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Анотація. Депресія є наслідком психічним, який найчастіше супроводжується стійкими бо-
лями. Метою праці була оцінка частоти прояву і способів лікування депресійного стану у пацієнтів, 
які проходять реабілітацію з приводу стійкого больового синдрому хребта L-S. В день початку ци-
клу терапевтичного лікування депресивний стан підтвердили 47 % пацієнтів мали неземний депре-
сивний стан і 49 % пацієнтів з середнім депресивним станом отримали протидепресивне лікування, 
жоден не був підданий психотерапії. 
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лікування 
 
Wstęp. Przewlekły ból jest poważnym problemem zdrowotnym, społecznym i ekonomicz-

nym w populacjach wielu krajów. Około 8 – 50 % dorosłych Europejczyków zgłasza różnorakie, 
przewlekłe dolegliwości bólowe [1,2]. Najczęściej należą do nich bóle kręgosłupa w odcinku lę-
dźwiowo-krzyżowym, szyjnym oraz bóle głowy i stawów obwodowych [3]. Dolegliwości bólowe 
kręgosłupa L-S występują przynajmniej raz w życiu u 60 – 90 % mieszkańców większości krajów 
[4]. Są najczęstszą przyczyną niepełnosprawności u pacjentów w średnim wieku i mogą dotyczyć aż 
50 % ludzi aktywnych zawodowo [5]. Do tej pory uważano, że ostry ból krzyża u około 90% cho-
rych ustępuje samoistnie przed upływem 3 miesięcy, w pozostałych 10% przechodzi w ból przewle-
kły [6]. Coraz więcej doniesień wskazuje jednak na dużą nawrotowość dolegliwości bólowych. Przy-
najmniej jeden nawrót choroby w ciągu roku od pierwszego epizodu zanotowano nawet u 75 % cho-
rych, a u 72 % po roku od jego wystąpienia zaobserwowano utrzymywanie się bólu nadal mimo po-
dejmowanych interwencji leczniczych [7]. Wyniki badań epidemiologicznych przeprowadzonych w 
różnych krajach wskazują, że przewlekłe dolegliwości bólowe kręgosłupa L-S występują przede 
wszystkim u mieszkańców krajów o wysokim statusie społeczno-ekonomicznym: u ponad 23 % 
Szwedów [8], 19 % Amerykanów [9], 27 % Brytyjczyków [10]. Ból krzyża ograniczający spraw-
ność w czynnościach codziennych i możliwości wykonywania pracy dotyczy około 8 – 11 % społe-
czeństw rozwiniętych [11]. Dolegliwości te przyczyniają się również do znacznej absencji zawodo-
wej, np. około 4 % Niemców w wieku produkcyjnym wyłączonych jest z tego powodu z wykonywa-
nia obowiązków zawodowych [12].  

Od dawna analizowane są związki bólu przewlekłego z występowaniem zaburzeń depresyj-
nych. Depresja jest najczęściej obserwowanym zaburzeniem psychicznym współistniejącym z prze-
wlekłym bólem niezależnie od jego przyczyny. Ryzyko jej wystąpienia wzrasta czterokrotnie w tej 
grupie chorych i dotyczy, według WHO, 32,4 % pacjentów z przewlekłym bólem [13]. Istnieje ścisły 
związek depresji z bólem przewlekłym o charakterze dodatniego sprzężenia zwrotnego – depresja 
nasila ból, ból nasila objawy depresji. Ból przewlekły prowadzi do obniżenia nastroju z powodu bra-
ku akceptacji dla pojawiających się ograniczeń w życiu społecznym. Negatywne emocje, takie jak 
smutek czy lęk, zmniejszają w znaczący sposób próg tolerancji bólu oraz zwiększają jego nasilenie. 
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Dodatkowym czynnikiem przyczyniającym się do wystąpienia objawów depresyjnych może 
być już wcześniej obecna niska samoocena, pesymizm, brak umiejętności radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach, do jakich niewątpliwie można zaliczyć chorobę somatyczną.  

Cel pracy. Celem pracy jest ustalenie odpowiedzi na następujące pytania: 
U jakiego odsetka pacjentów rehabilitowanych z powodu przewlekłego zespołu bólowego 

kręgosłupa L-S depresja jest zaburzeniem rozpoznanym i leczonym ? 
Czy i jakie przewlekłe choroby somatyczne współistnieją z zaburzeniami depresyjnymi ? 
Jak często są stosowane leki przeciwdepresyjne jako leczenie wspomagające analgetyczne w 

przewlekłym bólu w praktyce klinicznej? 
Metody badawcze i materiał kliniczny. Pacjenci stacjonarnego i dziennego (w ramach pre-

wencji rentowej ZUS) oddziału rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. 
Do badania zakwalifikowano pacjentów z niespecyficznymi, korzeniowymi zespołami bólo-

wymi kręgosłupa L-S trwającymi powyżej 3 miesięcy, o potwierdzonej etiologii w badaniach obra-
zowych (KT, MRI, RTG), w wieku od 18 do 75 lat oraz negatywnym wywiadem dotyczącym cho-
rób psychicznych (za wyjątkiem depresji), chorób nowotworowych, schorzeń narządów wewnę-
trznych jamy brzusznej i miednicy mniejszej, a także chorób stawów biodrowych i kolanowych mo-
gących powodować dolegliwości bólowe rzutowane kręgosłupa L-S. 

Stan psychiczny oceniano skalą Becka, następnie przeprowadzano badanie kliniczne zgodne 
z zasadami rozpoznawania depresji wg ICD 10 oraz skalę Hamiltona (HDRS) w celu określenia na-
silenia depresji, chorych oceniono również pod kątem sprawności w życiu codziennym specyficzną 
dla zespołów bólowych L-S skalą Rolanda Morrisa  

Analiza statystyczna. W opracowaniu zastosowano stosowano test niezależności chi-kwa-
drat dla porównania częstości występowania depresji w badanych grupach chorych, zależności po-
między dwiema cechami liczbowymi badano za pomocą tzw. współczynnika korelacji liniowej.  

W celu porównania wartości liczbowych badanych zmiennych w grupie osób z depresją i bez 
depresji zastosowano test t Studenta dla pomiarów niezależnych, alternatywnie test Manna-Whitne-
ya, test Wilcoxona.  

Wyniki. Liczebność badanej grupy osób z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi kręgo-
słupa L-S wynosiła 175 osób (80 kobiet, 95 mężczyzn) w wieku od 24 do 69 lat ( x  46,7±8,3 roku). 
Najczęstszym rozpoznaniem klinicznym była radikulopatia lędźwiowa z przewlekłymi dolegliwo-
ściami bólowymi (55 % badanych). Najczęstszą patologią stwierdzaną w badaniach obrazowych by-
ła dyskopatia i spondyloartroza lędźwiowa.  

Wśród chorych włączonych do badania depresję stwierdzono u 82 osób, co stanowi 47 % ba-
danych. Za próg graniczny do wykonania badania skalą HDRS uznawano 12 pkt w skali samooceny 
Becka. Średnie wartości w skali Becka dla pacjentów bez depresji wyniosły od 2 do 19 punktów 
( x 8,9±4,40), dla pacjentów z depresją od 14 do 50 punktów ( x 25,9±7,01). Na podstawie obrazu kli-
nicznego oraz skali Hamiltona (HDRS) u 39 pacjentów (48 %) rozpoznano epizod depresyjny umiar-
kowany, a u 43 (52 %) epizod depresyjny o lekkim stopniu nasilenia.  

W badanej grupie depresja występowała nieco częściej wśród kobiet, jednakże różnica po-
między obiema płciami nie jest istotna statystycznie (wynik testu niezależności chi-kwadrat p=0,4445).  

Objawy depresyjne obserwowano częściej u osób starszych ( x 47,6 lat wobec x 45,8 u zdro-
wych), jednak nie są to różnice istotne statystycznie (analiza wariancji p=0,1768).  

Istnieje natomiast zależność pomiędzy czasem trwania dolegliwości bólowych a występowa-
niem depresji. U osób z rozpoznaną depresją średni czas odczuwania bólu wynosi około 7,5 roku i 
jest o prawie 3 lata dłuższy niż u osób zdrowych pod tym względem. W grupie chorych na depresję, 
dolegliwości bólowe trwały co najmniej 12 lat u co czwartej osoby, a w drugiej grupie najdłuższy 
czas trwania bólu to 7 lat. Różnica między obiema grupami jest istotna statystycznie (test analizy wa-
riancji p = 0,0003***, test Manna-Whitneya p = 0,0008***). 

Współistnienie innego przewlekłego schorzenia somatycznego stwierdzono u 35 % osób 
bez objawów depresyjnych i u 52 % z zaburzeniami depresyjnymi. Jest to zależność istotna sta-
tystycznie p=0,0239*. Zdecydowanie najczęściej z depresją współistnieje nadciśnienie tętnicze 
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(p=0,0525). Inne schorzenia również występowały nieco częściej u osób z depresją, ale nie wy-
kazano tu istotności statystycznej. 
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Ruc. 1. Częstość występowania epizodu depresji i jej stopień nasilenia 
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Ruc. 2. Zależność między występowaniem depresji a sprawnością funkcjonalną 

 
Sprawność w czynnościach codziennych oceniana w skali Rolanda Morrisa u zdecydowanej 

większości pacjentów z depresją jest znacznie ograniczona (wyniki powyżej 14 punktów). Przyjmu-
jąc wynik zerowy za oznakę pełnej sprawności funkcjonalnej, zaś wynik 24 punktowy za pełne in-
walidztwo, można powiedzieć, że sprawność większości pacjentów z depresją w wykonywaniu pro-
stych, czynności życia codziennego zmniejsza się co najmniej o połowę. Ruc. 2. 

Spośród 82 osób, u których stwierdzono zaburzenia depresyjne jedynie 22 korzystało z odpo-
wiedniego leczenia farmakologicznego. Przy czym była to znikoma liczba chorych w grupie z łagod-
nymi objawami (7 %) oraz prawie połowa (49 %) wśród chorych z umiarkowanym nasileniem do-
legliwości. Jest to zależność bardzo wysoce istotna statystycznie, wynik testu niezależności chi-kwa-
drat p=0,0000***. Żadna z badanych osób nie była poddawana psychoterapii. 
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Ze względu na znikomą liczbę chorych, u których stosowano leczenia przeciwdepresyjne 
nie można określić preferencji terapeutycznych oraz czy lekarz ordynujący lek brał pod uwagę sto-
pień i nasilenie objawów depresyjnych wspoółistnienie bólu neuropatycznego i obciążeń innymi 
chorzeniami somatycznymi.  

Tabela 1.  
Leczenie współistniejących zaburzeń depresyjnych 

 

Czy depresja była leczona? Nasilenie depresji nie tak 
łagodna 40 3 

% wiersza 93% 7% 
umiarkowana 20 19 

% wiersza 51% 49% 
RAZEM 60 22 

 

Stosowanie leków przeciwdepresyjnych u pacjentów bez objawów depresji jako leczenie 
wspomagające analgetyczne stwierdzono u 15 pacjentów.  

Dyskusja. Związek bólu z depresją znany jest w medycynie od dawna. Te dwa stany kli-
niczne często współistnieją ze sobą. Opisywane są między nimi różne rodzaje zależności: ból może 
być czynnikiem wywołującym depresję, może być jednym z jej objawów lub wręcz „maską” depre-
sji, trzeci z kolei możliwy wariant zależności bólu i depresji to zjawisko wzajemnej potencjalizacji. 
O charakterze dodatniego sprzężenia zwrotnego [14]. Zapadalność na depresję w przewlekłym ze-
spole bólowym kręgosłupa L-S jest około 3 – 4 razy większa w stosunku do średniej w populacji 
ogólnej [15]. W dostępnym piśmiennictwie zauważyć można znaczne rozbieżności dotyczące czę-
stości występowania depresji w tym zespole od 19,0 % do 80 % badanych [16, 17]. Tak duże różnice 
wynikają przede wszystkim z doboru kryteriów rozpoznania. Istnieją liczne skale do oceny stanu 
psychicznego pacjentów, które nie zawsze odznaczają się dobrą wzajemną korelacją zgodności wy-
ników. Stosowanie tej samej skali oceny stanu psychicznego (np. skala samooceny Becka) również 
nie gwarantuje pełnej obiektywności, ponieważ przyjmowane są różne wartości progowe dla rozpo-
znania depresji. Wyniki badań zależne są również od warunków klinicznych ich przeprowadzenia. 
Za najbardziej wiarygodną uważa się ocenę stanu psychicznego pacjentów z przewlekłym bólem L-S 
przeprowadzoną przez psychiatrów. W amerykańskich badaniach z udziałem tych specjalistów 
stwierdzono zaburzenia psychiczne u 59 % chorych z przewlekłym bólem krzyża: epizod depresyjny 
(45 % badanych), uzależnienie od substancji psychoaktywnych (19 %) oraz lęk (9 %) [16]. Częstość 
występowania depresji jest najniższa wśród pacjentów zgłaszających się do lekarzy rodzinnych, naj-
wyższa zaś wśród osób pozostających pod opieką specjalistycznych klinik leczenia bólu [18, 19]. 
Może świadczyć to o zależności częstości wystąpienia objawów depresji od czasu trwania dolegli-
wości bólowych. U badanych pacjentów kierowanych do kompleksowego usprawniania z reguły po 
wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod leczniczych w warunkach ambulatoryjnych -u prawie 
połowy osób rozpoznano epizoddepresyjny.  

Pojawienie się depresji zależy przede wszystkim od stopnia ograniczeń codziennego fun-
kcjonowania. Im większa niesprawność w życiu codziennym, tym większe nasilenie depresji [20]. 
Pośród osób starszych depresja łączy się ze wzrostem ryzyka znacznego ograniczenia codziennej 
aktywności fizycznej, co prowadzi do bezruchu i nasilenia bólu, a tym samym pogłębienia niepełno-
sprawności [21]. U badanych przez nas pacjentów również współistnienie objawów depresji również 
korelowało z narastającymi ograniczeniami w wykonywaniu czynności życia codziennego. Niezależ-
nie od mechanizmu, w jakim dojdzie do ujawnienia się zaburzeń depresyjnych w przewlekłych ze-
społach bólowych, pogarszają one rokowanie chorego co do wyleczenia.  

Leki przeciwdepresyjne są stosowane w leczeniu zespołów bólowych o charakterze neuro-
patycznym od około 40 lat, mimo że nie do końca poznano ich sposób działania. Mają wspólne sie-
dlisko anatomiczne w układzie limbicznym oraz jednakową transmisję neurochemiczną w OUN po-
przez układ serotoninergiczny i noradrenergiczny, które odgrywają dużą rolę zarówno w patogenezie 
depresji jak i percepcji doznań bólowych. [22, 23].  
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Obecnie przyjmuje się, że leki przeciwdepresyjne mają odrębne właściwości analgetyczne 
niezależne od działania przeciwdepresyjnego [24]. Działanie to pojawia się wcześniej niż efekt anty-
depresyjny oraz wymaga użycia mniejszych dawek leków.  

Działanie przeciwbólowe leków trójpierścieniowych przeciwdepresyjnych (TLPD) jest 
udowodnione, jednak stosowanie ich jest ograniczone, zwłaszcza u starszych osób ze względu na 
działania uboczne przede wszystkim kardiotoksyczne i cholinolityczne. Leki nowej generacji są zna-
cznie bezpieczniejsze, mogą być używane nawet u pacjentów obciążonych chorobami układu krąże-
nia, ale ze względu na wybiórczy sposób działania cechują się zwykle mniejszym efektem analge-
tycznym. W zespołach bólowych L-S nie stwierdzono różnicy w skuteczności przeciwbólowej ami-
tryptyliny (TLPD) i fluoksetyny (SSRI). W pierwszej grupie stwierdzono poprawę u 82 %, w drugiej 
u 77 % badanych. Wyniki badań klinicznych wskazują na to, że warto zalecać chorym z przewlek-
łym bólem leki przeciwdepresyjne z dwóch powodów – poprawiają nastrój i wykazują samodzielne 
działanie analgetyczne. Nasze obserwacje wykazały, że zaburzenia depresyjne występują powszech-
nie u pacjentów cierpiących z powodu przewlekłego neuropatycznego bólu L-S, pozostają jednak nie 
rozpoznane i nie leczone w większości przypadków. Jedynie 7 % pacjentów z zaburzeniami o łagod-
nym nasileniu i 49 % pacjentów z umiarkowanym nasileniem objawów otrzymało stosowne leczenie 
przeciwdepresyjne mimo, że przed skierowaniem na rehabilitację pozostawali pod stałą opieką lekar-
ską. Istotne wydaje się również zwrócenie uwagi, że bardzo u bardzo niewielkiego odsetka pacje-
ntów bez zaburzeń depresyjnych w badanej grupie (16 %) włączono leczenie przeciwdepresyjne jako 
terapię wspomagającą pokonywanie przewlekłego, neuropatycznego bólu.  

Wnioski 
1. U wielu pacjentów zaburzenia depresyjne współistniejące z przewlekłym bólem nie są 

rozpoznawane i właściwie leczone mimo, że występują często i mają negatywny wpływ na spraw-
ność chorych w życiu codziennym. 

2. Zbyt rzadko wykorzystuje się działanie analgetyczne leków przeciwdepresyjnych w le-
czeniu przewlekłych zespołów bólowych L-S w codziennej praktyce klinicznej. 
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ZABURZENIA DEPRESYJNE U PACJENTÓW REHABILITOWANYCH  
Z POWODU PRZEWLEKŁEGO ZESPOŁU BÓLOWEGO KRĘGOSŁUPA  
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Streszczenie. Depresja jest najczęściej obserwowanym zaburzeniem psychicznym wspó-
łistniejącym z przewlekłym bólem. Celem pracy była ocena częstości występowania i sposobu 
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leczenia zaburzeń depresyjnych u pacjentów rehabilitowanych z powodu przewlekłego zespołu 
bólowego kręgosłupa L-S. W dniu rozpoczęcia cyklu terapeutycznego zaburzenia depresyjne 
stwierdzono u 47 % badanych. Jedynie 7 % pacjentów z zaburzeniami o łagodnym nasileniu i 
49 % pacjentów z umiarkowanym nasileniem objawów otrzymało stosowne leczenie przeciwde-
presyjne, żaden nie był poddany psychoterapii mimo, że przed skierowaniem na rehabilitację po-
zostawali pod opieką medyczną.  

 
Słowa kluczowe: przewlekły zespół bólowy L-S, depresja, leki przeciwdepresyjne 

 
 
 

DEPRESSIVE DISORDERS IN CHRONIC LOW BACK PAIN PATIENTS  
DURING MULTIDISCIPLINARY REHABILITATION TREATMENT 

 
Ewa LENART-DOMKA, Agnieshka BEJER, Mirosław PROBAHTA 

 
Rehabilitation Departament, Rzeszow University (Poland) 

 
Annotation. Depression is the most common psychiatric disorder in chronic pain. This study 

examined the incidence and ways of therapy of depression in chronic low back pain patients during 
multidisciplinary rehabilitation. Depression was diagnosed in 47 % patients at the beginning of the 
rehabilitation. Only 7 % of mild depression and 49 % of moderate depression patients were treated 
by antidepressants, non of them was given psychotherapy, despite that they had been given usual me-
dical care before coming for rehabilitation treatment. 

 
Key words: chronic low back pain, depression, antidepressants 
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