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CHOROBA AFEKTYWNA 
DWUBIEGUNOWA (ChAD)

CO TO JEST CHAD?

Radość, zadowolenie, smutek, rozpacz, tęsknota, rozdrażnienie - to stany emo-
cjonalne, które obecne są w życiu każdego człowieka. Zwykle pojawiają się nagle, 
mogą być intensywne, jednak są przejściowe - ograniczone do minut, godzin, 
czasem dni, rzadziej tygodni. Często okazuje się, że osoby, którym negatywne 
uczucia towarzyszą dłużej, cierpią na depresję. Jednak jeśli po epizodzie depresyj-
nym następuje całkowicie odmienny stan - tzw. emocjonalna “górka” (mania bądź 
hipomania) - wówczas istnieje prawdopodobieństwo, że osoba cierpi na Chorobą 
Afektywną Dwubiegunową, czyli ChAD.

W Chorobie Afektywnej Dwubiegunowej epizody depresyjne, maniakalne i mieszane 
następują po sobie w typowy dla danej osoby sposób. Pomiędzy nimi pacjent może 
doświadczać eutymii, czyli stanu bez objawów. Epizody afektywne mogą również przecho-
dzić bezpośrednio jeden w drugi - np. depresja w manię, potem w stan mieszany, potem 
znów w depresję i z powrotem w manię.



WYRÓŻNIAMY DWA GŁÓWNE T YPY CHOROBY AFEKT Y WNE J 
DWUBIEGUNOWE J:

T YP I  w którym oprócz depresji występują epizody maniakalne.

T YP II
gdzie “wyże”, inaczej “górki emocjonalne” nie są tak silne, przybierają 
postać epizodów hipomanii, które mają o wiele mniejsze nasilenie niż 
mania. W takim przypadku w całościowym obrazie zazwyczaj dominują 

epizody depresyjne, co może utrudniać właściwą diagnozę, gdyż osoba z ChAD 
typu II zazwyczaj przychodzi na wizytę do psychiatry właśnie z objawami depresji. 
Dlatego statystycznie osoby z typem II ChAD otrzymują właściwe rozpoznanie 
(a co za tym idzie leczenie) dopiero po ok. 10-15 latach!

KLUCZOWE JEST LECZENIE

W większości przypadków, aby utrzymać osobę z ChAD w dobrym zdrowiu 
potrzebne są leki, głównie tzw. stabilizatory nastroju (m.in. leki normotymiczne). 
Niewątpliwie dużą korzyść można uzyskać stosując dodatkowo psychoterapię, 
psychoedukację i inne pozafarmakologiczne interwencje, które uczą pacjenta, jak 
żyć i dobrze funkcjonować z ChAD. 

 OBJAWY CHOROBY AFEKT Y WNE J DWUBIEGUNOWE J

W przebiegu ChAD wyróżniamy epizody nastroju (afektywne) o określonych obja-
wach:

1 Mania (epizod maniakalny) - to stan, który łatwo zauważyć i rozpoznać. 

 f Osoba w manii jest bardzo aktywna, czy też “nakręcona”. 

 f W głowie ma nieustanną gonitwę myśli. Jedna myśl może wypierać drugą, 
a czasem aż kilka myśli walczy o uwagę chorego. 

 f W mani zauważamy chęć realizowania jednego planu za drugim, a często 
i wielu jednocześnie. Może to doprowadzić do dużej dezorganizacji życia 
chorego, którego działania mogą stać się chaotyczne. 

2



 f Chory śpi krótko (nawet 3-4 godziny na dobę), a czasem może wcale nie 
spać i  nadal jest przepełniony energią do działania. 

 f W tym stanie czuje się bardzo pewny siebie, a nawet ma wrażenie, że 
“może zrobić wszystko”. 

 f Dużo łatwiej jest mu zawierać nowe znajomości, ma większą ochotę prze-
bywać z innymi ludźmi. 

 f Jego libido rośnie, stąd wystąpić mogą ryzykowne kontakty seksualne. 
W stanie manii oświadczenie się i wzięcie ślubu z osobą, którą widzi się 
pierwszy raz w życiu jest zupełnie prawdopodobne. 

 f Chory chętnie podejmuje ryzyko, co może być groźne np. gdy uzna, że 
znaki drogowe go nie obowiązują. 

 f W manii większa jest skłonność do przyjmowania narkotyków czy picia 
alkoholu. 

 f W skrajnych przypadkach mogą wystąpić objawy psychotyczne. 

 f Samoocena osoby w manii czasem rośnie tak wysoko, że może się ona 
czuć naznaczona przez Boga. 

 f Wydawanie pieniędzy nie ma żadnych ograniczeń. Kupno 5 takich samych 
zegarków za kilka tysięcy złotych może podczas epizodu maniakalnego 
wydawać się w pełni uzasadnione. 

 f W ekstremalnych przypadkach głos w głowie chorego może nakazać mu 
np. sprzedaż domu, aby uzyskane pieniądze rozdać na ulicy. 

Podsumowując, największym zagrożeniem w manii jest podejmowanie decy-
zji o bardzo poważnych konsekwencjach oraz ryzyko przejścia w ciężki epizod 
depresji (Powyższe przykłady zachowań są autentyczne i pochodzą z obserwacji 
klinicznych).

2 Hipomania (epizod hipomanii) – to stan, który trudno zauważyć.

 f Przebywanie w towarzystwie osoby w hipomanii jest bardzo przyjemne. 

 f Taka osoba opowiada wiele ciekawych historii, mówi komplementy, jest 
towarzyska i wygadana. 
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 f Jej motywacja i zaangażowanie pociąga ludzi wokół, którzy chcą działać 
razem z nią, czy też podążać za nią. 

 f W hipomanii ludzie potrafią dokonywać wielu wspaniałych rzeczy - roz-
kręcać nowe biznesy, tworzyć wspaniałe dzieła. Ich twórczość funkcjonuje 
wówczas na wysokim poziomie, a działania są często dobrze zorganizowa-
ne. 

 f Niestety w tym stanie może na niekorzyść zmienić się sytuacja finansowa 
chorego - z dnia na dzień u osoby w hipomanii może pojawić się nowe za-
interesowanie lub hobby np. bartnictwo. Fala zainteresowania trwa jednak 
krótko i po kilku dniach często okazuje się, że nowa pasja minęła bezpow-
rotnie, a chory został z ulem, pszczołami i bez pieniędzy. 

 f Sen w hipomanii zwykle jest albo krótszy np. o 2 godziny, albo dużo bar-
dziej regenerujący, dzięki czemu chory od razu po wstaniu jest gotowy do 
działania.

 f WAŻNE! Niektóre osoby część z powyższych cech mają na stałe, nato-
miast jeśli cechy te pojawiają się i znikają, wtedy lekarz uznaje je za objawy 
hipomanii. 

Reasumując, stan hipomanii bardzo łatwo przeoczyć, ponieważ nie jest aż tak 
intensywny jak mania, a dla doświadczającej go osoby jest zwykle przyjemny. 
Hipomania sama w sobie raczej nie będzie powodować przykrych konsekwencji 
(a zapewne nie od razu - może ten ul da się sprzedać;).

Największe zagrożenie w hipomanii to przyjmowanie na siebie zbyt dużej liczby 
obowiązków, zleceń. Gdy energia, która napędzała chorego zacznie się kończyć, 
może on nie udźwignąć ciężaru zobowiązań.

3 Depresja (epizod depresyjny) 

 f Depresja w pewnym sensie odbiera wiele z życia. 

 f W depresji chory czuje się źle, jest przygnębiony, smutny lub obojętny. 

 f Traci chęć, aby robić to, co dotychczas sprawiało mu przyjemność. 

 f Nie ma ochoty na seks. 

 f Zaniedbuje hobby, unika przyjaciół, znajomych. 

 f Czytanie książki staje się wyzwaniem, trudno jest utrzymać uwagę. 
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 f Niektóre osoby mają ochotę cały czas spać, innym zaś trudno jest zasnąć, 
bądź budzą się w trakcie nocy lub za wcześnie. 

 f Poranek nie przynosi ulgi - chory czuje się jakby niósł na plecach wielki 
ciężar. Nie może podnieść się z łóżka. 

 f W ciągu dnia chory w depresji odczuwa stałe zmęczenie i trudno mu 
funkcjonować. 

 f Podejmowanie decyzji wydaje się niemożliwe. 

 f U osoby w depresji może pojawić się uczucie niepokoju, a nawet lęk. 

 f Chory ma niską samoocenę, zaczyna w siebie wątpić, staje się mniej pew-
ny siebie i nie obchodzi go przyszłość, która maluje się tylko w czarnych 
barwach (podobnie jak przeszłość i teraźniejszość). 

 f Osoba w depresji ma często ochotę po prostu się nie obudzić lub co gor-
sza zaczyna myśleć o śmierci i samobójstwie.

Zagrożenia, jakie niesie ze sobą epizod depresyjny to m.in. spadek efektywności 
w pracy, osłabienie więzi z członkami rodziny, przyjaciółmi, znajomymi oraz ryzyko 
popełnienia samobójstwa. 

4 Stan mieszany/epizod mieszany - jest to stan, w którym objawy 
depresyjne łączą się z hipomaniakalnymi/maniakalnymi. 

 f Objawy depresyjne i maniakalne mogą występować naprzemiennie co 
kilka godzin lub jednocześnie. 

 f Osoba w tym stanie może przeżywać głęboką rozpacz, płakać, a jednocze-
śnie doświadczać gonitwy myśli, mieć dużą ilość energii. 

 f Jeśli myśli te mają charakter samobójczy (co jest dość częste), to rośnie 
ryzyko popełnienia samobójstwa - taka osoba potrzebuje natychmiasto-
wej pomocy!

Zagrożenie w stanach mieszanych to ryzyko popełnienia samobójstwa, które jest 
wyższe niż w pozostałych stanach. Duża drażliwość może powodować dyskomfort 
i utrudniać normalne funkcjonowanie.
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JAK POMÓC TAKIE J OSOBIE Z CHAD?

1. Pomóż znaleźć dobrego specjalistę.
Przede wszystkim znajdź osobę, którą chory będzie darzyć zaufaniem i której 
będzie mógł się zwierzyć. Przekonaj go, że specjalista kieruje się tylko dobrem 
pacjenta i wie, co należy robić, by chory poczuł się lepiej. Niekiedy przepisane leki 
będą miały nieprzyjemne działania uboczne, ale za jakiś czas pozwolą choremu 
wrócić do zdrowia. Czasem słowa usłyszane od terapeuty nie będą przyjemne, ale 
zmiany, które wprowadzą, mogą uratować choremu zdrowie, a być może i życie. 

ChAD wymaga zaplanowania leczenia - tak krótko, jak i długofalowo. Przypomnij 
osobie z ChAD, aby razem z lekarzem i terapeutą stworzyła wspólny plan działa-
nia i trzymała się go. Inaczej leczy się depresję, inaczej manię, hipomanię, inaczej 
postępujemy w czasie eutymii (stan wolny od objawów). Raz możemy bardziej 
skoncentrować się na lekach, raz bardziej na tworzeniu i kultywowaniu dobrych 
nawyków np. higieny snu, czy rozwijaniu umiejętności np. asertywności.

To prawda, że ChAD to rozpoznanie na całe życie, ale przy umiejętnym postępo-
waniu i kontakcie z zaufanym specjalistą chorobę można mieć pod kontrolą, a wi-
zyty lekarskie ograniczyć do spotkań kontrolnych np. raz na pół roku, czy nawet 
raz na rok. 

2. Idź razem z chorym do lekarza.
Czasem warto zaproponować, aby razem udać się na wizytę do specjalisty. Chorzy 
na ChAD czasami mają trudność, aby pójść samemu do lekarza czy terapeuty. 
A warto pamiętać, że im wcześniej chory otrzyma pomoc, tym wcześniej dozna 
ulgi w cierpieniu.

3. Ofiaruj swoje wsparcie podczas każdego epizodu.
Być może osoba w depresji nie będzie miała ochoty rozmawiać, ale samo to, że dla 
niej jesteś jest bardzo ważne. 

4.  Okaż zrozumienie dla objawów przy każdym epizodzie. 
Są osoby, którym trudno jest zrozumieć, czym jest depresja. Mogą mylnie uznawać 
osoby w depresji za leniwe. Takie podejście jest bardzo krzywdzące i powoduje 
dodatkowe (niepotrzebne!) cierpienie. 

Z kolei np. podczas tzw. drażliwej hipomanii osoba może zachowywać się w spo-
sób bardzo trudny dla innych - wszczynać kłótnie “o byle co”, być nieprzyjemną 
w obyciu. Jeśli takie zachowanie nie ma żadnego dobrego wytłumaczenia - proszę 
weź pod uwagę, że mogą to być objawy wynikające z zaburzenia nastroju. 
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5. Zauważ stan manii/hipomanii. 
Zazwyczaj osoba w tym stanie nie widzi potrzeby pójścia na wizytę lekarską. A jest 
to stan, który wymaga leczenia. W manii chorzy są bardzo aktywni, „nakręceni”, co 
w pewnym momencie może doprowadzić do gwałtownego spadku formy i wystą-
pienia bardzo ciężkich objawów depresji wymagających długiego leczenia. 

Warto więc umieć rozpoznać, że mamy do czynienia z manią/hipomanią, nie igno-
rować tego stanu i nie czekać z wizytą u lekarza. 

6. Działaj, kiedy sytuacja tego wymaga. 
W przypadku wystąpienia epizodu manii, hipomani lub depresji warto nakłonić 
chorego do wizytu u lekarza. Staraj się, aby wszystko odbywało się za zgodą danej 
osoby. Jednak w skrajnych przypadkach, gdy działania chorego są bardzo ryzy-
kowne lub zagrażają zdrowiu i życiu, konieczne może być leczenie szpitalne (np. 
w ciężkiej depresji z myślami samobójczymi bądź w manii psychotycznej).

7. Reaguj, kiedy chory zapomina o lekach.
Każdemu może się zdarzyć zapomnieć przyjąć dawki leku. Natomiast jeśli sytuacja 
pojawia się notorycznie, należy reagować. Aby leki miały możliwość skutecznego 
działania MUSZĄ być przyjmowane regularnie. Inaczej objawy będą występowały 
częściej oraz będą bardziej nasilone i trudniejsze do leczenia. 

 f Stwórz nawyk u chorego np. branie leków zawsze po śniadaniu/kolacji, po 
umyciu zębów, po przebudzeniu/przed snem.

 f Kup kasetkę na leki - zwłaszcza, jeśli chory przyjmuje więcej niż 1 lek. 
Wystarczy położyć ją w jednym, dobrze widocznym miejscu. Przy okazji od 
razu będzie widać, jeśli któraś z dawek została pominięta.

8. Odstawianie leków? Reaguj, nie czekaj! 
Odstawienie leków może mieć niekiedy dramatyczne konsekwencje. Zapytaj 
chorego, dlaczego to robi. Poproś, aby porozmawiał na temat leków ze swoim 
lekarzem. Odstawienie leków powinno być zawsze uzgodnione z psychiatrą. 

9. Reaguj, gdy chory nadużywa substancji psychoaktywnych
Przy rozpoznanej Choroby Afektywnej Dwubiegunowej należy unikać substan-
cji psychoaktywnych. Picie alkoholu bywa pierwszym rodzajem “samoleczenia 
depresji”, ale w swoich odległych konsekwencjach pogłębia jej objawy i utrudnia 
leczenie. 

W stanach manii alkohol bywa nadużywany w znacznych ilościach, co nierzad-
ko doprowadza do uzależnienia. Narkotyki z zasady będą pogarszały nasilenie 
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objawów lub co gorsza, prowokować wystąpienie nowych. Nikotyna może np. 
negatywnie wpłynąć na sen, a nawet nasilać objawy lękowe. 

ChAD niesie ze sobą wysokie ryzyko rozwoju uzależnienia od substancji psychoak-
tywnych.

NA JCZĘSTSZE PY TANIA I ODPOWIEDZI

1. Czuję się dobrze. Czy muszę brać leki?
A czy chcesz żeby tak pozostało? Lekarz przepisuje leki, które mają sprawić, że 
w dobrym samopoczuciu pozostaniesz jak najdłużej. Zasadność podawania leków 
została udowodnia w licznych, obszernych badaniach naukowych. Jeśli odsta-
wisz leki, to cała równowaga, którą udało się stworzyć w mózgu, nagle zostanie 
zachwiana. Leki dbają o neurofizjologię Twojego mózgu. Mają za zadanie zapewnić 
jak najlepsze warunki dla jego optymalnego działania. Dbają o Twój mózg. 

Niestety bez stosowania odpowiednich leków przebieg ChAD ulega zwykle pogor-
szeniu, epizodów afektywnych w miarę upływu czasu jest coraz więcej i przebie-
gają coraz ciężej. Co za tym idzie, cierpią relacje z bliskimi, z przyjaciółmi, pogarsza 
się zdrowie, stan finansowy, a nawet skraca długość życia. Czy warto zatem odsta-
wiac leki bez konsultacji z lekarzem? Zdecydowanie nie!

2. Dlaczego leczymy ChAD? 
W depresji często jesteśmy niezdolni do pracy, a jeśli nawet pracujemy, to przy-
chodzi nam to z dużym trudem. W manii możemy stracić majątek całego życia, 
wpaść w uzależnienie, popsuć relacje z bliskimi. Co więcej z badań naukowych 
wynika, że wśród osób z nieleczoną Chorobą Afektywną Dwubiegunową ryzyko 
samobójstwa jest co najmniej 15 razy większe niż w populacji ogólnej! Leczymy 
ChAD, aby temu wszystkiemu zapobiegać. Chcemy, aby pacjenci jak najdłużej 
pozostawali w dobrym zdrowiu, mogli cieszyć się ze swojego życia i normalnie 
pracować.

3. Czy leki przyjmuje się też w ciąży?
Zazwyczaj tak. Jest to kwestia do ścisłego ustalenia z lekarzem. Istnieją bowiem 
leki, które są bezpieczne i mogą być przyjmowane w ciąży. Z drugiej strony są 
też leki, których z zasady nie stosuje się w ciąży np. walproiniany. Poza tym dawki 
przyjmowanych leków w ciąży mogą wymagać zmodyfikowania.

4. Co to są stabilizatory nastroju (leki normotymiczne)?
Są to substancje będące podstawą leczenia Choroby Afektywnej Dwubieguno-
wej. Zadaniem ich jest, aby epizodów choroby (hipomanii, manii, depresyjnych, 
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mieszanych) było jak najmniej. W danym epizodzie mają za zadanie eliminację lub 
przynajmniej zmniejszenie nasilenia objawów. 

Do grupy tych leków należą: lit, leki przeciwpadaczkowe (np. lamotrygina, karba-
mazepina, walproiniany), neuroleptyki (np. kwetiapina, olanzapina, arypiprazol, 
lurazydon). 

W zależności od rodzaju epizodu afektywnego użyte mogą być różne leki. 

5. Lekarz rozpoznał u mnie ChAD, nie zgadzam się z diagnozą. Co robić?
 f Przede wszystkim nie lekceważ diagnozy. Jeśli myślisz, że nie masz ChAD, 

to podobnie jak np. przy cukrzycy - wyklucz ją! To dotyczy Twojego zdro-
wia! Diagnostyka ChAD bywa niekiedy uciążliwa/trudna/długa, na pewno 
wymaga też obserwacji i innych dodatkowych informacji.

 f Zapoznaj się z objawami ChAD. Sprawdź, czy cokolwiek zgadza się w Two-
im przypadku. Sprawdź, czy zmiany nastroju w Twoim życiu miały związek 
z jakimiś sytuacjami, czy nie ma przypadkiem “wzoru”, albo typowego 
czynnika, który je wyzwala.

 f Zapytaj o zdanie rodziny i przyjaciół. Może mają jakieś spostrzeżenia?

 f Porozmawiaj o diagnozie z lekarzem.

 f Zasięgnij opinii innego specjalisty. W tym wypadku najlepiej udać się do 
osoby, która ma duże doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu zaburzeń 
afektywnych. Przygotuj się do tego spotkania. Zanotuj wszystkie swoje 
obserwacje na kartce. Warto na wizytę przyjść z osobą, która może udzielić 
obiektywnych informacji o Tobie.

6. Czy leki zmieniają to, kim jestem?
Nie. Leki nie ingerują w Twoją osobowość. Nie zmieniają cech charakteru. Wręcz 
przeciwnie. Dobrze dobrane leczenie ma na celu, abyś czuł/czuła się sobą przez 
jak najdłuższy czas. Wówczas okresy “wyżów” i “niżów” tak naprawdę nadal będą 
występować lecz owe wahania nastroju staną się bardziej bezpieczne. 

7. Czy ChAD jest całkowicie uleczalny?
Niestety nie, ale dzięki zastosowaniu odpowiedniego leczenia można uzyskać 
znaczną i trwałą poprawę. Jest to zaburzenie psychiczne, które wymaga stałego 
(bezterminowego) leczenia. Celem leczenia jest, aby remisje (okresy bez objawów) 
były jak najdłuższe. Niestety epizody afektywne będą występowały nadal. Będą 
jednak występowały rzadziej, trwały krócej, a ich objawy będą mniej intensywne 
i łatwiejsze do leczenia.
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NZOZ Centrum Terapii DIALOG to specjalistyczna przychodnia psychiatryczno-
-psychologiczna. W ciągu 15 lat przyjęliśmy ponad 100 000 pacjentów.

Łączymy siły ponad 250 doświadczonych specjalistów – lekarzy psychiatrów, neu-
rologów i psychologów, psychoterapeutów – aby dokładnie diagnozować, profesjo-
nalnie pomagać i leczyć.

Pacjentom z całej Polski zapewniamy pomoc online, telefonicznie oraz w 7 przy-
chodniach w Warszawie przez 7 dni w tygodniu.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów prowadzimy Wysoko-
specjalistyczne Poradnie, w których przyjmują lekarze psychiatrzy specjalizujący 
się w konkretnych obszarach psychiatrii, m.in. Poradnię Zaburzeń Odżywiania, 
Poradnię Nerwic i Lęku, Poradnię Depresji, ADHD u Dorosłych, czy Poradnię 
Zaburzeń Snu. Dzięki skierowaniu do odpowiedniej poradni, pacjenci trafiają w ręce 
doświadczonych i troskliwych ekspertów w danej, wąskiej dziedzinie.

W Dialogu działa też Centrum Psychoterapii. Pacjenci mogą skorzystać z bezpłat-
nego, indywidualnego doboru psychoterapeuty - doradca dobiera specjalistę po-
siadającego największe doświadczenie w problemach z którymi zgłasza się pacjent.

Dzięki ścisłej i bezpośredniej współpracy między psychoterapeutami a lekarza-
mi psychiatrami nasi pacjenci mają zapewnioną kompleksową opiekę a przez 15 
lat wypracowaliśmy autorskie procedury, które zapewniają pacjentom najwyższą 
jakość obsługi od momentu pierwszego kontaktu.

www.psychiatrzy.warszawa.pl 22 436 83 50


