i wsp. [12]. Autorzy przebadali 39 pacjentów z ChAS
w okresie od 2 do 5 lat od ustalenia rozpoznania. Wyniki wykaza³y, ¿e pe³noobjawowa ChAS utrzymywa³a
siê u 10 osób (25%), jednak u dalszych 17 (43,5%) rozpoznawano subkliniczn¹ postaæ ChAS, co da³o autorom podstawy do wnioskowania, ¿e rozpoznanie ChAS
jest stabilne i wiarygodne. Z posiadanych przez mnie
danych (przegl¹d bazy danych Medline) wynika, ¿e
omówione badania (piêæ, w tym jedno doniesienie
kazuistyczne) s¹ jedynymi dotycz¹cymi oceny przebiegu ChAS. Badane grupy liczy³y od 20 do nieco ponad
100 chorych, a czas katamnezy rednio od 2 do ok.
10 lat. Utrzymywanie siê sezonowoci objawów stwierdzano u ponad 50% badanych, choæ najczêciej wzorzec przebiegu zmienia³ siê nieco w czasie, byæ mo¿e
pod wp³ywem leczenia. W wiêkszoci prac jednym
z wniosków by³ postulat ucilenia kryteriów rozpoznawania ChAS, bez wskazywania konkretnych propozycji. W Polsce nie opublikowano dotychczas badania dotycz¹cego przebiegu ChAS.
CEL
Celem badania by³a retrospektywna ocena przebiegu zimowej postaci choroby afektywnej sezonowej
w grupie osób korzystaj¹cych z pomocy ambulatoryjnej
Pracowni Fototerapii funkcjonuj¹cej w ramach Oddzia³u Chorób Afektywnych II Kliniki Psychiatrycznej
Instytutu Psychiatrii i Neurologii przez okres co najmniej 5 lat, uwzglêdniaj¹ca równie¿ zmienne kliniczne,
które mog¹ mieæ znaczenie w przewidywaniu sta³oci
tego przebiegu.
METODA
Badanie przeprowadzono na podstawie analizy dokumentacji medycznej osób pozostaj¹cych pod opiek¹
Pracowni Fototerapii II Kliniki Psychiatrycznej przez
okres co najmniej 5 lat z powodu zimowej postaci ChAS
(wg kryteriów DSM-IV). Kryteria rozpoznawania ChAS
podano w tabl. 1.
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Tablica 1. Kryteria rozpoznawania choroby afektywnej sezonowej (seasonal pattern) wg DSM-IV

Stwierdza siê regularnie wystêpuj¹cy zwi¹zek czasowy miêdzy pocz¹tkiem epizodu du¿ej depresji w przebiegu zaburzenia afektywnego
dwubiegunowego typu I lub typu II, lub zaburzenia depresyjnego nawracaj¹cego, a okrelonym okresem roku (np. regularne wystêpowanie epizodów du¿ej depresji wiosn¹ lub jesieni¹).
Uwaga: Nie nale¿y braæ pod uwagê sytuacji, w których sezonowoæ wystêpowania zaburzeñ wi¹¿e siê wyranie z wystêpuj¹cymi okresowo
stresuj¹cymi czynnikami psychospo³ecznymi (np. brak pracy w zimie).
Pe³na remisja (lub zmiana fazy depresyjnej na hipomaniakaln¹ lub maniakaln¹) tak¿e wystêpuje w okrelonym okresie roku (np. depresja
ustêpuje wiosn¹).
W ci¹gu 2 ostatnich lat wyst¹pi³y dwa epizody du¿ej depresji spe³niaj¹ce kryteria wymienione w punktach A i B, natomiast nie wyst¹pi³
¿aden epizod du¿ej depresji w innym okresie roku.
Sezonowe epizody du¿ej depresji (spe³niaj¹ce przedstawione kryteria) wystêpowa³y w ci¹gu ¿ycia danej osoby istotnie czêciej ni¿ jakiekolwiek niesezonowe epizody du¿ej depresji.

Uwzglêdniono wszystkich pacjentów, którzy byli
wstêpnie kwalifikowani do leczenia wiat³em, niezale¿nie od tego, czy rzeczywicie terapiê tak¹ w póniejszym okresie podjêli. W ci¹gu ocenianych 5 lat,
wszyscy badani mieli przynajmniej raz w roku kontakt
z lekarzem prowadz¹cym, z regu³y jesieni¹, po wyst¹pieniu pierwszych objawów depresji (w przypadku
osób, u których przebieg choroby uleg³ zmianie, mog³a
to byæ tak¿e inna pora roku). Dane dotycz¹ce dotychczasowego przebiegu choroby ustalano na podstawie relacji samego pacjenta, a w tych przypadkach,
w których by³o to mo¿liwe zbierano tak¿e wywiad od
cz³onków rodziny. Rozpoznanie wstêpne i koñcowe
ustalano na podstawie niestandaryzowanego badania
psychiatrycznego przeprowadzanego przez autora artyku³u. Wystêpowanie takich cech klinicznych jak: nadmierna sennoæ, zwiêkszony apetyt, objadanie siê wêglowodanami, ustalano na podstawie relacji chorych.
Nasilenie depresji oceniano przy pomocy 17-punktowej
Skali Oceny Depresji Hamiltona (HAMD17) oraz skali
Clinical Global Impression (od 1  zdrowy do 7  ciê¿ko chory). Stan psychiczny by³ oceniany przez autora
badania. Wszystkie osoby, których dane by³y uwzglêdniane w analizie, wyra¿a³y zgodê na udzia³ w innych
badaniach dotycz¹cych ChAS i fototerapii. Komisja
Bioetyczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii zosta³a zawiadomiona o wykorzystaniu przeze mnie materia³ów
dotycz¹cych osób z ChAS z zachowaniem pe³nej anonimowoci pacjentów.
WYNIKI
Utrzymywanie siê zaburzeñ sezonowych
Po up³ywie 5 lat czysto sezonowy przebieg zaburzeñ afektywnych wystêpowa³ nadal u 24 osób (47%),
u 15 osób (27%) zaburzenia afektywne nie wystêpowa³y przynajmniej w ci¹gu dwóch ostatnich lat, u 9 osób
(17%) nadal wystêpowa³y zaburzenia afektywne, zazwyczaj o wiêkszym nasileniu, ale nie mia³y one sezonowego przebiegu, natomiast u 5 osób (9%) rozpoznawano
zaburzenia osobowoci (osobowoæ bierno-zale¿n¹, de-

Tablica 2. Utrzymywanie siê sezonowych zaburzeñ afektywnych po
up³ywie 5 lat
Stan psychiczny po 5 latach
od badania wstêpnego

n

%

Utrzymywanie siê zaburzeñ sezonowych
Remisja
Niesezonowe zaburzenia afektywne
Zaburzenia osobowoci

24
15
9
5

47%
27%
17%
9%

presyjn¹, chwiejn¹ emocjonalnie), nie rozpoznawano
natomiast zaburzeñ afektywnych (tab. 2).
W dalszej czêci analizy osoby, u których po 5 latach stwierdzano ustêpowanie objawów, by³y liczone
³¹cznie z pacjentami, u których utrzymywa³y siê sezonowe zaburzenia afektywne. Wynika to z przekonania
autora, i¿ osoby w stanie remisji by³y w rzeczywistoci
w pe³ni skutecznie leczonymi pacjentami z ChAS. Na
s³usznoæ takiego przekonania wskazuje fakt, ¿e przerwanie fototerapii w ci¹gu nastêpnych lat prowadzi³o
zwykle do ponownego pojawienia siê objawów
Dane demograficzne
W badaniu analizowano dane 53 pacjentów z rozpoznaniem ChAS (kryteria DSM-IV), w tym 34 kobiet
(64%). redni wiek badanych osób w czasie pierwszego ocenianego epizodu wynosi³ 44,3 ± 13,4 lat, redni
wiek zachorowania (wg relacji chorych) 31,8 ± 10,8,
a redni czas trwania zaburzeñ 12,3 ± 8,1 lat. Wed³ug
relacji pacjentów dotychczasowy przebieg choroby,
przed ocenianym epizodem, by³ cile sezonowy, jednak
liczne dowiadczenia autora wskazuj¹, ¿e relacje takie
s¹ niewiarygodne. Znaczna wiêkszoæ badanych mia³a
wy¿sze wykszta³cenie (44 osoby), jedynie 8 osób mia³o
wykszta³cenie rednie, a tylko jedna podstawowe.
W kolejnych tabelach porównano podstawowe dane
demograficzne ca³ej grupy badanych i grupy po wykluczeniu zaburzeñ osobowoci (tab. 3) oraz grup o ró¿nym przebiegu zaburzeñ sezonowych (tab. 4).
Jak wynika z tabl. 3 i 4 porównywane grupy nie
ró¿ni³y siê miêdzy sob¹ pod wzglêdem podstawowych
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Tablica 3. Podstawowe dane demograficzne wszystkich badanych (n = 53) i po wykluczeniu pacjentów
z zaburzeniami osobowoci (n = 48)
Wszyscy badani (n = 53)

Analizowane zmienne

n

%

P³eæ ¿eñska

32

Wiek w czasie pierwszego badania

44,3

±13,5

Wiek zachorowania

31,8

redni czas trwania choroby

12,3

Wykszta³cenie
 wy¿sze
 rednie
 podstawowe
Osoby bezrobotne
Status ma³¿eñski
 osoby w sta³ych zwi¹zkach
 osoby rozwiedzione
 osoby samotne

Bez badanych z zaburzeniami
osobowoci (n = 48)
n

60,4%

29

%
59,3%

45,3

±13,4

±10,9

32,3

±10,8

±8,2

12,8

±8,4

43
9
1

81,1%
17,0%
1,9%

40
7
1

83,3%
14,6%
2,1%

3

5,7%

3

6,3%

29
10
14

54,7%
18,9%
26,4%

29
8
11

60,4%
16,7
22,9%

Tablica 4. Wybrane dane demograficzne w grupie osób z utrzymuj¹cym siê przez 5 lat sezonowym przebiegiem
zaburzeñ i w grupie osób, w której przebieg zaburzeñ uleg³ zmianie
Zmienna
Wiek
Wiek zachorowania
redni czas trwania choroby
P³eæ ¿eñska
Wykszta³cenie
 wy¿sze
 rednie
 podstawowe
Status ma³¿eñski
 osoby w sta³ych zwi¹zkach
 osoby rozwiedzione
 osoby samotne

Osoby z ChAS
po 5 latach (n = 39)

Osoby, u których przebieg
zaburzeñ uleg³ zmianie (n = 9)

Analiza
statystyczna

44,8±13,2
32,6±10,3
12,0±7,8
24 (61,5%)

47,33±15,0
31,33±13,3
16,0±10,5
5 (55,6%)

ns*
ns*
ns*
ns**

32 (82,1%)
6 (15,4%)
1 (2,6%)

8 (88,9%)
1 (11,1%)
0

ns***

26 (66,7%)
5 (12,8%)
8 (20,5%)

3 (33,3%)
3 (33,3%)
3 (33,3%)

ns***

* analiza wariancji (ANOVA), ** test chi2 dok³adny Fishera, *** test U Manna-Whitneya

danych demograficznych oraz danych zwi¹zanych z
przebiegiem choroby.
Charakterystyka choroby afektywnej
W grupie osób, u których po 5 latach nadal rozpoznawano ChAS (n=24), u 11 (45%) rozpoznawano
zaburzenie afektywne dwubiegunowe typu I, u 8 (34%)
zaburzenie afektywne dwubiegunowe typu II, a u 5 (21%)
zaburzenie depresyjne nawracaj¹ce.
W tabl. 5 przedstawiono rednie nasilenie depresji
podczas kolejnych badañ, oceniane przy pomocy skal
HAMD oraz CGI, w grupie osób, u których po 5 latach
stwierdzono utrzymywanie siê zaburzeñ sezonowych
i w grupie osób, u których zaburzenia sezonowe nie
utrzymywa³y siê (ust¹pi³y lub zmieni³y wzorzec wystêpowania). 17 (32%) osób z badanej grupy by³o w przesz³oci, lub w ci¹gu opisywanego okresu katamnestycz-

Tablica 5. Nasilenie depresji wg skal HAMD i CGI podczas kolejnych badañ
Nasilenie
depresji

Osoby, u których
nadal
wystêpuje ChAS
(n = 39)

HAMD_1
HAM_2
HAM_3
HAM_4
HAM_5

18,58 ± 4,32
17,46 ± 5,70
16,66 ± 6,55
13,46 ± 7,47
11,69 ± 8,04

18,66 ± 5,56
18,44 ± 5,96
19,33 ± 4,61
19,55 ± 3,57
19,66 ± 3,90

NS
NS
NS
p < 0,01
p < 0,005

4,12 ±0,73
3,97 ± 0,93
3,79 ± 1,12
3,28 ± 1,33
2,94 ± 1,50

4,11 ± 0,60
4,0 ± 0,50
4,44 ± 0,52
4,66 ± 0,50
4,66 ± 0,50

NS
NS
NS
p < 0,002
p < 0,001

CGI_1
CGI_2
CGI_3
CGI_4
CGI_5

Osoby, u których
po 5 latach nie
Analiza
rozpoznano ChAS statystyczna*
(n = 9)

* nieparametryczny test Ko³mogorowa-Smirnowa
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nego, hospitalizowanych z powodu zaburzeñ depresyjnych. Samobójstwo usi³owa³o w przesz³oci pope³niæ
6 (11%) z grupy badanych osób, a jedna z nich zmar³a
na skutek zamachu samobójczego ju¿ po zakoñczeniu
okresu obserwacji.
Liczba punktów wg skal HAMD oraz CGI w czwartym i pi¹tym roku badania pozwala na zró¿nicowanie
porównywanych grup  u osób, u których stwierdzono
utrzymywanie siê zaburzeñ sezonowych liczba punktów
w obu skalach oceny systematycznie spada³a, natomiast
u osób, u których zaburzenia afektywne straci³y swój
sezonowy charakter utrzymywa³a siê na podobnym poziomie (tab. 5).
Stosowanie fototerapii
Wiêkszoæ osób (n = 41 tj. 77,4%) korzysta³a z leczenia wiat³em (tab. 6). Zarówno chorzy, jak i lekarz
oceniali fototerapiê jako skuteczn¹ u 29 leczonych (70%
osób bior¹cych udzia³ w leczeniu). Zwraca jednak uwagê fakt, ¿e jedynie 16 pacjentów (39% z grupy, która
korzysta³a z fototerapii, i tylko 55% z grupy chorych,
u których fototerapia w przesz³oci by³a skuteczna) regularnie, ka¿dego roku, korzysta³o z leczenia wiat³em. Jak
z tego wynika fototerapia, choæ jest skuteczna w leczeniu
ChAS, jest jednak stosunkowo rzadko stosowana nawet
przez tych, którym w przesz³oci zdecydowanie pomaga³a. Do najczêciej podawanych przyczyn nale¿¹: zbyt
du¿y koszt lampy i niedogodnoci zwi¹zane z koniecznoci¹ przyje¿d¿ania do Instytutu, w przypadku osób,
które lampy nie kupi³y. U 2 pacjentów, u których leczenie wiat³em by³o pocz¹tkowo skuteczne, w póniejszym
okresie ta skutecznoæ uleg³a wyczerpaniu. W grupie
osób, u których po 5 latach nie rozpoznawano ChAS,
fototerapiê stosowali regularnie tylko pacjenci, których
stan obecny oceniano jako remisjê (7 z grupy 15 osób,
a wiêc niemal po³owa). Pozostali badani nale¿¹cy do tej
grupy nie stosowali regularnie leczenia wiat³em.

Jak wynika z tabl. 6 fototerapia by³a najczêciej skuteczna i najbardziej regularnie stosowana przez te
osoby, u których po 5 latach obserwacji stwierdzono
ust¹pienie objawów depresji zimowej, co jeszcze raz
wskazuje na s³usznoæ traktowania tej grupy osób, jako
pacjentów z zaleczon¹ ChAS.
U wiêkszoci badanych (45; 85%) stosowano leki
przeciwdepresyjne z ró¿nych grup, najczêciej selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Leki by³y
na ogó³ stosowane w innych okresach czasu ni¿ leczenie
wiat³em, u kilku osób w ci¹gu ocenianych 5 lat by³y jednak okresy, kiedy fototerapiê i leki stosowano ³¹cznie.
U 42 pacjentów obserwowano dobr¹ reakcjê na leki przeciwdepresyjne. Leki normotymiczne stosowano w pierwszym roku badania u 12 pacjentów, a w pi¹tym roku u 20.
Obci¹¿enie rodzinne
Tylko w przypadku jednej pacjentki stwierdzono niew¹tpliwe wystêpowanie zaburzeñ afektywnych o sezonowym przebiegu u krewnego pierwszego stopnia (u
matki). Czêste natomiast by³o wystêpowanie w rodzinie
innych zaburzeñ afektywnych  zjawisko takie stwierdzono u 15 osób (28,3%).
Wspó³wystêpowanie chorób somatycznych
Wspó³wystêpowanie istotnych klinicznie chorób somatycznych (cukrzyca, choroba wieñcowa, choroba nowotworowa) stwierdzono w pierwszym roku badania u
12 (22,6%) osób, a w pi¹tym roku u 15 (28,3%) pacjentów, przy czym szczególnie czêsto wystêpowa³y choroby tarczycy (8 chorych; 15%).
Inne cechy kliniczne
Porównano tu dwie grupy chorych  pierwsz¹,
w której zaburzenia afektywne o charakterze sezonowym utrzymywa³y siê po up³ywie 5 lat, lub u których
stwierdzano remisjê (n = 39) i drug¹, w której nadal ob-

Tablica 6. Stosowanie fototerapii przez pacjentów nale¿¹cych do ró¿nych grup
Grupa

Stosowano
fototerapiê
n (%)

Osoby, u których nadal wystêpuje ChAS (n = 24)
Osoby, u których stwierdzono remisjê (n = 15)
Osoby, u których nie stwierdza siê ChAS ani remisji (n = 14)

16 (66,6%)
14 (93%)
11 (78,6%)

Fototerapia
Fototerapia
by³a skuteczna stosowana regularnie
n (%)
n (%)
14 (58,3%)
14 (93,0%)
1 (7,0%)

11 (45,8%)
7 (46,6%)
0 (0%)

Tablica 7. Czêstoæ wystêpowania wybranych cech klinicznych w grupie osób, u których zaburzenia sezonowe utrzymywa³y siê przez okres 5 lat lub u których stwierdzono w tym okresie ust¹pienie zaburzeñ (ChAS; n = 39)
oraz w grupie osób, u których zaburzenia afektywne straci³y swój sezonowy charakter (nChAS; n = 9)
Cecha kliniczna

Choroba afektywna
niesezonowa (n; %) n = 9

Choroba afektywna
sezonowa (n; %) n = 39

Zwiêkszony apetyt na wêglowodany
Nadmierna sennoæ
Wystêpowanie chorób tarczycy

22 (56%)
30 (77%)
4 (10%)

2 (22%)
3 (33%)
4 (44%)

test nieparametryczny U Manna-Whitneya

Analiza
statystyczna (p)
ns; p = 0,067
p = 0,012
p = 0,014
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serwowano zaburzenia afektywne, ale nie mia³y one sezonowego przebiegu (n = 9). W tabl. 7 przedstawiono
zestawienie cech klinicznych, w przypadku których
stwierdzono istotn¹ lub zbli¿on¹ do istotnej ró¿nicê.
Cech¹ charakterystyczn¹, istotnie ró¿ni¹c¹ osoby z ChAS
i nChAS, jest czêstsze wystêpowanie w pierwszej z tych
grup nadmiernej sennoci w okresach depresji. Zwiêkszony apetyt na wêglowodany stwierdza siê równie¿
czêciej w grupie osób o sezonowym przebiegu zaburzeñ, jednak w tym przypadku ró¿nica nie osi¹ga
poziomu istotnoci statystycznej
Porównywano tak¿e inne cechy, takie jak: nadmierny
apetyt, sk³onnoæ do tycia w okresie depresji, skutecznoæ
leków przeciwdepresyjnych, wystêpowanie stresuj¹cych wydarzeñ ¿yciowych w czasie trwania katamnezy,
wystêpowanie chorób somatycznych, przebieg zaburzeñ
dwubiegunowych (typ I czy typ II), wystêpowanie
zaburzeñ afektywnych, a tak¿e zaburzeñ afektywnych
sezonowych w rodzinie, jednak w przypadku wszystkich wymienionych cech nie stwierdzono istotnej statystycznie ró¿nicy pomiêdzy porównywanymi grupami.
OMÓWIENIE
Oceniana w tym badaniu czêstoæ utrzymywania siê
sezonowych zaburzeñ afektywnych (47%) w okresie
5 lat, jest bardzo podobna do stwierdzonej przez
Schwartza i wsp. [11]  44% zaburzeñ sezonowych,
14% remisji i Thompsona i wsp. (44%), którzy zbadali
najwiêksz¹ grupê chorych (n=124). Wyranie rzadsze
utrzymywanie siê zaburzeñ sezonowych stwierdzali zarówno Leonhardt i wsp. (ok. 34%) oraz Sakamoto i wsp.
(22%), jednak badane przez nich grupy by³y mniejsze.
Ponadto Sakamoto i wsp. obserwowali u du¿ej grupy
badanych (41%) utrzymywanie siê zmian sezonowych,
ale nieco przesuniêtych w czasie lub ³agodniejszych.
Bior¹c pod uwagê odrêbnoci kulturowe i ró¿ne miejsca
zamieszkania (a wiêc ró¿ny stopieñ nas³onecznienia)
badanych populacji nale¿y uznaæ, ¿e wyniki wszystkich
dotychczasowych badañ cechuje du¿a zgodnoæ. Rozpoznanie choroby afektywnej sezonowej na podstawie
kryteriów DSM-IV (tabl. 1) pozwala na przewidywanie,
¿e w ok. 50% przypadków zaburzenia takie utrzymaj¹ siê
w okresie ok. 5 lat od ustalenia rozpoznania. Zdaniem
autora pracy, do grupy osób, u których obserwuje siê
utrzymywanie siê sezonowoci zaburzeñ afektywnych
(n = 24) nale¿a³oby doliczyæ osoby, u których po up³ywie
5 lat od rozpoznania choroby nie wystêpowa³y istotne
zaburzenia nastroju (n = 15). Osoby z tej drugiej grupy
nale¿y uznaæ za skutecznie leczonych pacjentów z ChAS.
Wykorzystuj¹c swoj¹ wiedzê o w³asnej chorobie uprzedza³y one po prostu wyst¹pienie kolejnego epizodu depresji rozpoczynaj¹c fototerapiê lub przyjmowanie leku
przeciwdepresyjnego, a postêpowanie takie okaza³o siê
wystarczaj¹co skuteczne, aby nie dosz³o do nawrotu zaburzeñ. Byæ mo¿e u osób z tej grupy wystêpowa³y zaburzenia hipomaniakalne w okresie wiosennym, ale autor
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nie jest w stanie zweryfikowaæ takiego przypuszczenia,
ze wzglêdu na to, ¿e w okresie wiosennym pacjenci nie
zg³aszali siê do lekarza, a dane z wywiadu dotycz¹ce
wystêpowania hipomanii s¹ bardzo ma³o rzetelne.
W pimiennictwie jest niewiele danych dotycz¹cych
rodzaju zaburzeñ afektywnych u osób z ChAS. Zgodnie z wynikami Goel i wsp. [13] u 76,4% osób z ChAS
w grê wchodzi zaburzenie depresyjne nawracaj¹ce,
a u 23,6% zaburzenie afektywne dwubiegunowe bez
okrelenia typu. Wyniki innego badania przeprowadzonego przez Goel i wsp. [14] wskazuj¹ na wystêpowanie
depresji nawracaj¹cej nawet u 79,1%, natomiast zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu II i typu I
odpowiednio u 18,2 i 3,6% (podane odsetki nie sumuj¹
siê do 100, lecz do 100,9  tak w oryginale). Zupe³nie
inne proporcje podaj¹ Faedda i wsp. [15]. Zgodnie
z uzyskanymi przez nich wynikami depresja nawracaj¹ca wystêpuje u ponad po³owy (51%) osób z ChAS,
u pozosta³ych 49% stwierdza siê zaburzenia afektywne
dwubiegunowe, przy czym czêciej (w 30% przypadków) s¹ to zaburzenia typu I, a najrzadziej typu II. Wyniki prezentowanego w tej pracy badania s¹ znacznie
bli¿sze uzyskanym przez Faeddê i wsp., choæ stwierdzona czêstoæ wystêpowania zaburzeñ dwubiegunowych jeszcze wyraniej przewa¿a³a nad czêstoci¹ wystêpowania zaburzeñ jednobiegunowych (79 do 21%).
Stwierdzone ró¿nice mog¹ byæ zwi¹zane z odmiennociami zwi¹zanymi z praktyk¹ rozpoznawania zaburzeñ
maniakalnych i hipomaniakalnych.
Zwraca uwagê fakt, ¿e choæ fototerapia by³a bardzo
skuteczn¹ metod¹ leczenia u osób z ChAS (niemal 60%
osób z utrzymuj¹cym siê sezonowym wzorcem zaburzeñ oraz ponad 90% z utrzymuj¹c¹ siê remisj¹ dobrze
reaguje lub w przesz³oci reagowa³o na leczenie wiat³em), to jednak stosunkowo niewielu chorych (ok. 40%)
decyduje siê na jej stosowanie ka¿dego roku. Przyczyn¹
mo¿e byæ fakt, i¿ wbrew doæ ugruntowanym przekonaniom, stosowanie fototerapii nie jest wcale zbyt wygodne. W przypadku osób, które nie mog¹ sobie pozwoliæ
na zakup w³asnej lampy (koszt rzêdu 7001000 z³) konieczne s¹ codzienne dojazdy np. do szpitala czy przychodni. Równie¿ osoby posiadaj¹ce w³asne lampy musz¹ powiêciæ sporo czasu na codzienne nawietlania
(od 30 minut do godziny), przy czym musz¹ zachowywaæ dyscyplinê dotycz¹c¹ warunków leczenia (odleg³oæ od lampy, unikanie odwracania g³owy itp.). Nawet stosunkowo niewielkie zmiany warunków nawietlania mog¹ wyranie wp³yn¹æ na skutecznoæ leczenia,
na co zwraca uwagê M. Terman na swojej stronie internetowej. Bior¹c pod uwagê ró¿ne niedogodnoci trudno
siê dziwiæ, ¿e wielu pacjentów decyduje siê raczej na
przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych, co pomimo
dzia³añ niepo¿¹danych tych rodków, okazuje siê czêsto
wygodniejsz¹ metod¹ leczenia.
Stwierdzenie w grupie osób z utrzymuj¹cymi siê zaburzeniami sezonowymi wiêkszej sennoci oraz tendencji, choæ nie osi¹gaj¹cej poziomu istotnoci, do objadania siê wêglowodanami, jest zgodne z obserwacjami
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innych autorów [2, 3]. Wydaje siê, ¿e dodanie tych cech
do kryteriów rozpoznawania choroby mog³oby poprawiæ swoistoæ tych kryteriów.
Istotnym ograniczeniem badania jest wykorzystanie
metody retrospektywnej oceny danych. Ponadto, ograniczenie grupy badanych do osób, które w kolejnych
latach spontanicznie zg³asza³y siê do Pracowni Fototerapii mog³o wp³yn¹æ na zafa³szowanie wyniku, poniewa¿ osoby, u których nie utrzymywa³ siê sezonowy
wzorzec zaburzeñ mog³y mieæ mniejsz¹ motywacjê do
przychodzenia na kolejne badania.
Dodatkowego wyjanienia wymaga zagadnienie stosowania leków normotymicznych przez czêæ badanych
 12 osób w pierwszym i 20  w pi¹tym roku badania.
Tego typu postêpowanie mo¿e potencjalnie wp³ywaæ
(po to jest stosowane) na przebieg choroby, a wiêc
w tym przypadku zaciemniaæ wynik badania. Jednak
w opisywanym przypadku sytuacja taka w rzeczywistoci nie mia³a miejsca, poniewa¿ w grupie 20 osób, które
w pi¹tym roku badania przyjmowa³y lek normotymiczny, a¿ u 15 (75%) nadal wystêpowa³y zaburzenia afektywne o charakterze sezonowym. Tak wiêc odsetek
osób, u których przebieg choroby nie uleg³ zmianie by³
w tym przypadku wyranie wiêkszy (a nie mniejszy!)
ni¿ w ca³ej grupie. Mo¿na z tego wyci¹gn¹æ wniosek,
¿e w badanej grupie leczenie normotymiczne by³o
w rzeczywistoci bardzo ma³o skuteczne. Prawdopodobnym wyjanieniem tego zjawiska mo¿e byæ niestosowanie siê do zaleceñ, zwi¹zanych z koniecznoci¹ regularnego przyjmowania leków  znaczna wiêkszoæ chorych
z depresj¹ zimow¹ nie przychodzi na umówione wizyty
w okresie od wiosny do jesieni.
WNIOSKI
1. Po up³ywie 5 lat od ustalenia wstêpnego rozpoznania, sezonowy wzorzec wystêpowania zaburzeñ afektywnych spe³niaj¹cy kryteria DSM-IV dla rozpoznania choroby afektywnej sezonowej utrzymywa³ siê
nadal u 47% badanych, a u 27% obserwowano
wzglêdnie trwa³¹ remisjê.
2. Osoby, u których utrzymywa³ siê sezonowy wzorzec
zaburzeñ nie ró¿ni³y siê istotnie od tych, u których
wzorzec uleg³ zmianie pod wzglêdem podstawowych
zmiennych demograficznych.
3. U osób z utrzymuj¹cym siê sezonowym przebiegiem
zaburzeñ sezonowych istotnie czêciej stwierdzano
skargi na nadmiern¹ sennoæ w okresie depresji.
W grupie osób, u których nie utrzyma³ siê sezonowy
przebieg zaburzeñ afektywnych czêciej obserwowano choroby tarczycy. W grupie osób o sta³ym sezonowym przebiegu nieco czêciej wystêpowa³ nadmierny apetyt na s³odycze, ale w tym przypadku
ró¿nica nie jest znamienna statystycznie.
4. Fototerapia jest skuteczn¹ metod¹ leczenia depresji
zimowej, jednak pacjenci w kolejnych latach doæ

181

rzadko korzystali z niej regularnie, wiele osób wybiera³o farmakoterapiê.
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