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Case report

Patologiczne zbieractwo
Pathological collection
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STRESZCZENIE
Cel. Przedstawiono przypadek patologicznego zbieractwa, które nasili³o siê w wyniku naczyniopochodnego uszkodzenia orodkowego uk³adu nerwowego.
Przypadek. 73-letni mê¿czyzna z patologicznym zbieractwem, które rozwinê³o siê na pod³o¿u osobowoci anankastycznej,
w przebiegu zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego i nasili³o siê w wyniku naczyniopochodnego uszkodzenia p³atów czo³owych.
Komentarz. Podkrelono istotn¹ rolê czynników psychospo³ecznych w przypadku patologicznego zbieractwa.
SUMMARY
Objective. A case is presented of pathological collecting exacerbated in consequence of a vascular CNS damage.
Case. A male patient aged 73, whose pathological collecting originated from his anakastic personality, developed in the course
of obsessive-compulsive disorder, and exacerbated following vascular damage to the frontal lobes.
Commentary. A significant role of psychosocial factors in the case of pathological collecting was emphasized.
S³owa kluczowe: zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne / zbieractwo patologiczne
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Problem zbieractwa budzi³ zainteresowanie badaczy
od wielu lat. W pimiennictwie polskim w roku 1974
i 1984 ukaza³y siê dwie prace kazuistyczne opisuj¹ce chorych z zespo³em zbieractwa, czyli z syllogomani¹ [1, 2].
Zjawisko patologicznego zbieractwa definiowane
jest jako nabywanie oraz trudnoci z pozbywaniem siê
rzeczy nieu¿ytecznych lub o ma³ej wartoci dla innych
osób. Tego typu aktywnoæ powoduje obni¿enie poziomu lub ca³kowit¹ dezorganizacjê funkcjonowania zawodowego i spo³ecznego oraz ograniczanie przestrzeni ¿yciowej. W konsekwencji osoba zbieraj¹ca nie mo¿e
korzystaæ z pomieszczeñ mieszkalnych zgodnie z ich
przeznaczeniem. Patologiczne zbieractwo stanowi czêæ
zespo³u objawów, do którego nale¿¹ ponadto trudnoci
w podejmowaniu decyzji i realizacji zamierzeñ, perfekcjonizm oraz zachowania unikaj¹ce [3]. Do najczêciej
wymienianych motywów zbieractwa nale¿y: (a) obawa
przed wyrzuceniem czego u¿ytecznego (jest jeszcze
dobre), (b) obawa przed wyrzuceniem czego, co mo¿e
byæ przydatne w przysz³oci (mo¿e siê jeszcze przydaæ), (c) poczucie bezpieczeñstwa wynikaj¹ce z posiadania ró¿nych przedmiotów, (d) stosunek emocjonalny
do w³asnych zbiorów [4]. Zdaniem Frosta i Grossa, patologiczne zbieractwo nale¿y traktowaæ jako przejaw
potrzeby perfekcyjnej kontroli otoczenia w celu zapobiegania przykrym wydarzeniom ¿yciowym. W znacznym stopniu spowodowane jest ono trudnociami w po-

dejmowaniu decyzji. U podstaw tych trudnoci le¿y antycypacja przykrych emocji, które mog³yby siê pojawiæ
w zwi¹zku z pozbyciem siê przedmiotów, ocenianych
jako wartociowe. W staroci zbieractwo stanowiæ mo¿e
mechanizm obronny w reakcji na wydarzenia stresorodne charakterystyczne dla tego okresu ¿ycia: mieræ ma³¿onka, emeryturê, utratê zdrowia, obni¿enie poziomu
procesów poznawczych [za 5].
Czêstoæ wystêpowania patologicznego zbieractwa
w populacji ogólnej nie jest znana. Jedyne przeprowadzone dotychczas badanie epidemiologiczne wykaza³o, ¿e na 1000 mieszkañców Massachusetts przypada
26 osób spe³niaj¹cych kryteria tego zaburzenia [6].
Zespó³ Diogenesa, który charakteryzuje siê  oprócz
zbieractwa  skrajnym zaniedbaniem higieny osobistej
i nieprzestrzeganiem nawet podstawowych zasad sanitarnych w mieszkaniu, wystêpuje u 0,05% osób powy¿ej
60 roku ¿ycia [7]. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e zbieractwo
jest czêstsze u osób w wieku podesz³ym, aczkolwiek
trudno jest oceniæ skalê rozpowszechnienia tego zaburzenia, gdy¿ osoby starsze stosunkowo rzadko szukaj¹
specjalistycznej pomocy. Brak jest jednak bardziej
szczegó³owych danych na ten temat w odniesieniu do
tej grupy wiekowej, a istniej¹ce badanie Clarka sprzed
blisko trzydziestu lat nie jest porównywalne z badaniem
Steketee, gdy¿ dotyczy jedynie osób starszych otrzymuj¹cych pomoc medyczn¹.
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Wydaje siê, ¿e u pod³o¿a patologicznego zbieractwa
le¿y szereg czynników patogenetycznych o charakterze
neurobiologicznym i psychospo³ecznym. Zjawisko to
opisywane jest u osób z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym (ZOK), z zaburzeniami osobowoci, z zaburzeniami procesów poznawczych (zespó³ otêpienny
i upoledzenie umys³owe), z zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami hipochondrycznymi oraz z zaburzeniami od¿ywiania siê [5]. Najczêciej u osób patologicznie zbieraj¹cych stwierdza siê zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. W grupie osób doros³ych z tym rozpoznaniem 18% stanowili chorzy zbieraj¹cy. Zbieractwo
jest szóstym co do czêstoci wystêpowania objawem
zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego po strachu przed
zabrudzeniem/zachorowaniem, perfekcjonizmem i precyzj¹, przymusem czyszczenia, obsesj¹ agresji i przes¹dami [5]. W grupie 20 chorych z ZOK i patologicznym
zbieractwem stwierdzono ponadto liczne inne objawy
o charakterze natrêctw. Nale¿a³y do nich m.in.: potrzeba symetrii, obawa przed zranieniem i zabrudzeniem,
obsesje somatyczne i religijne oraz rytua³y sprawdzania, powtarzania, porz¹dkowania i liczenia [4].
Chorzy ci charakteryzowali siê ogólnym z³ym funkcjonowaniem, ograniczonym wgl¹dem, zaprzeczaniem
zbieractwu oraz obwinianiem za nie inne osoby. Nale¿y
podkreliæ, ¿e wród chorych patologicznie zbieraj¹cych z ZOK czêciej ni¿ w grupie kontrolnej stwierdza siê zaburzenia osobowoci. Nestadt i wsp. opisali
grupê 72 chorych, sporód których u 32,4% osób rozpoznano osobowoæ anankastyczn¹ i u 15,3%  osobowoæ unikaj¹c¹ [5, 8].
Podkrela siê, ¿e fenomenologia patologicznego zbieractwa jest odmienna w ró¿nych zaburzeniach; przyk³adowo, u chorych z psychoz¹ treæ urojeñ ma bezporedni
wp³yw na dobór gromadzonych (przewa¿nie dziwacznych) przedmiotów, podczas gdy zbieractwo w przebiegu zespo³u otêpiennego mo¿e byæ przejawem trudnoci
w ocenie wartoci u¿ytkowej przechowywanych rzeczy.
Z perspektywy neurobiologicznej szczególn¹ rolê
w powstawaniu patologicznego zbieractwa przypisuje
siê uszkodzeniom czêci przyrodkowej p³atów czo³owych. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e uszkodzenia po³¹czeñ neuronalnych w obrêbie kory przedczo³owej, j¹der
podstawy i wzgórza opisywane s¹ zarówno u chorych
z rozpoznaniem zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego,
jak i u osób patologicznie zbieraj¹cych [9].
OPIS PRZYPADKU
73-letni mê¿czyzna, wykszta³cenie podstawowe, emerytowany magazynier, mieszkaj¹cy od kilku miesiêcy
(po mierci ¿ony) samotnie w 55-metrowym mieszkaniu, doæ dobrze sytuowany finansowo.
Bezporednia przyczyna hospitalizacji w Oddziale
Psychogeriatrycznym II Kliniki Psychiatrycznej IPiN:
zbieractwo, które stwarza³o znacznego stopnia zagro¿enie sanitarne.

Wywiad: W ocenie syna pacjent od ok. 30 lat gromadzi³ zbêdne przedmioty, które ogranicza³y przestrzeñ
w domu; przy próbach ich usuwania reagowa³ agresj¹.
Od co najmniej kilkunastu lat wykonywa³ czynnoci
kompulsyjne: pranie nawet lekko zabrudzonych ubrañ
oraz p³ukanie uszu (zapocz¹tkowane po zabiegach
laryngologicznych, co w rezultacie doprowadzi³o do
uszkodzenia s³uchu). Ca³¹ aktywnoæ ¿yciow¹ podporz¹dkowa³ zbieractwu, nie utrzymywa³ kontaktów
z ludmi, zbieractwo by³o te¿ ród³em konfliktów z otoczeniem. Od czasu choroby, a nastêpnie mierci ¿ony
(tj. od ok. 3 lat) zbiera³ ju¿ bez ograniczeñ, przesta³
dbaæ o higienê, jad³ zepsut¹ ¿ywnoæ z robakami przynoszon¹ ze mietników. Stamt¹d przynosi³ równie¿
m.in. ubrania, gazety, ró¿ne opakowania, lodówki i aparaty radiowe. Z powodu silnego odoru i insektów s¹siedzi pacjenta wyprowadzili siê przed rokiem po licznych,
nieskutecznych interwencjach w administracji budynku.
Chory twierdzi³ natomiast, ¿e ok. 3 lata temu zacz¹³
zbieraæ jedynie chleb dla go³êbi i ¿e obecnie ma w domu
ok. 30 torebek z chlebem i trochê ubrañ w ca³kiem dobrym stanie, które znalaz³ w mietnikach. Uwa¿a³, ¿e
jest osob¹ lubi¹c¹ czystoæ i porz¹dek. G³ówn¹ motywacj¹ do zbieractwa by³o uchronienie przed zmarnowaniem przedmiotów, które pacjent ocenia³ jako jeszcze
dobre. Zdaniem chorego, stara³ siê on porz¹dkowaæ
w mietnikach ró¿ne przedmioty, aby ocaliæ je od zmarnowania  uk³ada³ w sterty makulaturê, puszki, butelki
tak, ¿eby bezdomni mogli je zanieæ do punktu skupu.
Obserwacja chorego w trakcie pobytu w oddziale:
obserwowano zaburzenie krytycyzmu wobec problemu
zbieractwa oraz istoty konfliktu z synami i miernego
stopnia obni¿enie nastroju. Chory by³ wycofany, nie
zwraca³ na siebie uwagi personelu i innych pacjentów.
Kontakt z nim by³ powierzchowny  wypowiedzi s³owne charakteryzowa³ brak spontanicznoci i rozwlek³oæ.
Nie przejawia³ zachowañ kompulsyjnych.
Stan somatyczny: poza schorzeniami, które by³y skutkiem zaniedbania higieny i niedo¿ywienia (owrzodzenie
podudzi i niedokrwistoæ), somatycznie nie chorowa³.
Wyniki badania neuropsychologicznego: miernego
stopnia dysfunkcja okolic przedczo³owych  zaburzenia mylenia abstrakcyjno-pojêciowego, plastycznoci
poznawczej i generowania pojêæ oraz deficyty planowania przebiegu z³o¿onych czynnoci poznawczych.
Nie stwierdzono zaburzeñ funkcji poznawczych osi¹gaj¹cych g³êbokoæ otêpienia. (Mini-Mental State Examination = 29 p., Test rysowania zegara: +, +, +).
Wyniki Wieloobjawowej skali diagnostycznej:
trudnoci w opisie w³asnej osoby (niemo¿noæ zrozumienia w³asnych emocji i zachowañ, jak równie¿ ich
kontekstu spo³ecznego, powoduj¹ce trudnoci w kontaktach z ludmi); znacznego stopnia introwersja; cechy
osobowoci anankastycznej oraz nadmierna koncentracja na dolegliwociach somatycznych.
Wyniki badania neuroobrazowego: rezonans magnetyczny mózgu uwidoczni³ drobne ogniska w istocie
bia³ej p³atów czo³owych i ciemieniowych, niesyme-
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tryczne poszerzenie przestrzeni p³ynowej nad p³atami
skroniowymi oraz niewielkie poszerzenie uk³adu komorowego.
Rozpoznanie kliniczne: na podstawie powy¿szych
danych ustalono trójcz³onowe rozpoznanie:
 Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Za tym rozpoznaniem przemawia wystêpuj¹cy od kilkudziesiêciu
lat przymus zbierania, czyszczenia oraz porz¹dkowania. Z powodu braku wgl¹du trudno jest jednoznacznie stwierdziæ obecnoæ myli natrêtnych, jednak¿e
na podstawie zachowañ pacjenta mo¿na podejrzewaæ
u niego obsesje symetrii i oszczêdzania.
 Osobowoæ anankastyczna. Rozpoznanie to ustalono
na podstawie wystêpowania takich cech, jak: perfekcjonizm, skrupulatnoæ, wyrane trudnoci w podejmowaniu decyzji.
 Zespó³ czo³owy o nasileniu umiarkowanym pochodzenia naczyniowego. Potwierdzeniem tego rozpoznania
jest rozwlek³oæ wypowiedzi, objawy aspontanicznoci, zniesiony krytycyzm chorobowy oraz wyniki
badania neuropsychologicznego i neuroobrazowego.
Zastosowane leczenie: chory otrzymywa³ fluwoksaminê w dawce dobowej 100 mg przez 6 tygodni hospitalizacji. Uzyskano czêciow¹ poprawê nastroju;
chory wyrazi³ zgodê na zamieszkanie w prywatnym
domu opieki do czasu zakoñczenia gruntownego remontu w jego mieszkaniu.
KOMENTARZ
Liczni autorzy wskazuj¹ na zwi¹zek pomiêdzy wystêpowaniem zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, osobowoci¹ anankastyczn¹, uszkodzeniem orodkowego uk³adu nerwowego i zbieractwem [10, 11].
U omawianego chorego zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne rozwinê³o siê prawdopodobnie na pod³o¿u osobowoci anankastycznej. Badacze podkrelaj¹ fakt czêstego wspó³wystêpowania obu powy¿szych zaburzeñ.
Z badañ Damecoura wynika, ¿e u ok. 32% osób z ZOK
i przymusem zbierania stwierdzono obecnoæ cech osobowoci anankastycznej [5, 8]. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e
przyczyn¹ nasilenia czynnoci zbieraczych by³ narastaj¹cy stopniowo proces uszkadzaj¹cy orodkowy uk³ad
nerwowy o etiologii naczyniowej. Uszkodzenie g³ównie p³atów czo³owych powodowa³o lub potêgowa³o
objawy aspontanicznoci, trudnoci z podejmowaniem
decyzji, zaburzenia mylenia abstrakcyjnego, deficyty
planowania, sztywnoæ poznawcz¹, zaburzenia hamowania impulsywnych reakcji oraz zniesienie krytycyzmu. Konsekwencj¹ powy¿szych objawów wynikaj¹cych
z uszkodzenia mózgu by³y: (1) tendencja do powtarzania zachowañ zbieraczych, (2) niemo¿noæ powstrzymywania siê od wykonywania czynnoci przymusowej,
(3) niezdolnoæ planowania i realizowania innych sposobów funkcjonowania, (4) trudnoci z ocen¹ wartoci
u¿ytkowej gromadzonych przedmiotów i podjêciem decyzji o pozbyciu siê czêci zbiorów, (5) brak krytycznej

oceny sytuacji oraz (6) trudnoci w przewidywaniu bliskich i odleg³ych konsekwencji zbieractwa.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zachodzi wyrane podobieñstwo objawów klinicznych charakterystycznych dla
ZOK i zespo³u czo³owego. Zdaniem Nielena u pod³o¿a
tych samych objawów le¿¹ odmienne patomechanizmy:
w ZO-K s¹ one konsekwencj¹ hiperaktywnoci kory
przedczo³owej, natomiast w zespole czo³owym (niezale¿nie od jego etiologii) wynikaj¹ one ze strukturalnego
uszkodzenia p³atów czo³owych [za 8].
Istotn¹ rolê w nasilaniu siê zbieractwa u opisywanego
pacjenta odegra³y równie¿ uwarunkowania psychospo³eczne. Wysoki poziom introwersji, izolacja spo³eczna
wynikaj¹ca z pog³êbiaj¹cych siê konfliktów z cz³onkami najbli¿szej rodziny i s¹siadami oraz przewlek³a choroba i mieræ ¿ony spowodowa³y zniesienie jakiejkolwiek zewnêtrznej kontroli nad jego zbieractwem. Na
rolê czynników natury psychologicznej i spo³ecznej
zwraca uwagê m.in. Steketee. Z badañ przeprowadzonych w populacji osób zbieraj¹cych w wieku podesz³ym wynika, ¿e ponad po³owa badanych nigdy nie
by³a w zwi¹zku ma³¿eñskim. Osoby samotne charakteryzowa³y siê wiêkszym nasileniem zbieractwa i gromadzeniem wiêkszej liczby przedmiotów, ni¿ pozostaj¹ce
w zwi¹zku ma³¿eñskim. Autorzy podkrelaj¹ znaczenie sprawowania zewnêtrznej kontroli przez innych nad
zbieractwem [6].
Opisywany przypadek pacjenta potwierdza hipotezê
wieloczynnikowego uwarunkowania zbieractwa. W patomechanizmie tego zaburzenia istotn¹ rolê odegra³o
zarówno zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia
osobowoci typu anankastycznego oraz proces uszkadzaj¹cy p³aty czo³owe pochodzenia naczyniowego. Nie
bez znaczenia pozostawa³y tu tak¿e czynniki natury
psychologicznej i spo³ecznej. Bez odpowiedzi pozostaje nadal pytanie o udzia³ poszczególnych czynników
w rozwoju zbieractwa.
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