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STRESZCZENIE:    Wstęp: Choroba niedokrwienna serca jest najczęstszą przyczyną śmierci na świecie. Życie pacjentów z defektami naczyń serca 
może uratować zabieg pomostowania aortalno-wieńcowego (ang. co-ronary artery bypass grafting; CABG). Wiąże się on jednak 
ze zwiększonym ryzykiem rozwoju depresji po operacji. 

  Materiały i metody: Dokonano przeglądu prac dostępnych na platformie PubMed, opublikowanych po 2011 r., celem 
przedstawienia wyników najnowszych badań dotykających problematyki depresji po CABG, w tym prac opisujących: przebieg 
choroby, jej konsekwencje dla rokowań pacjenta oraz leczenie tego schorzenia.

  Wyniki: Depresja przed i po CABG dotyka 30–40% pacjentów, częściej kobiet. Powstała po zabiegu i nieleczona utrzymuje się 
wiele lat. Inaczej zachowuje się poziom lęku pacjentów, który to systematycznie obniża się po operacji. Badane są wskaźniki 
mogące korelować z wystąpieniem u pacjenta depresji pooperacyjnej, w tym: kortyzol, wysokoczułe białko C-reaktywne  
(ang. high sensitivity C-reactive protein; hsCRP) i biomarkery stresu oksydacyjnego. Występowanie depresji u pacjentów po 
CABG ma szereg negatywnych konsekwencji. Są to między innymi: słabsza odpowiedź na leczenie, większa szansa na nawrót 
choroby oraz zwiększona częstość readmisji i śmiertelność. Leczenie pacjentów z tym zaburzeniem polega na stosowaniu 
leków przeciwdepresyjnych (najczęściej SSRI – ang. selective serotonin reuptake inhibitor) i/lub różnego rodzaju psychoterapii, 
na czele z terapią poznawczo-behawioralną (ang. cognitive be-havioral therapy; CBT).

  Wnioski: Depresja występująca po CABG obniża jakość życia i pogarsza rokowania pacjentów. Konieczne jest wczesne 
wykrywanie tego schorzenia po operacji oraz stosowanie leczenia, mając na uwadze zaburzenia ze strony kardiologicznej 
chorego. 

SŁOWA KLUCZOWE: depresja, pomostowanie aortalno-wieńcowe

ABSTRACT:    Introduction: Ischemic heart disease is the most common cause of death in the world. The lives of patients with vascular 
defects can be saved by coronary artery bypass grafting (CABG). However, it is associated with an increased risk of developing 
depression after surgery. 

  Material and methods: The aim of the study is to present the results of the latest research on the issue of postopera-tive 
depression after CABG, including studies describing the course of the disease, its consequences for the patient’s prognosis 
and the treatment. The publications available on the Pub-Med platform published after 2011 were reviewed.

  Results: Depression before and after CABG affects 30–40% of patients, mostly women. Established after surgery and 
untreated persists for many years. The level of anxiety of patients systematically decreases after surgery. Indicators that 
may correlate with the patient’s postoperative depression, including cortisol, high sensitivity C-reactive protein (hsCRP) and 
oxidative stress biomarkers are being investigated. The occurrence of depression in patients after CABG has a number of 
negative consequences. These include: weaker response to treatment, greater chance of relapse, and increased readmission 
frequency and mortality. Treatment of patients with this disorder involves the use of antidepressants (most often SSRIs  
– selective serotonin reuptake inhibitor) and/or various types of psychotherapy with cognitive behavioral therapy (CBT) at the 
forefront.

  Conclusions: Depression following CABG decreases quality of life and worsens patient prognosis. It is necessary to detect this 
condition early after surgery and to apply treatment, taking into ac-count the cardiological disorders of the patient.
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OPIS STANU WIEDZY

Częstość występowania depresji po CABG

Depresja jest powszechnym zaburzeniem psychicznym, na  
które choruje ponad 264 miliony ludzi na świecie [5]. Schorzenie 
to dotyka około 6% populacji, przy czym niemal co piąta osoba 
doświadczy w swoim życiu co najmniej jednego epizodu depresji 
[6]. Odsetek ten jest znacznie wyższy wśród osób przed lub po za-
biegu CABG i wynosi 30–40% [7]. Dodatkowo stwierdzono około 
dwukrotnie częstsze pojawianie się depresji u osób z chorobami 
sercowo-naczyniowymi niż w analogicznej grupie bez takowych 
schorzeń [8], przy czym objawy depresyjne występują częściej  
u kobiet niż mężczyzn [6, 8, 9]. 

Wilson i wsp. przeanalizowali dane ponad miliona pacjentów ho-
spitalizowanych na przestrzeni lat 2000–2010 pod kątem wystę-
powania u nich depresji w okresie 5 lat od przyjęcia (wykluczono 
pacjentów z depresją zdiagnozowaną przed operacją). Wśród tych 
osób ponad 39 tysięcy przeszło operację pomostowania aortalno-
-wieńcowego. W tej grupie stwierdzono rozwinięcie się depresji  
w ciągu pięciu lat u 1062 pacjentów, co stanowi 2,7%. Dla porów-
nania: odsetek przypadków depresji wynosił odpowiednio: 5,1% 
po operacji kręgosłupa, 2,6% po histerektomii oraz 3,2% po zabie-
gu cholecystektomii [4]. 

Inne badanie na grupie 65 osób przechodzących zabieg pomosto-
wania aortalno-wieńcowego sprawdzało zmianę w występowaniu 
objawów depresyjnych u pacjentów przed i po CABG. Objawy 
oceniano z wykorzystaniem: Skali Depresji Becka (ang. Beck De-
pression Inventory; BDI) oraz Skali Lęku Becka (ang. Beck Anxie-
ty Inventory; BAI). Mediana BDI przed operacją wynosiła 8, zaś  
w trzecim dniu po zabiegu 13. Dla BAI były to odpowiednio wy-
niki: 9 i 17. U badanych zaobserwowano zniwelowanie objawów 
depresyjnych w ciągu 30 dni, zauważalne dzięki obniżeniu media-
ny BDI do 10, zaś BAI do 14 [10].

Przebieg depresji po CABG
Badania potwierdzają, iż pojawienie się u pacjenta depresji w krót-
kim czasie po rewaskularyzacji jest niekorzystnym czynnikiem pro-
gnostycznym. Brak jest jednakowoż dokładnych opisów przebiegu 
tego zaburzenia po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego. 

Badanie przeprowadzone przez Kustrzyckiego i wsp. sprawdza-
ło nasilenie i zmianę w czasie objawów lękowych i depresyjnych 
u pacjentów po CABG, na przestrzeni 8 lat [11]. Objawy depre-
syjne były mierzone za pomocą BDI, a pacjenci kwalifikowani do 
podgrup z i bez stwierdzonej depresji na podstawie wyników tego 
kwestionariusza. Obserwowany był spadek objawów depresyj-
nych w obu grupach zaraz po wykonanym zabiegu i w przeciągu 
3 miesięcy (spadek mediany BDI). W grupie, która uzyskała niskie 
wskaźniki BDI, dało się zaobserwować istotny (p = 0,04) wzrost 
symptomów depresji w okresie od 3 miesięcy do 8 lat po zabiegu 
(wzrost mediany BDI). Po 8 latach średnie BDI wynosiło 11,5 (±9,5),  
z czego u ponad 37% pacjentów ten wskaźnik był na poziomie nie 
mniejszym niż 13, co jest równoznaczne z występowaniem obja-
wów depresji [12]. W pracy tej badany był również poziom lęku 
pacjentów przechodzących zabieg CABG za pomocą Inwenta-
rza Stanu i Cechy Lęku Spielbergera (ang. Spielberger State-Tra-
it Anxiety Inventory; STAI). Badacze zaobserwowali znaczący  

WYKAZ SKRÓTÓW

BAI – Skala Lęku Becka 
BDI – Skala Depresji Becka 
CABG – zabieg pomostowania aortalno-wieńcowego 
CBT – terapia poznawczo-behawioralna 
CR – rehabilitacja kardiologiczna 
CVD – choroby układu krążenia 
HADS – Szpitalna Skala Lęku i Depresji 
HRQoL – jakość życia uwarunkowana zdrowiem 
hsCRP – wysokoczułe białko C-reaktywne 
LOT-R – test Life Orientation Test-Revised 
NRD – ang. National Readmission Database 
PHQ-2 – Kwestionariusza Zdrowia Pacjenta-2  
PHQ-9 – Kwestionariusza Zdrowia Pacjenta-9 
RCBT – religijna odmiana CBT 
RFA – reaktywna forma azotu 
RFT – reaktywna forma tlenu 
SNRI – selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny 
i noradrenaliny 
SSRI – selektywny inhibitor zwrotnego wychwytu serotoniny 
STAI – Inwentarz Stanu i Cecha Lęku Spielbergera 
TCA – trójcykliczne antydepresanty 

 
WPROWADZENIE

Choroba niedokrwienna serca jest określana przez Światową  
Organizację Zdrowia (ang. World Health Organization; WHO) 
jako najczęstsza przyczyna śmierci na świecie. Łącznie z uda-
rem mózgu była ona przyczyną ponad 15 milionów zgonów 
spośród 56.9 milionów śmierci w 2016 r. [1]. 

Ratunkiem dla pacjentów ze zwężeniami tętnic zaopatrujących 
serce jest kardiochirurgiczna operacja pomostowania aortalno-
-wieńcowego. O ile zabieg ten odznacza się dużą skutecznością  
[2, 3], to niesie on za sobą ryzyko powikłań natury psycho-
logicznej. 

Obok interwencji chirurgicznych, takich jak: operacja kręgo-
słupa, histerektomia czy cholecystektomia, CABG (ang. coro-
nary artery bypass grafting) jest jednym z zabiegów, w następ-
stwie których depresja pooperacyjna występuje najczęściej [4].

CEL PRACY

Celem pracy jest przedstawienie wyników najnowszych badań 
dotyczących depresji pooperacyjnej. Niniejszy artykuł opisuje 
częstość jej występowania oraz nakreśla specyfikę jej przebiegu. 

Poruszany jest również temat czynników korelujących z częst-
szym pojawianiem się depresji po CABG, których badanie 
może ułatwić przewidywanie wystąpienia tego zaburzenia  
u pacjentów. 

Opisane są konsekwencje pojawienia się depresji pooperacyjnej  
u pacjentów oraz ich wpływ na rokowania. Artykuł porusza 
temat możliwych terapii depresji po CABG oraz wskazań dla 
kardiologów, dotyczących postępowania z osobami szczegól-
nie narażonymi na wystąpienie tego zaburzenia. 
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spadek objawów lękowych zarówno po okresie 3 miesięcy  
(p = 0,02), jak i 8 lat po zabiegu (p = 0,01).

Do podobnych wniosków doszli Korbmacher i wsp. [13], badając 
grupę 135 pacjentów przechodzących CABG. Stwierdzili oni pod-
wyższony poziom lęku, badany za pomocą Szpitalnej Skali Lęku 
i Depresji (ang. Hospital Anxiety and Depression Scale; HADS), 
u ponad 39% z nich. Odsetek ten zmalał do 28,9% w okresie pół 
roku od operacji. Za to objawy depresyjne obserwowane u 20,7% 
osób przed operacją (z użyciem HADS) zaczęły być zauważalne 
u 28% z nich po upływie 6 miesięcy. 

Tindle i wsp. badali związek optymizmu u pacjentów (stwierdzo-
nego za pomocą Life Orientation Test-Revised; LOT-R) z ich od-
powiedzią na leczenie depresji i częstością ponownej hospitaliza-
cji u pacjentów po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego.  
W badaniu wzięło udział 430 osób po CABG, z czego u 284 stwier-
dzono depresję za pomocą Kwestionariusza Zdrowia Pacjenta-2 
i -9 (ang. Patient Health Questionnaire-2/-9; PHQ-2/PHQ-9).
Optymiści odpowiadali pozytywnie na leczenie depresji ponad 
trzy razy częściej niż pesymiści (p = 0,01). W trakcie badania od-
notowano 197 ponownych przyjęć pacjentów do szpitala – 148 
stanowiły osoby ze stwierdzoną wcześniej depresją. Pacjenci, któ-
rzy w teście LOT-R zostali określeni jako optymiści, mieli średnio  
o 46% niższe ryzyko bycia rehospitalizowanym od pesymistów (17% 
niższe w grupie osób z depresją i 65% niższe, jeśli PHQ-2 i PHQ-9 
nie wskazywały na zaburzenia depresyjne u tych pacjentów) [14]. 

Czynniki korelujące z występowaniem depresji po CABG
Twierdzi się, że występowanie depresji u pacjentów poddanych 
zabiegowi CABG ma związek z czynnikami zarówno psychicz-
nymi, jak i zmianami somatycznymi oraz płcią. Istotnym czynni-
kiem wpływającym na obecność depresji po przejściu CABG jest 
manifestacja zaburzeń afektywnych również w czasie poprzedza-
jącym operację [11, 13, 15].

Wyniki analiz nie dostarczają dowodów na to, aby obecna była 
proporcjonalna zależność między wiekiem osób przechodzących 
CABG a występowaniem depresji [15]. Wyniki badania retro-
spektywnego przeprowadzonego przez Aguayo i wsp. dowodzą, 
że pacjenci, u których wystąpiła depresja po przebyciu CABG, są 
w momencie readmisji w młodszym wieku niż osoby ponownie 
hospitalizowane bez zaburzeń psychicznych (odpowiednio 66,3  
i 67,5 lat; p < 0,0001) [16]. Odrębna analiza wskazuje na trzykrot-
ny wzrost symptomów depresyjnych wśród pacjentów w siódmej 
dekadzie życia po sześciu miesiącach od zabiegu CABG oraz nie-
malże normalizację stanu psychicznego u chorych po osiemdziesią-
tym roku życia po tym samym czasie od poddania się CABG [13].

Analizy pacjentów, u których stwierdzono depresję po zabiegu 
CABG, wskazują, iż to kobiety są obarczone większym ryzykiem 
wystąpienia tego schorzenia niż mężczyźni [7, 13, 16, 17]. W mo-
mencie ponownej hospitalizacji w przedziale od 14 do 90 dni po 
przebyciu operacji CABG odsetek pacjentów, u których zdiagno-
zowano depresję, był większy dla kobiet w porównaniu do męż-
czyzn (odpowiednio 41,5% i 31,9%; p < 0,0001) [16]. Również we-
dług wyników badań Korbmacher i wsp., płeć ma istotne znaczenie 
w predykcji depresji pooperacyjnej. Oceniając stan pacjentów 
za pomocą skali HADS, wykazano, że po upływie jednego tygo-
dnia od operacji, punktację pozwalającą na stwierdzenie depresji  

osiągnęło 42,2% kobiet i 19,5% spośród badanych mężczyzn. Pod-
czas ponownego badania po sześciu miesiącach od zabiegu CABG 
objawy depresyjne potwierdziło 40,7% kobiet i 21,8% mężczyzn. 
Kobiety miały również większą tendencję do rozwinięcia objawów 
lękowych przez cały czas trwania badania [13].

Ze względu na to, że upatruje się udziału kortyzolu w procesie 
patologicznym prowadzącym do depresji, traktowany jest on jako 
potencjalny jej predyktor także w przypadku zaburzeń nastroju wy-
stępujących po zabiegu CABG [15, 18]. W badaniu prospektyw-
nym przeprowadzonym przez Poole i wsp. na grupie 171 pacjentów 
wykazano związek między poziomem kortyzolu a prawdopodo-
bieństwem rozwinięcia objawów depresyjnych. Nie uwidoczniono 
korelacji między wyjściowym poziomem tego hormonu mierzo-
nym na około miesiąc przed operacją a pojawieniem się zaburzeń 
afektywnych po dwunastu miesiącach obserwacji (p = 0,352). Jed-
nakże udowodniono, że bardziej stromy przebieg krzywej dzien-
nego wydzielania kortyzolu po 2 miesiącach od operacji koreluje 
z mniejszym prawdopodobieństwem rozwinięcia zaburzeń de-
presyjnych w ciągu roku od poddania się CABG (p = 0,049) [18].

Najnowsze badania wskazują na występowanie podobieństw  
w przebiegu procesów zapalnych w zespole metabolicznym i za-
burzeniach nastroju, w tym w ciężkim zaburzeniu depresyjnym. 
Badanie biomarkerów metabolicznych związanych ze szlakami 
aktywacji reaktywnych form tlenu (RFT) i azotu (RFA) może być 
pomocne w ocenie ryzyka występowania depresji u pacjentów ze 
współistniejącymi chorobami układu krążenia (ang. cardiovascular 
disease; CVD) [19]. W wieloczynnikowej patogenezie rozwoju za-
burzeń depresyjnych istotną rolę odgrywa układ immunologiczny 
oraz modulacja procesów zapalnych, w szczególności przez lim-
focyty T. Postuluje się, że zwiększona ilość cytokin prozapalnych 
oraz wzrost populacji komórek T już w okresie życia płodowego 
predysponuje do pojawienia się objawów depresji w dorosłym ży-
ciu [20]. Również Maes i wsp. wskazują na związek między pro-
cesami, w których uczestniczą cytokiny prozapalne, a rozwojem 
zaburzeń depresyjnych [21].

W badaniu przeprowadzonym przez Yang i wsp. na 232 pacjentach 
wykazano, że poziom hsCRP jest istotnym czynnikiem predykcyj-
nym wystąpienia objawów depresji w ciągu sześciu miesięcy od 
zabiegu CABG. Zaobserwowano również, że pacjenci z wyższym 
poziomem hsCRP manifestują poważniejsze objawy depresyjne. 
Najlepszą wartość predykcyjną hsCRP dostrzega się w momencie, 
kiedy jego poziom jest większy niż 2,5 mg/L [17]. Według wyni-
ków badań Poole i wsp., wzrost hsCRP u pacjentów poddanych 
CABG o jedną jednostkę w ciągu trzech dni od operacji impliko-
wał wzrost szans na dłuższy pobyt w szpitalu o 1% [22].

Również pacjenci, u których występują komplikacje pooperacyj-
ne, wykazują większą tendencję do rozwijania objawów depresyj-
nych pół roku po zabiegu, w porównaniu do chorych, którzy nie 
doświadczyli komplikacji (p < 0.0001) [13]. Związek między obec-
nością powikłań pooperacyjnych, gorszym stanem psychicznym 
a mniej korzystnym rokowaniem widoczny jest także w perspek-
tywie ośmioletniej [11].

Następstwa zdrowotne występowania depresji po CABG
Prawidłowo przeprowadzony zabieg CABG oraz objęcie pacjen-
tów rehabilitacją kardiologiczną (ang. cardiac rehabilitation; CR) 
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prowadzić ma do zwiększenia zdolności wysiłkowej, zminimalizo-
wania skali objawów lękowo-depresyjnych oraz ogólnej poprawy 
jakości życia [23]. W metaanalizie Raucha i wsp. wykazano związek 
między uczestnictwem w CR przez pacjentów poddanych CABG 
i zmniejszoną śmiertelnością również wśród osób z depresją wy-
stępująca po operacji (HR 0,62, 95% CI 0,54–0,70) [24]. 

Szczepańska-Gieracha i wsp. w badaniu obejmującym grupę  
50 osób po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego wykazali 
korelację między występowaniem ciężkich objawów depresyjnych 
a efektywnością CR. Badaniem objęto 11 kobiet i 39 mężczyzn po 
50. roku życia o średniej wieku wynoszącej 63,3 (± 7,2) lat. Spośród 
badanych osób żadna nie została przedtem zdiagnozowana pod 
kątem zaburzeń, takich jak psychoza, depresja czy stany lękowe, 
oraz nie była uprzednio leczona psychiatrycznie. 

Używając Skali Depresji Becka, wyznaczono próg podziału badanej 
zbiorowości na podgrupę bez objawów depresji i podgrupę, która je 
manifestowała. W czasie trzech tygodni trwania CR pacjenci dwu-
krotnie subiektywnie ocenili stopień wysiłku za pomocą 20-stopnio-
wej skali Borga. Intensywność zaburzeń depresyjnych korelowała  
z poziomem odczuwanego wysiłku w finalnym etapie CR (p = 0,007). 
Mimo braku istotnych różnic wieku i częstości tętna podczas CR, 
w podgrupie z depresją nie zaobserwowano subiektywnej popra-
wy w ocenie ciężkości wysiłku między pierwszą a ostatnią reha-
bilitacją w odróżnieniu od podgrupy bez zaburzeń nastroju [23].

Według Cullera i wsp., 44,4% beneficjentów CABG w 2012 r. na-
leżało do grupy wiekowej od 70 do 79 lat [25]. Spośród badanych 
przez Szczepańską-Gierach i wsp. pacjentów, którzy po poddaniu 
się CABG osiągnęli ≥10 punktów w skali BDI, 83% z nich utrzy-
mało wynik świadczący o przetrwaniu zaburzeń depresyjnych po 
czterech tygodniach od operacji [23]. Wskazuje się, że depresja 
u osób w wieku podeszłym stwarza wyzwanie terapeutyczne ze 
względu na niesatysfakcjonującą odpowiedź na leki przeciwdepre-
syjne oraz implikuje większe ryzyko rozwinięcia ciężkich zaburzeń 
neurokognitywnych [26]. 

Zaburzenia w zakresie funkcji poznawczych są natomiast przez 
Gustavson i wsp. traktowane jako ważny predyktor ryzyka samo-
bójstwa wśród starszych pacjentów [27]. Warto również zazna-
czyć, że opiekunowie płci męskiej, którzy zajmowali się pacjent-
kami po przebytym zabiegu CABG, określali współpracę z nimi 
jako bardziej wymagającą ze względu na trudności wynikające  
z objawów depresyjnych oraz niesatysfakcjonującą poprawę stanu 
psychicznego chorych w czasie trzech miesięcy od operacji [28, 29].

Wyniki przeprowadzonych analiz klarują znaczenie depresji jako 
czynnika prognostycznego zwiększonej śmiertelności oraz read-
misji i incydentów sercowych po poddaniu się zabiegowi CABG  
[7, 26, 30, 31]. Wskazuje się na szczególny związek depresji po-
operacyjnej z podwyższonym ryzykiem wystąpienia arytmii oraz 
ponowną manifestacją objawów dławicy piersiowej w okresie pię-
ciu lat od przejścia operacji [7]. Rozważaniom poddaje się również 
korelację między obecnością depresji a wystąpieniem po zabiegu 
CABG zaburzeń neuropsychologicznych, takich jak delirium [7, 32]. 

W badaniu prospektywnym przeprowadzonym przez Geulayov  
i wsp. poddano ocenie za po-mocą HADS 850 pacjentów po upły-
wie roku od poddania się zabiegowi CABG. Biorąc pod uwagę 
składową skali, badającą poziom depresji, udokumentowano, 

że osiągnięcie przez badanych wyniku HADS-D ≥8 wiązało się 
z 1,8-krotnym wzrostem śmiertelności w perspekty-wie 11 lat  
w porównaniu do osób, które uzyskały wynik <8 punktów  
(aHR = 1.78, 95% CI 1.29–2.45; p < 0.0001). Analiza różnicują-
ca ze względu na płeć wykazała korelację między płcią pacjenta  
a śmiertelnością. Uzyskanie wyniku ≥8 punktów w skali HADS-D 
korelowało z 1,6-krotnym wzrostem śmiertelności wśród mężczyzn 
(p = 0,039) oraz dwukrotnie większą śmiertelnością w grupie bada-
nych kobiet (p = 0,007). Wykazano również, że wysoki poziom lęku 
u kobiet w okresie pooperacyjnym był związany z wyższą 11-let-
nią śmiertelnością (p = 0,049); nie odnotowano takiego związku 
w grupie pacjentów płci męskiej (p = 0,65) [31].

W retrospektywnym badaniu kohortowym przeprowadzonym 
przez Aguayo i wsp., korzystając z National Readmission Databa-
se (NRD), poddano analizie grupę pacjentów po przejściu zabie-
gu CABG w latach 2010–2014 w okresie od stycznia do września, 
u których konieczna była ponowna hospitalizacja w przedziale 
czasowym od 14 do 90 dni od wypisu po poddaniu się operacji. 
Powtórnego przyjęcia wymagało 11,7% poddanych badaniu osób. 
Spośród tej grupy u 5,1% badanych wykryto nowe przypadki wy-
stąpienia depresji. Korzystając z metody regresji wielowymiaro-
wej, nie wykazano istotnych korelacji między rozwojem depresji 
po przejściu CABG a zwiększonymi kosztami ponownej hospita-
lizacji i wydłużonym czasem pobytu w porównaniu do grupy po-
nownie hospitalizowanej bez objawów depresji. Wśród badanych,  
u których zdiagnozowano depresję pooperacyjną podczas powtór-
nego pobytu w szpitalu, śmiertelność wyniosła 1,2%, natomiast  
u wszystkich ponownie przyjętych pacjentów – 2,3% (p = 0,014)[16].

Zwiększona zachorowalność zarówno ogólnie, jak i na jednostki 
chorobowe dotyczące układu sercowo-naczyniowego pacjentów, 
którzy doświadczyli zaburzeń emocjonalnych i objawów depresji 
po przejściu operacji w wyniku przebiegu choroby naczyń wień-
cowych, może mieć różne podłoża. Depresja koreluje z występo-
waniem: hipercholesterolemii, nadciśnienia tętniczego, otyłości, 
uzależnienia od nikotyny oraz z dysfunkcją układu wewnątrzwy-
dzielniczego, jaką jest cukrzyca [7, 9]. 

Istotny wpływ na zwiększoną liczbę chorób towarzyszących pa-
cjentom z depresją mają również: podwyższone stężenie korty-
zolu, wysoki poziom ß-tromboglobuliny i cytokin prozapalnych 
[15, 18]. Postuluje się także, że procesy miażdżycowe są bardziej 
nasilone u chorych z depresją w porównaniu do osób, które nie 
cierpią na to schorzenie [9, 15]. Pacjenci, u których występują ob-
jawy depresyjne po zabiegu CABG, są również bardziej narażeni 
na infekcje pooperacyjne [33].

Badania wskazują także na występowanie związku pomiędzy pro-
cesami zapalnymi występującymi w depresji a rozwojem cho-
rób neurodegeneracyjnych. U pacjentów z depresją stwierdzany 
jest wyraźny polimorfizm genów powiązanych z produkcją RFT  
i RFA, które są odpowiedzialne za procesy zwyrodnieniowe tkan-
ki nerwowej charakterystyczne, np. dla choroby Parkinsona i Al-
zheimera [34]. 

Niezależnie od liczby wskazań do farmakoterapii, pacjenci z za-
burzeniami emocjonalnymi wykazują mniejszą skłonność do 
stosowania przepisanych leków, mimo wielu czynników ryzyka  
[7, 35]. Odmienne stanowisko przyjmują Stenman i wsp., sugeru-
jąc, że nie ma istotnej różnicy w stosowaniu leków przepisywanych  
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w celu prewencji zdarzeń sercowo-naczyniowych po zabiegu CABG 
między pacjentami z depresją, a tymi, u których jej nie zdiagno-
zowano [36].

Leczenie depresji pooperacyjnej
Celem leczenia jest uzyskanie remisji objawów depresyjnych, co 
może być uzyskane poprzez psychoterapię, farmakoterapię lub 
ich połączenie. Najważniejszymi lekami w terapii depresji są: se-
lektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny oraz selek-
tywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny  
(ang. serotonin norepinephrine reuptake inhibitor; SNRI). Stoso-
wane są również trójcykliczne antydepresanty (ang. tricyclic an-
tidepressants; TCA) oraz inhibitory monoaminooksydazy. Wśród 
terapii psychologicznych możemy zaś wymienić: terapię poznaw-
czo-behawioralną (CBT), terapię interpersonalną oraz terapię ak-
ceptacji i zaangażowania [6]. 

Za leki pierwszego rzutu uznawane są: SSRI i SNRI. Po ich wdro-
żeniu należy dokonać oceny skuteczności. W zależności od reak-
cji na terapię, lek zostaje utrzymany, dawka zwiększona lub wdra-
ża się inną substancję do leczenia. W przypadku nieskuteczności 
terapii co najmniej dwoma lekami przeciwdepresyjnymi depresję 
kwalifikuje się jako oporną na leczenie. Zdiagnozowanie depre-
sji lekoopornej wymaga wdrożenia odpowiednich działań tera-
peutycznych, takich jak optymalizacja dawki leku czy równoległe 
wprowadzenie innej substancji o działaniu przeciwdepresyjnym. 
Psychoterapia może być wdrożona na każdym etapie leczenia far-
makologicznego [37]. 

W badaniach akcentowane jest występowanie interakcji leków 
przeciwdepresyjnych i kardiologicznych oraz działania niepo-
żądane antydepresantów, mogące mieć szczególne negatywne 
konsekwencje u pacjentów z CVD. Przykładowo TCA mogą być 
przyczyną zaburzeń rytmu serca u pacjentów, przez co zaleca 
się w pierwszej kolejności stosowanie SSRI, które to umożliwiają 
uzyskanie remisji objawów depresyjnych bez wywoływania ob-
jawów niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego  
[6, 9, 38]. W badaniach wykazano zwiększenie ryzyka powstawa-
nia dysfunkcji nerek (p = 0,03) u pacjentów przyjmujących SSRI 
lub SNRI oraz zwiększoną liczbę przypadków, w których koniecz-
ne było sztuczne wentylowanie pacjenta (p = 0,04) po przyjęciu 
tych leków. Niemniej nie został wykazany związek przyjmowania 
tych leków z epizodami krwawień czy zwiększoną śmiertelnością 
(p = 0,36) [35].

Alternatywnie do leczenia farmakologicznego lub równolegle  
z nim możliwe jest stosowane psychoterapii. W wielu badaniach 
potwierdzono skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej  
w leczeniu depresji u pacjentów z CVD, w tym po zabiegu pomo-
stowania aortalno-wieńcowego [39]. 

W badaniu porównującym skuteczność CBT z innymi for-
mami opieki nad pacjentami z depresją po CABG stwier-
dzono większy odsetek remisji objawów depresji w gru-
pie osób poddawanych terapii poznawczo-behawioralnej 
(71%) niż u osób, którym pomagano radzić sobie ze stresem 
(57%) i pacjentów w grupie kontrolnej, którzy nie byli podda-
ni terapii (33%). Różnice odkryte dzięki zbadaniu pacjentów  

3 miesiące po operacji były mniejsze po pół roku od zabiegu, 
lecz ponownie pogłębiły się w okresie 9 miesięcy od rozpoczęcia  
badania i wynosiły: 73% remisji przy CBT, 41% w grupie uczącej 
się jak radzić sobie ze stresem i 23% u osób objętych standardową 
opieką [9]. Prowadzone są badania porównujące skuteczność CBT  
z religijną odmianą (RCBT) tej terapii [40]. 

Pomocną w leczeniu depresji u pacjentów po operacji pomosto-
wania aortalno-wieńcowego, obok CBT, jest współpraca w ra-
mach podstawowej opieki zdrowotnej (ang. collaborative care). 
Zacieśnienie kooperacji pomiędzy jednostkami odpowiedzialny-
mi za zdrowie psychiczne pacjenta a leczącymi jego dolegliwo-
ści somatyczne ma pozytywny wpływ na jego stan ogólny [41]. 
Badanie przeprowadzone przez Mayer i wsp. wykazało, że ma 
ona pozytywny wpływ na jakość życia uwarunkowaną zdrowiem  
(ang. health-related quality of life; HRQoL), niezależnie od zasto-
sowanego leczenia farmakologicznego [42]. 

Badanie przeprowadzone na grupie 326 pacjentów leczonych zabie-
giem CABG przez Højskov i wsp. wykazało skuteczność wcześnie 
rozpoczętej rehabilitacji pooperacyjnej w zmniejszaniu u pacjen-
tów częstości występowania objawów depresyjnych. U pacjentów, 
którzy przez 4 tygodnie od przyjęcia wykonywali ćwiczenia reha-
bilitacyjne oraz odbyli 4 konsultacje pielęgniarskie, odnotowano 
polepszenie nastroju, mierzonego za pomocą HADS, w porów-
naniu do pacjentów w grupie kontrolnej, którzy nie uczestniczyli 
w rehabilitacji [43]. 

PODSUMOWANIE

Depresja jest schorzeniem często występującym zarówno przed, 
jak i po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego. Może się 
ona utrzymywać przez bardzo długi czas po zabiegu, a sam zabieg 
często nie jest czynnikiem, który wpływa na zniwelowanie objawów 
depresyjnych u osób, które przejawiały je jeszcze przed CABG. 
Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują na to, że uwzględ-
niając stan psychiczny pacjenta, jego płeć, wiek, a także zmiany 
metaboliczne, możliwe jest określenie populacji szczególnie na-
rażonej na wystąpienie depresji po zabiegu CABG. Poszczególne 
czynniki prezentują zmienne wartości predykcyjne, w zależności 
od tego, czy są oceniane przed zabiegiem, czy w okresie poopera-
cyjnym. Odpowiednio wczesne zwrócenie uwagi na zwiększone 
ryzyko rozwinięcia zaburzeń afektywnych daje szansę na podjęcie 
szczególnych działań, mających na celu zapobieganie pogłębiania 
objawów depresyjnych. Wśród konsekwencji wystąpienia depresji 
po CABG wymienia się między innymi: gorsze rezultaty rehabili-
tacji kardiologicznej, nasilenie procesów miażdżycowych, zwięk-
szone prawdopodobieństwo rehospitalizacji oraz wyższą śmiertel-
ność. Biorąc pod uwagę następstwa inne niż somatyczne, istotny 
jest również związek depresji pooperacyjnej z ciężkimi zaburze-
niami funkcji poznawczych oraz neuropsychologicznymi, takimi 
jak delirium. W leczeniu depresji pooperacyjnej zwraca się uwa-
gę na interakcje leków przeciwdepresyjnych z kardiologicznymi. 
Obecnie powszechnie stosowane są leki z grupy SSRI. Skuteczna 
okazuje się również psychoterapia, na czele z CBT. Wyniki badań 
sugerują potrzebę dokładniejszego skriningu wśród pacjentów 
kardiologicznych pod kątem występowania u nich depresji, która 
nieleczona, może znacząco pogorszyć ich rokowania. 
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