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Affective disorders after tick-borne encephalitis 

Zaburzenia afektywne po przebyciu kleszczowego zapalenia mózgu 

Kleszczowe zapalenie mózgu (kzm), wywoływane przez wirus kleszczowego zapalenia mózgu, 

jest chorobą neuroinfekcyjną. Województwo podlaskie jest obszarem endemicznym kzm, ze względu 

na rozległe obszary leśne, w których licznie występują kleszcze Ixodes ricinus. 

Objawy depresyjne są istotnym elementem obrazu klinicznego kzm i często występują już  
w ostrym okresie choroby i utrzymują się po jego ustąpieniu. 

Celem pracy była ocena częstości występowania zaburzeń nastroju po ustąpieniu ostrego okresu 

kleszczowego zapalenia mózgu i ocena zależności tych zaburzeń od ciężkości klinicznego przebiegu 

przebytego kleszczowego zapalenia mózgu a także od danych demograficznych. 

MATERIAŁ 

Badaniem objęto 51 pacjentów, którzy trzy miesiące wcześniej byli hospitalizowani w latach 

1999-2000 w Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji AM w Białymstoku oraz w Oddziałach 

Obserwacyjno-Zakaźnych w Hajnówce i Bielsku Podlaskim z rozpoznaniem kleszczowego zapalenia 

mózgu. Badaną grupę stanowili pacjenci w wieku od 21 do 74 lat (średnia wieku 44,8). Większość 
badanych po przebytym kzm stanowili mężczyźni – 31 (60,8%). 

Rozpoznanie kzm ustalano w trakcie hospitalizacji pacjentów na podstawie danych z wywiadu 

epidemiologicznego, obrazu klinicznego, badań laboratoryjnych (w tym badania płynu mózgowo-

rdzeniowego) a także wyników badań serologicznych. Stwierdzenie obecności swoistych przeciwciał 

w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym przeciw wirusowi kzm w klasie IgM ostatecznie potwier-

dzało etiologię neuroinfekcji i stanowiło kryterium włączenia pacjenta do badania. Oznaczanie prze-

ciwciał wykonano testem immunoenzymatycznym ELISA, przy użyciu zestawu Immunoenzym FSME 

IgM i IgG firmy Immuno.  

Badanie psychiatryczne pacjentów przeprowadzono w trzy miesiące po przebyciu ostrej fazy kzm. 

Wyniki badań immunologicznych potwierdzały ustąpienie ostrej fazy kzm. W czasie przeprowadzo-

nych badań wszyscy pacjenci byli poddani badaniom w warunkach ambulatoryjnych.  

Uwzględniono dane demograficzne (wiek, płeć, stan cywilny, miejsce zamieszkania, wykształce-

nie, aktywność zawodową). Z danych anamnestycznych uwzględniono przebyte choroby - w tym 

psychiczne i dotyczące oun, dotychczasowe leczenie psychiatryczne, ilość spożywanego alkoholu i 

obciążenie rodzinne zaburzeniami psychicznymi. 

Z badania wykluczono osoby z zaburzeniami psychicznymi rozpoznanymi przed zachorowaniem 

na kzm. Nikt z badanej grupy nie był przed zachorowaniem na kzm leczony psychiatrycznie.  

Grupę kontrolną stanowiło 31 zdrowych osób - ochotników, dobranych odpowiednio do grupy ba-

danej pod względem wieku, płci i wykształcenia.  
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METODA 

Dla oceny objawów depresyjnych u badanych osób zastosowano 24 - stopniową Skalę Depresji 

Hamiltona. Należy ona do najpopularniejszych i dobrze sprawdzonych skal przeznaczonych do oceny 

zespołu depresyjnego. Przydatna jest do oceny stopnia nasilenia depresji. W skali tej, w zależności od 

typu objawu lub cechy stosowana jest trzy- lub pięciostopniowa skala oceny ilościowej. Pomiar doty-

czy następujących objawów i cech: 1. Nastrój depresyjny, 2. Poczucie winy, 3. Myśli i tendencje 

samobójcze, 4. Zaburzenia zasypiania, 5. Spłycenie snu, 6. Wczesne budzenie, 7. Zmniejszenie zainte-

resowań i trudności w pracy, 8. Zahamowanie, 9. Podniecenie, 10. Psychiczne przejawy niepokoju  

i lęku, 11. Somatyczne objawy niepokoju i lęku, 12. Zaburzenia czynności przewodu pokarmowego, 

13. Dolegliwości somatyczne, 14. Zaburzenia czynności układu płciowego, 15. Hipochondria, 16. 

Zmniejszenie masy ciała, 17. Krytycyzm do choroby, 18. Zmniejszenie objawów w ciągu dnia, 19. 

Depersonalizacja, derealizacja, 20. Urojenia, 21. Natręctwa, 22. Bezradność, 23. Poczucie beznadziej-

ności, 24. Poczucie małej wartości. 

Skala Depresji Hamiltona wykazuje dużą rzetelność pomiaru i stanowi dobry punkt odniesienia do 

oceny innych metod badania depresji  

WYNIKI 

Tabela 1.Analiza częstości występowania różnego stopnia nasilenia depresji u pacjentów 
 po trzech miesiącach od przebycia kzm i w grupie kontrolnej na podstawie wyników  

uzyskanych w Skali Depresji Hamiltona (HDRS) 

 
Przebieg ciężki 

N=32 

Przebieg lekki 

N=19 

Razem 

N=51 

Grupa kontrolna 

N=31 

N 
Brak depresji 

% 

7 

21.9 

7 

36.8 

14 

27.5 

28 

90.3 

N 
Lekka depresja 

% 

11 

34.4 

9 

47.4 

20 

39.2 

2 

6.5 

N 
Średnia depresja 

% 

13 

40.6 

3 

15.8 

16 

31.4 

1 

3.2 

N 
Ciężka depresja 

% 

1 

3.1 

0 

0 

1 

2.0 

0 

0 

 

W grupie osób po przebytym kzm stwierdziliśmy istotnie częstsze występowanie objawów depre-

syjnych niż w grupie kontrolnej. Depresja występowała u 72,5% pacjentów po przebytym kzm. Obja-

wy depresyjne były istotnie częstsze i bardziej nasilone w grupie osób, które przebyły ciężką postać 
kzm w porównaniu z grupą o lekkim przebiegu neuroinfekcji. 
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Ryc. 2. Wyniki w Skali Depresji Hamiltona w poszczególnych grupach wiekowych 
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W grupie osób po przebytym kzm stwierdzono istotną statystycznie (p<0,05) dodatnią korelację 
między ogólnymi wynikami uzyskanymi w Skali Depresji Hamiltona a wiekiem. Podobna zależność 
uzyskanych wyników od wieku występowała także w grupie kontrolnej. 

Na rycinie 2 przedstawiono wyniki uzyskane w Skali Depresji Hamiltona przez chorych po prze-

bytym kzm w poszczególnych przedziałach wiekowych. Zwraca uwagę fakt, że wśród najmłodszych 

pacjentów (21 – 30 lat) najliczniejsza była liczba osób bez depresji, 55,6% (osób z tego przedziału 

wiekowego). Przy tym nikt w omawianym przedziale wiekowym nie uzyskał powyżej 25 punktów 

odpowiadających ciężkiej depresji. Jednocześnie u chorych powyżej 40 roku życia istotnie częściej 

obserwowano występowanie depresji, zwłaszcza umiarkowanej lub ciężkiej niż u młodszych osób.  

Tabela 2. Stosowane leczenie psychotropowe u pacjentów po przebytym kzm 

 
Przebieg ciężki 

N=32 

Przebieg lekki 

N=19 

Razem 

N=51 

N 
Leki przeciwdepresyjne 

% 

14 

43,8 

3 

15,8 

17 

33,3 

N 
Leki anksjolityczne 

% 

2 

6,3 
0 

2 

3,9 

Leki nasenne N 
5 

15,6 
0 

5 

9,8 

 

Najczęściej stosowanymi lekami były leki przeciwdepresyjne (u 33,3% osób). Leki anksjolityczne 

stosowano doraźnie u 3,9% osób a leki nasenne u13,7%. (Tabela. 2) 

OMÓWIENIE 

Wyniki uzyskane w Skali Depresji Hamiltona (HDRS) pokazują, że w grupie po przebyciu cięż-
kiej postaci kzm obserwowano istotnie większe nasilenie objawów depresyjnych niż w grupie osób, 

które przebyły lekką postać kzm. 

Pancewicz i współpracownicy po dwóch latach od przebycia kzm stwierdzali zaburzenia depresyj-

ne u 40% badanych. Hermanowska-Szpakowicz i wsp. w ocenianej grupie rozpoznali po roku od 

przebycia kzm: zaburzenia depresyjne u 15,5%. 

Rozpoznania kliniczne w badanej grupie pacjentów postawiliśmy zgodnie z kryteriami dziesiątej 

rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10). 

Zgodnie z tą klasyfikacją zaburzenia psychiczne uwarunkowane dysfunkcją mózgu, która wywołana 

jest jego chorobą zalicza się do organicznych zaburzeń psychicznych.  

Ponieważ włączeni do badania pacjenci, przed zachorowaniem na kzm nie przejawiali objawów 

zaburzeń psychicznych, ani nie byli leczeni psychiatrycznie, a wystąpienie u nich zaburzeń depresyj-

nych wiąże się bezpośrednio z działaniem czynnika organicznego, dlatego zaliczyliśmy je do kategorii 

organicznych zaburzeń nastroju (F06.32). – występowały one u 33,3% osób po przebytym kzm. Przy 

tym większość tych rozpoznań dotyczyła osób z grupy o ciężkim przebiegu klinicznym kzm (43,8%). 

Organiczne zaburzenia depresyjne rozpoznano u pacjentów, którzy uzyskali powyżej 17 punktów 

w Skali Depresji Hamiltona, co odpowiadało umiarkowanej lub ciężkiej depresji. Lekka depresja u 

pacjentów, którzy uzyskali od 8 do 17 punktów w Skali Depresji Hamiltona mogła mieć charakter 

reaktywny związany z psychologiczną reakcją na chorobę. W związku z tym nie spełniała kryteriów 

diagnostycznych dla organicznych zaburzeń depresyjnych.  

Według niektórych autorów zaburzenia depresyjne we wczesnym okresie po przebyciu kzm mogą 
być reakcją na zaburzenia funkcjonowania pacjenta spowodowane utrzymującymi się powikłaniami 

neurologicznymi. W badanej przez nas grupie nie stwierdziliśmy nieprawidłowości w badaniu neuro-

logicznym. 

Wielu autorów zwraca uwagę, na fakt utrzymywania się zaburzeń psychicznych po przebyciu neu-

roinfekcji nie zawsze związanych z ciężkością jej przebiegu klinicznego. Łagodny obraz kliniczny 

kzm może być przyczyną poważnych zaburzeń psychicznych, natomiast ciężkie postaci choroby mogą 
mijać bez pozostawienia trwałych następstw  

Stwierdziliśmy wzrost częstości i nasilenia organicznych zaburzeń depresyjnych wraz z nasile-

niem ciężkości przebiegu klinicznego przebytej neuroinfekcji. Ciężki przebieg kliniczny kzm powodu-

je narastanie objawów depresyjnych po ustąpieniu ostrych objawów neuroinfekcji. 
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Wydaje się, że organiczne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego w kzm jest przyczyną 
występowania depresji nawet kilka miesięcy po ustąpieniu neuroinfekcji. Przy tym trzeba brać pod 

uwagę podnoszoną przez niektórych autorów hipotezę, że procesy zapalne w ośrodkowym układzie 

nerwowym nie kończą się wraz zakończeniem ostrego okresu neuroinfekcji i mogą w fazie subkli-

nicznej prowadzić do postępującego uszkodzenia oun. 

WNIOSKI 

Uzyskane wyniki wskazują, że zaburzenia psychiczne są ważnym elementem obrazu klinicznego 

kzm. Zastosowanie leczenia psychotropowego – w tym przede wszystkim leków przeciwdepresyjnych 

może w istotny sposób wpłynąć na poprawę stanu psychicznego pacjentów i poprawić jakość ich 

życia. Wskazane są dalsze badania zmierzające do określenia czynników ryzyka wystąpienia depresji 

po przebyciu kzm oraz ich związku z przebiegiem klinicznym i elementami biologicznymi neuroin-

fekcji.  
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STRESZCZENIE 

Celem badania była ocena częstości występowania objawów depresyjnych w grupie pacjentów 

trzy miesiące po przebyciu kleszczowego zapalenia mózgu (kzm) i ocena ich zależności od ciężkości 

przebiegu klinicznego choroby. Badaniem objęto pacjentów hospitalizowanych trzy miesiące wcze-

śniej w latach 1999-2000 w Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji AM w Białymstoku oraz w 

Oddziałach Obserwacyjno-Zakaźnych w Hajnówce i Bielsku Podlaskim z rozpoznaniem kleszczowe-

go zapalenia mózgu. Zbadano 51 osób 31 mężczyzn i 20 kobiet, w wieku od 21 do 74 (średnio 44.8). 

Grupę kontrolną stanowiło 31 zdrowych osób. 

Dla oceny stanu psychicznego badanych zastosowano Skalę Depresji wg Hamiltona (HDRS). Pa-

cjenci zostali podzieleni na dwie grupy w zależności od ciężkości przebiegu klinicznego przebytego 

kzm. Zbadano 32 osoby, które przebyły kzm o ciężkim przebiegu (encephalomeningitis and encephali-

tis) i 19 o łagodnym (meningitis). 

Trzy miesiące poprzebyciu kzm u pacjentów istotnie częściej niż w grupie kontrolnej stwierdzano 

występowanie objawów depresyjnych szczególnie po przebyciu ciężkiej postaci infekcji. Dlatego 
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pacjenci po przebyciu ostrej fazy kzm powinni być badani psychiatrycznie i często wymagają zasto-

sowania leczenia przeciwdepresyjnego. 

SUMMARY 

The objective of the study was evaluating the frequency of depressive symptoms three months af-

ter an acute phase of tick-borne encephalitis (TBE) and possible correlation with the clinical course of 

the disease. We examined TBE patients who were hospitalised three months earlier in 1999 and 2000 

at Infectious Clinic of Medical Academy in Białystok and infectious wards in Hajnówka and Bielsk 

Podlaski. There were 51 subjects – 31 men and 20 women; ages: 21 to 74 (average 44.8). 31 control 

healthy subjects were also examined. 

All subjects were evaluated according to the Hamilton Depression Rating Scale (HDRS). Patients 

were divided into two subgroups, depending of clinical course of TBE. There were 32 with severe 

course (encephalomeningitis and encephalitis) and 19 – mild (meningitis). 

Three months after acute phase of TBE patients had significantly more depressive symptoms than 

healthy subjects - especially after severe course of the infection. That’s why patient after acute phase 

of TBE should be examined by psychiatrist and often need antidepressive treatment. 
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