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W artykule, stanowi¹cym czêœæ III cyklu o koncepcjach menopauzy, zaprezentowano
przegl¹d badañ dotycz¹cych psychopatologicznych nastêpstw menopauzy. Odwo³uj¹c siê do
hipotezy niedoboru estrogenu omówiono zak³ócenia procesów poznawczych, g³ównie uwagi
i pamiêci. Przedstawiono przegl¹d koncepcji wyjaœniaj¹cych wystêpowanie depresji u kobiet
w okresie oko³omenopauzalnym – hipotezê efektu bezpoœredniego, hipotezê efektu domina,
koncepcjê psychodynamiczn¹ oraz psychospo³eczn¹. Ka¿d¹ z nich ilustruj¹ przyk³ady badañ. Wyp³ywaj¹cy z nich wniosek wskazuje na koniecznoœæ uwzglêdniania w etiologii depresji w okresie oko³omenopauzalnym wielu wspó³wystêpuj¹cych czynników.
S³owa kluczowe: menopauza, depresja, zaburzenia procesów poznawczych
(Przegl¹d Menopauzalny 2005; 5: 24–31)

Zdobyta przez XX-wiecznych badaczy wiedza
o biologicznych podstawach menopauzy, zw³aszcza zaœ
odkrycie roli hormonów p³ciowych i opanowanie ich
syntezy, wydaje siê czynnikiem istotnym do zrozumienia wspó³czesnego podejœcia do menopauzy [1]. Wyjaœnienie hormonalnego mechanizmu menopauzy poci¹gnê³o za sob¹ badania nad ró¿norodnymi skutkami
zmian hormonalnych analizowanych w ramach hipotezy niedoboru estrogenu [2], w tym zmian psychicznych.
Pojawienie siê menopauzy od dawna ³¹czono z wystêpowaniem zaburzeñ psychicznych, a zw³aszcza z melancholi¹ inwolucyjn¹ [3–7], rozumian¹ jako depresja wystêpuj¹ca w okresie klimakterium. Zaburzenie to, zdaniem E.
Kreapelina [za: 6, 7], charakteryzowa³o siê wystêpowaniem nastroju depresyjno-lêkowego, licznymi urojeniami
(g³ównie grzesznoœci, winy, ubóstwa), zaburzeniami snu
oraz nasilonymi tendencjami samobójczymi. Traktowana
pocz¹tkowo jako odrêbne zaburzenie, melancholia inwolucyjna zosta³a z czasem w³¹czona do grupy zaburzeñ
afektywnych [4, 6], ale nawet w starszych podrêcznikach
psychiatrii spotkaæ ju¿ mo¿na pogl¹d, zgodnie z którym
ani psychoza inwolucyjna, ani psychoza klimakteryczna
nie stanowi¹ odrêbnych jednostek nozologicznych [5].

Niemniej zmiany hormonalne zwi¹zane z menopauz¹ ju¿
dawno uznawano za czêste pod³o¿e dla powik³añ epigenetycznych, psychotycznych i psychonerwicowych [5], podkreœlaj¹c jednoczeœnie koniecznoœæ uwzglêdniania wielu
innych ni¿ hormonalne czynników w etiologii zaburzeñ
psychicznych w tym okresie ¿ycia.
Przekonanie o wystêpowaniu zmian psychicznych
w okresie oko³omenopauzalnym jest doœæ rozpowszechnione [3]. Znajduje to wyraz równie¿ w potocznym obrazie kobiety w okresie menopauzy, w którym dominuj¹ odniesienia do stanu emocjonalnego, a przedstawiciele obu p³ci, zw³aszcza w m³odszym wieku, podkreœlaj¹
wystêpowanie takich w³aœciwoœci, jak nerwowoœæ, k³ótliwoœæ, labilnoœæ emocjonalna i apatia [8]. Wœród objawów ³¹czonych z menopauz¹ wymienia siê szereg objawów psychicznych, takich jak depresja, dra¿liwoœæ, zak³ócenia koncentracji i pamiêci [9], a tak¿e napiêcie
psychiczne, sta³a lêkliwoœæ, wybuchowoœæ oraz skargi
hipochondryczne [10]. Odniesienia do zaburzeñ psychicznych zwi¹zanych z menopauz¹ pojawiaj¹ siê równie¿ w literaturze popularnej i prasie [11, 12]. Zmian
psychicznych spodziewaj¹ siê równie¿ same kobiety
[13]. Warto zastanowiæ siê wiêc nad rol¹ menopauzy
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w powstawaniu i ujawnianiu siê objawów psychopatologicznych, tym bardziej, ¿e w dostêpnej literaturze spotkaæ mo¿na sprzeczne pogl¹dy. Podkreœla to wyraŸnie
J.M. Stoppard [14] w odniesieniu do depresji, wskazuj¹c na kontrowersje wokó³ roli menopauzy w etiologii
depresji, a tak¿e niezgodnoœci dotycz¹ce czêstoœci wystêpowania depresji w okresie oko³omenopauzalnym.

M e n opau z a a z m i a n y p r o c e s ó w
poz n aw c z y c h
Obecnoœæ receptorów estrogenu w oœrodkowym uk³adzie nerwowym jest dowodem na to, ¿e uk³ad ten podlega
jego oddzia³ywaniu – we wczesnych stadiach rozwoju estrogen odgrywa rolê w tworzeniu siê po³¹czeñ nerwowych
[15–17] oraz tworzeniu siê struktury mózgu w³aœciwej dla
p³ci [16], póŸniej oddzia³uje na neurotransmitery (m.in. na
syntezê acetylocholiny), stê¿enie serotoniny, a tak¿e na
dopaminê [15, 18, 19] oraz chroni neurony przed wieloma
szkodliwymi czynnikami, co wykazano w badaniach eksperymentalnych [17, 20]. Uwa¿a siê, ¿e estrogen oddzia³uje na obszar hipokampa, struktury zwi¹zanej z uczeniem
siê i pamiêci¹, st¹d odgrywa rolê w procesach poznawczych [21, 22]. Oddzia³ywanie estrogenu na syntezê acetylocholiny i dopaminy równie¿ ³¹czone jest sprawnoœci¹
procesów poznawczych [19, 23]. Z niedoborem estrogenu
nastêpuj¹cym po menopauzie najczêœciej wi¹zane s¹ zaburzenia procesów poznawczych i choroba Alzheimera
[15–17, 22–25]. W kontekœcie menopauzy analizowane
jest równie¿ wystêpowanie depresji [6, 26–30], schizofrenii [6, 31] oraz ataków paniki [32].
Analiza zmian zwi¹zanych z menopauz¹ musi
uwzglêdniaæ zmiany zwi¹zane z wiekiem, które dotycz¹
sprawnoœci psychofizycznej, a tak¿e pamiêci i uwagi.
W pierwszym przypadku obserwuje siê pogorszenie widzenia (zw³aszcza widzenia peryferycznego i widzenia
w ciemnoœci), spadek zdolnoœci rozró¿niania wysokich
tonów, obni¿enie wra¿liwoœci wêchowej, pogorszenie siê
czasu reakcji, a tak¿e spadek si³y miêœni i elastycznoœci
stawów [33]. Drugi typ zmian obejmuje pogorszenie pamiêci krótkotrwa³ej [34, 35], a tak¿e pamiêci epizodycznej [33]. Ró¿nice w zakresie pamiêci pomiêdzy m³odszymi i starszymi osobami s¹ najwyraŸniejsze w badaniach
laboratoryjnych, gdy stosowane s¹ standardowe procedury oceny zapamiêtywania i przypominania. Zmniejszaj¹
siê natomiast, gdy sprawnoœæ pamiêci oceniana jest przez
pryzmat funkcjonowania w warunkach dnia codziennego
i dotyczy dobrze utrwalonych czynnoœci [33, 35]. Z wiekiem pogorszeniu ulega równie¿ koncentracja i podzielnoœæ uwagi [35, 36], a tak¿e orientacja przestrzenna [15].
Wymienione wy¿ej zmiany dotycz¹ tak kobiet, jak
i mê¿czyzn, niemniej starzenie siê mózgu nie przebiega
jednakowo u obu p³ci. Atrofia tkanki mózgowej u kobiet zaczyna siê póŸniej ni¿ u mê¿czyzn. Rozpoczêty
proces postêpuje jednak szybciej. Ponadto u kobiet
ubytki tkanki w obrêbie hipokampa i p³atów ciemienio-
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wych s¹ wiêksze ni¿ u mê¿czyzn. Zwi¹zane z p³ci¹ ró¿nice dotycz¹ wiêc obszarów istotnych dla procesów poznawczych, czym m.in. t³umaczy siê czêstsze wystêpowanie u kobiet choroby Alzheimera [15].
W rozwa¿aniach dotycz¹cych zmian procesów poznawczych u kobiet analizuje siê zwi¹zek tych zmian
z menopauz¹. Przyk³adem mog¹ byæ badania U. Halbereicha i wspó³pracowników [24], którzy zastosowali bateriê testów poznawczych i wykazali brak zwi¹zku pomiêdzy wiekiem a poziomem wykonania wiêkszoœci testów.
Wynik ten dotyczy³ wszak¿e wy³¹cznie kobiet przed menopauz¹. Wyst¹pienie menopauzy wyraŸnie pogorszy³o
natomiast wskaŸniki sprawnoœci niektórych procesów
poznawczych, co autorzy interpretuj¹ jako przyspieszenie
deterioracji procesów poznawczych zwi¹zane ze zmianami hormonalnymi, zw³aszcza zaœ z zanikaniem ochronnej
roli estradiolu i progesteronu. Badania K. Yaffe i wsp.
[37] prowadzone z udzia³em du¿ej grupy kobiet dostarczy³y kolejnych argumentów na rzecz zwi¹zku pomiêdzy
poziomem estrogenu a procesami poznawczymi. Kobiety
z niskim poziomem estrogenu (czego wskaŸnikiem by³a
zaawansowana osteoporoza) osi¹gnê³y istotnie ni¿sze
wyniki w testach oceniaj¹cych koncentracjê uwagi, pamiêæ bezpoœredni¹ i odroczon¹. Wyniki, jakie uzyskali
we W³oszech M. Amore i wspó³pracownicy [38], poœrednio wskazuj¹ na zwi¹zek poziomu estrogenu i obni¿enia
siê sprawnoœci procesów poznawczych. Spoœród 1 434
uczestniczek badañ (wiek 45–55 lat) najczêstsze skargi
na pogorszenie siê pamiêci i koncentracji uwagi zg³asza³y kobiety po menopauzie. Warto dodaæ, ¿e skargi na gorsze funkcjonowanie pamiêci i uwagi w przypadku tej
grupy kobiet by³y istotnie statystycznie zwi¹zane z wiêksz¹ liczb¹ negatywnych wydarzeñ ¿yciowych doœwiadczanych w okresie ostatniego roku. Nie mo¿na wykluczyæ wiêc, ¿e czynnikiem odpowiedzialnym za problemy
poznawcze by³y emocje zwi¹zane z trudnoœciami ¿yciowymi, a nie zmiany hormonalne.
Wyniki badañ nad zwi¹zkami menopauzy i pogorszenia siê procesów poznawczych nie s¹ jednoznaczne. W literaturze s¹ równie¿ doniesienia wskazuj¹ce na brak zale¿noœci pomiêdzy poziomem hormonów a poziomem
wykonania zadañ anga¿uj¹cych procesy poznawcze. Badania prowadzone w Finlandii [19] wykaza³y, ¿e wysokie
natê¿enie objawów wazomotorycznych, których zwi¹zek
ze spadkiem poziomu estrogenu nie ulega w¹tpliwoœci
[9], nie zak³óca przebiegu procesów poznawczych. Kobiety z bardzo intensywnymi objawami wazomotorycznymi uzyskiwa³y takie same wyniki w zakresie czasu reakcji, koncentracji uwagi i tempa przetwarzania informacji, jak kobiety z niskim natê¿eniem objawów. Ponadto
u badanych kobiet nie stwierdzono istotniej statystycznie
korelacji pomiêdzy wynikami testów i stê¿eniem estradiolu. Podobne rezultaty uzyskano w badaniach S. Shaywitza [za: 39]. Zastosowanie rezonansu magnetycznego
ujawni³o u kobiet o wy¿szym stê¿eniu estrogenu zmianê
aktywnoœci mózgu w czasie wykonywania zadañ pamiêciowych. Poziom wykonania tych zadañ nie by³ jednak
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zwi¹zany z poziomem estrogenu. Badania A. Herliz [za:
36] prowadzone z udzia³em 1 000-osobowej losowo dobranej grupy mieszkañców szwedzkich miast równie¿
nie wykaza³y za³amania siê sprawnoœci procesów poznawczych u 50-letnich kobiet, a wiêc w wieku zbli¿onym do œredniego wieku menopauzy w krajach skandynawskich.
Zwi¹zek deficytu estrogenu i obni¿enia sprawnoœci
wybranych procesów poznawczych wskazywany w cytowanych powy¿ej wynikach badañ sugerowa³by mo¿liwoœæ wykorzystywania hormonalnej terapii zastêpczej
do zapobiegania pogarszaniu siê sprawnoœci procesów
poznawczych lub choæby do spowalniania procesu deterioracji. Badania maj¹ce na celu udokumentowanie pozytywniej roli substytucji hormonalnej s¹ prowadzone od
wielu lat. Ich wyniki nie s¹ jednoznaczne – wskazuj¹ na
odmienne skutki stosowania hormonalnej terapii zastêpczej w przypadku kobiet w okresie oko³omenopauzalnym i po menopauzie, a tak¿e w kobiet, u których wyst¹pi³y objawy demencji w porównaniu z kobietami bez takich objawów. K. Yaffe i wsp. [23] w obszernym przegl¹dzie badañ dotycz¹cych efektów hormonalnej terapii
zastêpczej wykazali, ¿e stosowanie terapii hormonalnej
nie poprawia sprawnoœci procesów poznawczych u kobiet po menopauzie, u których nie wyst¹pi³y objawy demencji. Wyniki prowadzonej przez nich metaanalizy wykaza³y natomiast, ¿e terapia estrogenowa zmniejsza
o 29% ryzyko pojawienia siê demencji u kobiet. Podobne stanowisko prezentuj¹ Fillit i Luine [16] odwo³uj¹c siê
do choroby Alzheimera. Autorzy ci podkreœlaj¹, ¿e
u chorych kobiet stê¿enie estradiolu jest wyraŸnie ni¿sze,
zaœ terapia hormonalna nie tylko oddzia³uje na sprawnoœæ procesów poznawczych mierzonych testami psychologicznymi, ale równie¿ poprawia kr¹¿enie mózgowe
i zmniejsza nieprawid³owoœci w zapisie EEG. W badaniach klinicznych wykazano, ¿e stosowanie terapii hormonalnej zmniejsza natê¿enie objawów choroby Alzheimera. Badania epidemiologiczne potwierdzaj¹ zaœ, ¿e
liczba kobiet stosuj¹cych terapiê hormonaln¹ jest mniejsza wœród osób z rozpoznan¹ chorob¹ Alzheimera w porównaniu z grup¹, w której choroba nie wyst¹pi³a [17].
Ponadto niektóre szacunki wskazuj¹, ¿e ryzyko wyst¹pienia choroby Alzheimera mo¿e zmniejszyæ siê nawet
o 40% u kobiet przyjmuj¹cych estrogen, zaœ d³u¿szy czas
przyjmowania preparatów hormonalnych zmniejsza
wzglêdne ryzyko zachorowania [16]. J. Compton i
D. Murphy [15] formu³uj¹ ostro¿niejszy wniosek stwierdzaj¹c, ¿e stosowanie estrogenu u kobiet po menopauzie
mo¿e opóŸniæ ujawnienie siê choroby Alzheimera, nie
zapobiegnie jednak jej wyst¹pieniu. Rezultaty uzyskane
w ramach programu Women’s Health Initiative – badañ
prowadzonych w USA z udzia³em kilkunastu tysiêcy kobiet – wskazuj¹ na zupe³nie inne zale¿noœci. Stosowanie
terapii hormonalnej (w tym przypadku estrogenu i progesteronu) nie poprawi³o funkcjonowania poznawczego jego uczestniczek. Przeciwnie, wykazano, ¿e jej stosowanie nie zapobiega spadkowi sprawnoœci procesów po-
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znawczych, a ponadto zwiêksza ryzyko pojawienia siê
objawów demencji [40]. Niezbêdne s¹ wiêc dalsze badania nad efektami terapii hormonalnej, a w przypadku jej
stosowania przestrzeganie poznanych ju¿ ograniczeñ suplementacji hormonalnej [41, 42].

Menopauza a depresja
Kwesti¹ budz¹c¹ wiele uwagi jest zwi¹zek menopauzy i zaburzeñ nastroju, g³ównie depresji. Liczne
dyskusje dotycz¹ w tym przypadku kilku zagadnieñ: po
pierwsze, zwiêkszania siê liczby przypadków depresji
po menopauzie, po drugie, mechanizmu odpowiedzialnego za powstawanie depresji, po trzecie, efektów hormonalnej terapii zastêpczej w leczeniu depresji. Przyjrzyjmy siê bli¿ej ka¿demu z nich.

Wystêpowanie depresji w okresie
oko³omenop auzalny m
Wystêpowanie depresji u kobiet w okresie menopauzy warto rozpatrywaæ, uwzglêdniaj¹c istotne ró¿nice miêdzy p³ciami w zakresie zaburzeñ depresyjnych. Zgodnie
z danymi epidemiologicznymi epizody depresji wystêpuj¹ u kobiet od 1,5 do 3,5 razy czêœciej ni¿ u mê¿czyzn. Nie
stwierdza siê natomiast podobnego zró¿nicowania w czêstoœci wystêpowania zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych [43, 44]. Czêstsze wystêpowanie depresji u kobiet
jest ³¹czone ze specyficzn¹ podatnoœci¹ biologiczn¹
i uwarunkowaniami spo³ecznymi. Zmiany hormonalne,
do jakich dochodzi w okresie dojrzewania, rozpoczynaj¹
okres zró¿nicowanego wystêpowania depresji u kobiet
i mê¿czyzn, dlatego w analizach depresji szczególne znaczenie przypisuje siê gospodarce hormonalnej, wi¹¿¹c
wystêpowanie depresji u kobiet z okresami tzw. prze³omów hormonalnych, a wiêc ci¹¿¹ i porodem oraz menopauz¹ [26, 43, 45, 46].
Niektóre Ÿród³a podaj¹, ¿e zaburzenia depresyjne
spe³niaj¹ce kryteria klasyfikacyjne ICD-10 (Miêdzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów
Zdrowotnych, Rewizja 10) wystêpuj¹ w okresie oko³omenopauzalnym u 20–30% kobiet [29]. Nasilone objawy depresji najczêœciej pojawiaj¹ siê w okresie perimenopauzalnym, w którym równie¿ wystêpuje najwiêcej
objawów zwi¹zanych ze zmianami hormonalnymi. Kobiety w tym okresie uzyskiwa³y istotnie wy¿sze wyniki
w skali depresji Becka w porównaniu z kobietami przed
menopauz¹ [28, 47], a tak¿e kobietami przed i po menopauzie [48]. Kwestiê czêstoœci wystêpowania zaburzeñ
depresyjnych komplikuje fakt wystêpowania tzw. depresji maskowanych, w których typowe objawy depresji (a
wiêc obni¿enie nastroju, utrata zainteresowañ oraz prze¿ywania przyjemnoœci, zwiêkszona mêczliwoœæ [49]) s¹
mniej widoczne ni¿ dominuj¹ce dolegliwoœci somatyczne, podobne do objawów niedoboru estrogenu i zg³aszane jako podstawowy problem zdrowotny [29]. Wielu autorów jest jednak zdania, ¿e obecnie brak przekonywu-
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j¹cych epidemiologicznych dowodów na to, ¿e zaburzenia depresyjne czêœciej wystêpuj¹ w tym okresie ¿ycia
kobiety [3, 14, 33, 43, 50–53]. Takie stanowisko wzmacniaj¹ dane wskazuj¹ce na wiêksze nasilenie liczby zaburzeñ depresyjnych w okresie przed ustaniem miesi¹czkowania [9, 54, 55] lub brak zró¿nicowania liczby przypadków depresji u kobiet przed i po 40. roku ¿ycia [56]. Ponadto w wielu przypadkach pojawienie siê depresji u kobiet w okresie menopauzy poprzedzone by³o wczeœniejszymi epizodami zaburzeñ nastroju [28, 38, 48, 54, 57],
co potwierdza³oby za³o¿enie, i¿ menopauza nie przyczynia siê do wzrostu liczby nowych przypadków depresji.

Konc ep c je wy jaœniaj¹c e wy st êp owanie dep r esji
w okr esie oko³omenop auz alny m
Zwi¹zek depresji i menopauzy wyjaœniany jest w ramach kilku koncepcji teoretycznych, odwo³uj¹cych siê zarówno do mechanizmów biologicznych (spadek poziomu
estrogenu), jak i uwarunkowañ psychospo³ecznych. Do
pierwszej grupy nale¿¹ hipoteza biochemiczna lub efektu
bezpoœredniego (direct effect) oraz hipoteza domina (domino effect) [3, 58], do drugiej zaœ pogl¹dy wyprowadzane z teorii psychoanalitycznej oraz koncepcja uwzglêdniaj¹ca rolê zmian w sytuacji ¿yciowej kobiety w okresie menopauzy, któr¹ nazywam tutaj hipotez¹ psychospo³eczn¹
[3, 59, 60]. Przyjrzyjmy siê bli¿ej tym pogl¹dom.
Proponowane w ramach hipotezy biochemicznej ujêcie zale¿noœci menopauzy i depresji zak³ada, ¿e spadek
poziomu estrogenu ma bezpoœredni zwi¹zek z procesami
biochemicznymi w mózgu, które prowadz¹ do depresji
(ryc. 1.). Zwolennicy tej hipotezy wskazuj¹ na podobieñstwa pomiêdzy patofizjologi¹ depresji a efektem oddzia³ywania estrogenu na oœrodkowy uk³ad nerwowy, m.in.
zwi¹zek estrogenu i neurotransmiterów, w tym serotoniny
[15, 61, 62]. Spadek poziomu estrogenu wywiera bezpoœredni skutek na oœrodkowy uk³ad nerwowy. Objawy wazomotoryczne wystêpuj¹ równie¿ jako nastêpstwo zmian
hormonalnych. Nie pe³ni¹ funkcji ogniwa poœrednicz¹cego w rozwoju depresji, co postuluje omówiona ni¿ej hipoteza domina.
Weryfikacjê hipotezy biochemicznej podejmowano
w licznych badaniach, staraj¹c siê udokumentowaæ zwi¹zek poziomu hormonów i natê¿enia objawów depresji. Ich
rezultaty nie wskazuj¹ jednak na istnienie prostej zale¿noœci. Podkreœlaj¹ to G. Stoppe i M. Doren [62] oraz N. Avis
[4] w dokonanych przegl¹dach takich badañ. Przeprowadzone przez P. Walaszka i wsp. [63] badania wykaza³y
brak istotnego zró¿nicowania stê¿enia hormonów w surowicy krwi (oznaczano poziom 17β-estradiolu, testosteronu, DHEAS oraz FSH) u kobiet z silnymi objawami depresyjnymi i kobiet bez objawów. Ponadto po 3 mies. stosowania hormonalnej terapii zastêpczej poziom hormonów równie¿ nie ró¿nicowa³ kobiet, u których objawy depresji utrzymywa³y siê nadal i kobiet, u których objawy
ust¹pi³y. Poziom hormonów nie mia³ wiêc zwi¹zku ani
z pojawianiem siê objawów depresyjnych, ani ze zmian¹
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zmiany hormonalne
(spadek poziomu
estrogenu)

zatrzymanie owulacji

MENOPAUZA

procesy biochemiczne
w mózgu

DEPRESJA

Ryc. 1. Powstawanie depresji w okresie oko³omenopauzalnym – hipoteza biochemiczna (efektu bezpoœredniego)

ich natê¿enia. Nieco inne wnioski mo¿na wyprowadziæ
z badañ A. Lipiñskiej-Sza³ek i wsp. [64]. Uzyskane przez
nich dane wskazuj¹ na ni¿sze nasilenie depresji u kobiet
z niskim poziomem hormonów (oznaczano poziom E2
i FSH) w porównaniu z grup¹ o wy¿szym poziomie hormonów, co wskazywa³oby na istnienie zale¿noœci. Jest to
jednak zale¿noœæ odwrotna ni¿ postulowana przez hipotezê biochemiczn¹. W obu cytowanych badaniach zastosowano inne metody pomiaru objawów depresji (skala depresji Becka i profil nastroju), przeprowadzono je z udzia³em zró¿nicowanych liczebnie grup, co jednak nie wyjaœnia uzyskania przeciwstawnych rezultatów.
Odpowiedzi na pytanie o przyczyny zró¿nicowanych
wyników badañ zwi¹zków poziomu hormonów i depresji
dostarczaj¹ prace Avis i wsp. [65], którzy analizowali zale¿noœæ pomiêdzy poziomem estradiolu i natê¿eniem objawów depresyjnych. Istnienie zwi¹zku zgodnego z hipotez¹ biochemiczn¹ wykazano jedynie wówczas, gdy pominiêto objawy wazomotoryczne i zaburzenia snu.
Uwzglêdnienie tych zmiennych w analizie sprawi³o, ¿e
zwi¹zek poziomu hormonów i natê¿enia depresji przesta³
byæ istotny statystycznie. Takie rezultaty wskazywa³yby
na koniecznoœæ uwzglêdniania poza poziomem hormonów równie¿ innych czynników i stanowi³y argument na
rzecz s³usznoœci innych koncepcji wyjaœniaj¹cych zwi¹zek menopauzy i depresji. Podobny wniosek mo¿na wyprowadziæ z rezultatów, jakie uzyska³y E.M. Alder i wsp.
[58]. Ich badania z udzia³em kobiet bez intensywnych objawów menopauzalnych, stosuj¹cych hormonaln¹ terapiê
zastêpcz¹ do zapobiegania osteoporozie i chorobom uk³adu kr¹¿enia, nie wykaza³y istotnych zmian emocjonalnych w trakcie 24 tyg. przyjmowania preparatów hormonalnych, a wiêc postulowanego w hipotezie biochemicznej bezpoœredniego oddzia³ywania estrogenów na oœrodkowy uk³ad nerwowy.
Kolejna koncepcja – hipoteza domina – odwo³uje siê
do skutków obni¿aj¹cego siê poziomu estrogenu, jakim
s¹ objawy wazomotoryczne pojawiaj¹ce siê w ci¹gu dnia
i noc¹. Intensywne objawy staj¹ siê Ÿród³em zmêczenia
w ci¹gu dnia, a w nocy prowadz¹ do zaburzeñ snu, co
z kolei przyczynia siê do wzrostu dra¿liwoœci i obni¿enia
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nastroju [3]. Przyczyn¹ depresji jest wiêc nie tyle sam
spadek poziomu estrogenu, ile jego skutki w postaci zaburzeñ snu wywo³anych uderzeniami gor¹ca i poceniem
siê (ryc. 2.).
Hipoteza domina znajduje potwierdzenie w licznych
badaniach. A. Baker i wsp. [66] wykazali np., ¿e kobiety w okresie oko³omenopauzalnym czêœciej s¹ niezadowolone z iloœci i jakoœci swego snu, czêœciej równie¿ pojawiaj¹ siê u nich zaburzenia snu odzwierciedlone
w obiektywnych wskaŸnikach (uwzglêdniono stosunek
okresów pobudzenia do okresów relaksacji w czasie snu
nocnego – im d³u¿sze okresy pobudzenia i wiêksza ich
liczba, tym wiêksze zaburzenia snu). U kobiet z wiêkszymi zaburzeniami snu stwierdzono wyraŸnie wiêksze
nasilenie depresji. Pewnego poparcia dla hipotezy domina dostarczaj¹ równie¿ badania przeprowadzone w Polsce przez M. Wojnara i wspó³pracowników [67] z udzia³em ponad 2 000 badanych w wieku 45–55 lat. Celem
autorów by³o okreœlenie rozpowszechnienia depresji
wœród pacjentek poradni dla kobiet i mo¿liwoœæ przesiewowego wykrywania depresji przez lekarzy ginekologów. Uzyskane rezultaty pozwalaj¹ równie¿ wnioskowaæ o zwi¹zku natê¿enia objawów menopauzalnych
i zaburzeñ nastroju. Istotnie wy¿sze wyniki w skali depresji Becka, wskazuj¹ce na obecnoœæ objawów depresji, uzyska³y kobiety z bardzo intensywnymi objawami
menopauzalnymi, wœród których najczêœciej wystêpowa³y palpitacje serca, uderzenia gor¹ca oraz nocne pocenie siê. Wiêksze natê¿enie objawów menopauzalnych
sprzyja³o ponadto czêstszym konsultacjom u lekarza ginekologa. Warto dodaæ, ¿e wœród kobiet z wysokimi
wskaŸnikami depresji, które skorzysta³y z konsultacji
u lekarza psychiatry, diagnozê zaburzeñ nastroju uzyska³o 61,5% [67]. Liczbê kobiet, u których rozpoznano
depresjê nale¿y traktowaæ ostro¿nie. Nawet jeœli pacjentki poradni zg³aszaj¹ objawy depresji, to grupa ta nie
musi byæ reprezentatywna dla ca³ej populacji kobiet
w okresie menopauzy. Ponadto dotychczasowe dane
wskazuj¹ na czêstsze wystêpowanie depresji wœród pacjentek poradni dla kobiet [62].
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(spadek poziomu
estrogenu)

objawy
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pocenie siê

zatrzymanie owulacji

MENOPAUZA
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Ryc. 2. Powstawanie depresji w okresie oko³omenopauzalnym – hipoteza domina
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Wydaje siê, ¿e poziom hormonów jest tylko jednym
z wielu czynników modyfikuj¹cych stan emocjonalny
w okresie oko³omenopauzalnym. Zosta³o to uwzglêdnione w hipotezie psychospo³ecznej. Zgodnie z ni¹ wyst¹pienie menopauzy nie prowadzi bezpoœrednio do depresji.
W okresie oko³omenopauzalnym pojawia siê natomiast
wiele wydarzeñ i zmian, które mog¹ byæ zwi¹zane z wyst¹pieniem depresji. Wydarzenia te to usamodzielnienie
siê dzieci, choroba i œmieræ rodziców, pogorszenie siê stanu zdrowia partnera, jego odejœcie lub œmieræ, w³asne problemy zdrowotne. Mog¹ one zwiêkszaæ ryzyko pojawienia siê depresji i innych zaburzeñ emocjonalnych [3].
Hipoteza psychospo³eczna jest dobrze udokumentowana wynikami badañ. Wskazuj¹ one na zwi¹zek depresji nie tylko z wydarzeniami ¿yciowymi, ale równie¿
z poziomem stresu i postawami wobec menopauzy oraz
niektórymi cechami osobowoœci. Ciekaw¹ ilustracjê tego
podejœcia stanowi publikacja N.F. Woods i E.S. Mitchell
[68], które poszukiwa³y zwi¹zku pomiêdzy zmianami
hormonalnymi, objawami, postawami wobec menopauzy i depresj¹. Prowadzone z udzia³em 337-osobowej grupy kobiet badania wykaza³y, ¿e pojawienie siê depresji
jest najsilniej zwi¹zane ze stresuj¹cymi wydarzeniami
¿yciowymi oraz stanem zdrowia, nie jest natomiast zwi¹zane ze zmianami hormonalnymi. Zespó³ L. Dennerstein
[54, 69] prowadzi³ przez 6 lat badania z grup¹ 438 kobiet
w wieku 45–55 lat, uzyskuj¹c bardzo interesuj¹ce rezultaty. Po pierwsze, w okresie objêtym obserwacj¹ stwierdzono u kobiet wyraŸnie poprawianie siê nastroju wyra¿one spadkiem nasilenia depresji. Nie wykazano równie¿
bezpoœredniego wp³ywu poziomu hormonów na wystêpowanie depresji. Warto dodaæ, ¿e zgodnie z hipotez¹
biochemiczn¹ postêpuj¹cy spadek poziomu estrogenu
powinien sprzyjaæ czêstszemu wystêpowaniu depresji.
Po drugie, stwierdzono, ¿e nastrój depresyjny by³ bezpoœrednio zwi¹zany z negatywn¹ postaw¹ wobec starzenia
siê i menopauzy, posiadaniem tylko jednego dziecka,
liczb¹ objawów wazomotorycznych, z³¹ subiektywn¹
ocen¹ w³asnego zdrowia, negatywnymi relacjami z partnerem lub brakiem partnera, konfliktami interpersonalnymi, przerwaniem pracy zawodowej, a tak¿e paleniem
tytoniu i ograniczon¹ aktywnoœci¹ fizyczn¹. Wœród czynników rzutuj¹cych na pojawienie siê depresji by³y wiêc
nie tylko objawy (hipoteza domina), ale równie¿ zmienne dotycz¹ce aktualnej sytuacji kobiet, w tym tak¿e postawy wobec starzenia siê i tryb ¿ycia. Liczne badania
potwierdzaj¹ równie¿ zwi¹zek depresji i negatywnych
wydarzeñ ¿yciowych [np. 64, 70]. Wynika z nich, ¿e kobiety doœwiadczaj¹ce wiêkszej liczby negatywnych wydarzeñ ¿yciowych uzyskuj¹ istotnie wy¿sze wskaŸniki
depresji. Rezultaty uzyskane przez L. Binfa i wspó³autorów [70] wskazuj¹ ponadto, ¿e wysoki poziom depresji
zwi¹zany jest tak¿e z brakiem wsparcia spo³ecznego
i problemami w funkcjonowaniu rodziny.
Kolejnych argumentów na rzecz hipotezy psychospo³ecznej dostarczaj¹ pod³u¿ne badania J.T. Bromberger
i K.A. Matthews [71] z udzia³em 460 kobiet w wieku
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42–50 lat, w których szczególn¹ uwagê zwrócono na osobowoœciowe uwarunkowania depresji. Uzyskane przez
autorki rezultaty wskazuj¹, ¿e poziom depresji zwi¹zany
by³ nie tyle ze statusem menopauzalnym, ile z natê¿eniem stresu i poziomem pesymizmu. Wœród kobiet o pesymistycznej orientacji ¿yciowej wskaŸniki depresji by³y
wy¿sze. Depresja nasila³a siê w grupie pesymistek bardziej ni¿ w grupie optymistek, jeœli znalaz³y siê one
w szczególnie trudnej sytuacji i doœwiadcza³y d³ugotrwa³ych problemów ¿yciowych. Mo¿na przyj¹æ, ¿e w okresie
menopauzy depresja stwierdzona u osób o orientacji pesymistycznej wynika raczej ze specyficznej oceny aktualnych doœwiadczeñ, nie zaœ z samego faktu wyst¹pienia
menopauzy i towarzysz¹cych jej zmian.
W teorii psychoanalitycznej menopauza stanowi jedn¹
z faz funkcjonowania kobiecych narz¹dów p³ciowych
[72]. Zdaniem H. Deutsch [59] poradzenie sobie z psychicznymi reakcjami na zmiany w organizmie, w tym
równie¿ na zmiany zwi¹zane z menopauz¹, jest najwa¿niejszym zadaniem w ¿yciu kobiety. Zadanie to jest szczególnie trudne w przypadku menopauzy, która oznacza ca³kowit¹ utratê zdolnoœci prokreacyjnych. Pojawienie siê
menopauzy by³o tzw. krytycznym wydarzeniem w ¿yciu
kobiety, stanowi³o zagro¿enie dla jej obrazu w³asnej osoby i poczucia wartoœci [3]. G³ówn¹ przyczynê depresji kobiet w okresie menopauzy upatrywano w utracie zdolnoœci prokreacyjnych oraz trudnoœciach w adaptacji do zachodz¹cych w organizmie zmian. Za najbardziej odpowiedni sposób postêpowania w przypadku depresji uwa¿ano w³aœciwie zaplanowan¹ i przeprowadzon¹ terapiê.
Przyjêcie za³o¿eñ koncepcji psychoanalitycznej pozwala przypuszczaæ, ¿e zwi¹zana z menopauz¹ utrata
zdolnoœci prokreacyjnych bêdzie mocniej odczuwana
przez bezdzietne kobiety, dlatego ich reakcje na zmiany
w organizmie mog¹ byæ bardziej intensywne, co mo¿e
odzwierciedliæ siê w intensywniejszych objawach menopauzalnych. Badania przeprowadzone przez J. Matyaszek [73] nie potwierdzi³y takiego za³o¿enia. Czêstoœæ
i intensywnoœæ objawów menopauzalnych mierzonych
skal¹ moje samopoczucie [74] by³a podobna u kobiet
bezdzietnych i posiadaj¹cych dzieci. Dotyczy³o to równie¿ objawów psychicznych, w tym objawów depresji.
Podobne w swej wymowie rezultaty otrzyma³a
G.E. Berger [75]. W jej badaniach intensywniejsze objawy menopauzy ujawni³y kobiety posiadaj¹ce rodziny.
Pogl¹dy, dotycz¹ce zwi¹zku menopauzy i depresji
znajduj¹, choæ w ró¿nym stopniu, potwierdzenie w badaniach empirycznych. Wyniki wskazuj¹ na zasadnoœæ hipotezy domina, dostarczaj¹ równie¿ poparcia hipotezie biochemicznej. W przypadku tej ostatniej konieczne s¹ dalsze
rozstrzygniêcia i wyjaœnienia, a byæ mo¿e uwzglêdnienie
obok spadku poziomu estrogenu równie¿ i innych czynników. Koncepcje psychoanalityczne nie znajduj¹ szerokiego poparcia w wynikach badañ, nie stwierdza siê bowiem
u kobiet silnego poczucia utraty zdolnoœci prokreacyjnych, a przeciwnie brak mo¿liwoœci zajœcia w ci¹¿ê jest
traktowany jako jeden z pozytywnych aspektów meno-
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pauzy [76]. Badania koncentruj¹ce siê na psychospo³ecznych uwarunkowaniach depresji potwierdzaj¹ znane ju¿
prawid³owoœci i zasadniczo nie wskazuj¹ nowych czynników specyficznych dla okresu menopauzy. Podobnie jak
w innych okresach ¿ycia depresji sprzyja utrata pracy, problemy finansowe, œmieræ partnera [28], a tak¿e wyst¹pienie wielu negatywnych wydarzeñ ¿yciowych [4, 38].
Prób¹ po³¹czenia ró¿norodnych czynników sprzyjaj¹cych depresji w okresie menopauzy jest zintegrowany
model depresji opracowany przez S. Nolen-Hoeksema
[za: 3]. W myœl tej koncepcji wyst¹pienie depresji jest wynikiem stresu, niskiej odpornoœci na stres i czynników biologicznych (hormony, zaburzenie funkcji osi podwzgórze
– przysadka – kora nadnerczy, czynniki genetyczne). Zdaniem Nolen-Hoeksema depresja mo¿e wyst¹piæ wskutek
dzia³ania ka¿dego z tych czynników z osobna, a tak¿e
wskutek ich interakcji. W modelu nie uwzglêdniono czynników kulturowych, które determinuj¹ reakcje kobiet na
wydarzenia ¿yciowe i dostêpne im strategie radzenia sobie
ze stresem. Tej s³aboœci pozbawiony jest inny model integruj¹cy czynniki odpowiedzialne za depresjê w okresie
menopauzy – model psychospo³ecznej podatnoœci
J.G. Greene’a [77]. Zgodnie z jego za³o¿eniami kobiety
w okresie oko³omenopauzalnym s¹ bardziej podatne na
wyst¹pienie objawów depresji, gdy¿ zmiany hormonalne
destabilizuj¹ oœrodkowy uk³ad nerwowy. Depresja nie pojawi siê jednak, jeœli nie wyst¹pi¹ okreœlone uwarunkowania psychospo³eczne – tzn. negatywne wydarzenia ¿yciowe oraz negatywne postawy wobec menopauzy i starzenia
siê prezentowane w danej kulturze.

Hormonalna terapia zastêpcza a depresja
Hipoteza domina i hipoteza biochemiczna, ³¹cz¹ce
menopauzê i depresjê oraz prowadzone w ich obrêbie
badania dowo³ywa³y siê do hormonalnej terapii zastêpczej. Mechanizm jej efektywnoœci w obu przypadkach
jest ró¿ny. Analiza efektów hormonalnej terapii zastêpczej w ramach hipotezy domina pozwala przyj¹æ, ¿e stosowanie terapii hormonalnej zmniejsza intensywnoœæ
objawów wazomotorycznych, usuwa wiêc czynnik wywo³uj¹cy objawy depresji i w ten sposób poprawia nastrój. Zgodnie z hipotez¹ biochemiczn¹ estrogen bezpoœrednio oddzia³uje na oœrodkowy uk³ad nerwowy,
w tym zwiêksza syntezê acetylocholiny, stê¿enie wolnego tryptofanu, poprawia transport serotoniny i w ten
sposób redukuje objawy depresji [4]. Wp³yw stosowanej terapii na poprawê stanu emocjonalnego i usuwanie
objawów depresji jest ci¹gle obiektem analiz. Podawanie estrogenu sprzyja poprawie nastroju kobiet z menopauz¹ chirurgiczn¹, brak natomiast równie przekonuj¹cych dowodów w przypadku menopauzy naturalnej [3,
4, 62]. Terapia hormonalna nie powinna byæ wiêc traktowana jako metoda leczenia depresji. Nie ma bowiem
przekonuj¹cych dowodów na jej wiêksz¹ skutecznoœæ
w porównaniu z dotychczasow¹ farmakoterapi¹ depre-

29

sji. Os³abienie objawów depresji mo¿e byæ jedynie traktowane jako efekt uboczny hormonalnej terapii menopauzy, stosowanej przy uwzglêdnieniu znanych przeciwwskazañ [3, 78].

P odsu mow an ie
Zmiany hormonalne zwi¹zane z menopauz¹ s¹, jak
wynika z cytowanych wy¿ej badañ, jednym z czynników, który mo¿e sprzyjaæ pojawieniu siê zmian emo-

cjonalnych – dra¿liwoœci, labilnoœci i obni¿onego nastroju. Obok nich konieczne jest jednak branie pod
uwagê czynników psychologicznych i spo³ecznych, takich jak nastawienie do starzenia siê, a wiêc i do menopauzy, liczba i intensywnoœæ dzia³aj¹cych stresorów,
cechy osobowoœci. Uwzglêdnianie splotu ró¿nych oddzia³ywañ odpowiada popularnemu w psychologii klinicznej biopsychospo³ecznemu modelowi zaburzeñ,
który mo¿na wykorzystaæ nie tylko do wyjaœnienia wystêpowania depresji, ale równie¿ do wyjaœniania wystêpowania depresji w okresie oko³omenopauzalnym.

Summary
The paper – the final part of the series devoted to the concepts of menopause – presents
the psychopathological approach. Using the estrogen deficiency hypothesis as the starting
point the paper examines evidence for relationships between menopause, cognitive defects
and depression. While some studies support the strong link between hormonal deficiency and
cognitive impairment, other findings indicate the role of stress and social changes associated with aging. The links between menopause and depression are described within the framework of four hypotheses: direct effect, domino effect, psychodynamic and psychosocial.
Each of them is illustrated with results of relevant studies. The author concludes that the
biopsychosocial approach to mental disorders should also be applied to disorders observed
during the menopausal transition.
Key words: menopause, depression, cognitive disorders
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