PRACE ORYGINALNE

Tomasz HAWRO1
Joanna MINISZEWSKA2
Jan CHODKIEWICZ2
Anna SYSA-JÊDRZEJOWSKA1
Anna ZALEWSKA1

Lêk i depresja, a wsparcie spo³eczne
u chorych na ³uszczycê
Anxiety, depression and social support in patients
with psoriasis

Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii
Uniwersytetu Medycznego w £odzi
Kierownik:
Prof. dr hab. Anna Sysa-Jêdrzejowska

1

Zak³ad Psychologii Zdrowia
Instytutu Psychologii Uniwersytetu £ódzkiego
Kierownik: Prof. dr hab. Nina Ogiñska-Bulik
2

Dodatkowe s³owa kluczowe:
³uszczyca
lêk
depresja
wsparcie spo³eczne
zaburzenia nastroju
psychodermatologia
Additional key words:
psoriasis
anxiety
depression
social support
mood disorder
psychodermatology

Praca finansowana z funduszu prac w³asnych
(nr 502-11-353) oraz statutowych
(503-1019-1) UM w £odzi

Adres do korespondencji:
Dr n. med. Anna Zalewska
Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii
Uniwersytetu Medycznego w £odzi
94-017 £ód, ul. Krzemieniecka 5
Tel.: 042 6867981; Fax: 042 6884565
e-mail: zalewska@csk.umed.lodz.pl

568

Pacjenci dermatologiczni prezentuj¹ istotnie wy¿szy odsetek ró¿norodnego rodzaju zaburzeñ sfery psychicznej w stosunku do populacji ogólnej.
Celem pracy by³a analiza zwi¹zków
pomiêdzy poziomem lêku, depresji
oraz wsparciem spo³ecznym u chorych
na ³uszczycê. Badania przeprowadzono w grupie 32 pacjentów hospitalizowanych w Katedrze i Klinice Dermatologii i Wenerologii UM w £odzi z powodu ³uszczycy zwyczajnej. W pracy
zastosowano kwestionariusz do oceny lêku i depresji (HADS  the Hospital Anxiety and Depression Scale) oraz
kwestionariusz do oceny wsparcia
spo³ecznego (SOZU  Soziale Unterstützung). Ocenê ciê¿koci procesu
chorobowego w ³uszczycy przeprowadzono w oparciu o skalê PASI. Stwierdzono istotnie bardziej nasilony poziom lêku i depresji u osób starszych.
Ponadto mniejsze nasilenie depresji
obserwowano u osób z dodatnim ³uszczycowym wywiadem rodzinnym. Poziom lêku korelowa³ dodatnio z nasileniem zmian skórnych, poziomem
wi¹du a tak¿e d³u¿szym czasem trwania choroby. Wykazano równie¿ ujemn¹ korelacjê pomiêdzy zarówno poziomem lêku, jak i depresji a wsparciem
spo³ecznym. W oparciu o uzyskane
wyniki mo¿na wnioskowaæ, ¿e grupy
wsparcia powinny byæ zw³aszcza organizowane dla chorych na ³uszczycê
w wieku podesz³ym z ujemnym ³uszczycowym wywiadem rodzinnym.

Dermatological patients present
significantly more psychological disturbances of various types than the
general population. The aim of the
present study was to analyze anxiety
and depression in relation to social
support in psoriasis patients. The
study was performed on a group of 32
psoriasis vulgaris in-patients of the
Department of Dermatology, Medical
University of £ód. The following questionnaires were employed: The Hospital Anxiety and Depression Scale
(HADS) and Social Support Questionnaire (SOZU  Soziale Unterstützung).
Psoriasis severity was evaluated by
Psoriasis Area and Severity Index
(PASI). Elderly psoriatic patients presented significantly higher levels of
both anxiety and depression. Moreover, lower depression levels were observed in patients with positive psoriatic family history. Furthermore, there
was a positive correlation between
anxiety level and cutaneous lesions
severity, pruritus severity and longer
disease duration. Additionally, there
was a negative correlation between
both anxiety and depression levels and
social support. In conclusion, support
groups should primarily be organized
for elderly psoriatic patients with negative psoriatic family history.

Wstêp
£uszczyca jest przewlek³¹ chorob¹ skóry, dotykaj¹c¹ oko³o 2% populacji europejskiej, z t¹ sam¹ zapadalnoci¹ dla obu p³ci.
Choæ istniej¹ ró¿nice jej rozpowszechnienia
w ró¿nych populacjach na wiecie, zauwa¿ono, ¿e zmiana modelu ¿ycia na tzw. zachodni wi¹¿e siê ze wzrostem zachorowañ.
Pacjenci skar¿¹ siê na wiele dolegliwoci,
które maj¹ niew¹tpliwy wp³yw na jakoæ ich
¿ycia. Najczêstsz¹ skarg¹ jest wi¹d, którego wystêpowanie u pacjentów z ³uszczyc¹ wed³ug jednego z ostatnich badañ jest
szacowane na oko³o 64% [29]. Wyniki wielu innych prac potwierdzaj¹, ¿e wi¹d jest
dominuj¹c¹ skarg¹ u pacjentów z ³uszczyc¹ [31]. Znacz¹c¹ rolê w rozwoju ³uszczycy

odgrywa pod³o¿e genetyczne. Jednoczenie
coraz wiêcej wiadomo o mechanizmach
immunologicznych, le¿¹cych u pod³o¿a tej
choroby. Wiedza ta przek³ada siê na opracowanie nowych substancji leczniczych, tak
zwanych terapii biologicznych, niestety niedostêpnych do tej pory szerszej grupie pacjentów, ze wzglêdu na wysoki koszt kuracji. Podkrela siê rolê czynników infekcyjnych (wirusy HPV) w wyzwalaniu zmian chorobowych. Ostatnio badacze coraz wiêksz¹
uwagê zwracaj¹ tak¿e na rolê uk³adu nerwowego w patogenezie ³uszczycy. Ju¿ dawno zauwa¿ono, ¿e stres psychologiczny
nasila i zaostrza przebieg wielu dermatoz.
W ³uszczycy ten wp³yw szacowano na 4080% przypadków [2,13,14]. Poszukuj¹c
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wyjanienia tego zjawiska bada siê rolê neuropeptydów w wywo³ywaniu zmian skórnych.
Jednoczenie nale¿y oczekiwaæ, ¿e choroba o tak przewlek³ym przebiegu, s³abo poddaj¹ca siê leczeniu i dotycz¹ca tak wa¿nego dla spo³ecznego funkcjonowania cz³owieka narz¹du, jakim jest skóra bêdzie mia³a
niebagatelny wp³yw na stan psychiczny osób
ni¹ dotkniêtych. Wiele badañ zgodnie wskazuje na istotnie wy¿sze rozpowszechnienie
zaburzeñ depresyjnych i lêkowych w grupie
pacjentów z ³uszczyc¹, w porównaniu zarówno do populacji ogólnej, jak i do innych
pacjentów dermatologicznych, dotycz¹c
odpowiednio 24-44% i 35-58% chorych na
³uszczycê [15,18,32].
Wsparcie spo³eczne okazuje siê byæ
wa¿nym czynnikiem ochronnym w sytuacjach stresowych [7]. Tymczasem wskazuje siê na negatywny wp³yw ³uszczycy na
relacje spo³eczne chorych [20,26] i obserwuje obni¿ony poziom wsparcia spo³ecznego u pacjentów z ³uszczyc¹ jak równie¿ nieprawid³owe mechanizmy poszukiwania
wsparcia [23].
Celem pracy by³o okrelenie zale¿noci
pomiêdzy wsparciem spo³ecznym, nasileniem zmian ³uszczycowych, wi¹dem oraz
wystêpowaniem choroby w rodzinie, a poziomem odczuwanego przez pacjenta lêku
i depresyjnych zaburzeñ nastroju.
Materia³ i metody

Badaniami objêto 32 osoby z rozpoznaniem ³uszczycy zwyczajnej, leczone w Klinice Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w £odzi, w wieku
od 32 do 48 lat (rednia ± SD: 36,81±9,24). Pacjenci
zostali poddani badaniu w chwili zg³oszenia siê do Kliniki, przed rozpoczêciem leczenia. redni czas trwania
choroby waha³ siê od 1 do 32 lat (rednia ± SD: 13±
9,61).12 osób nie posiada³o sta³ego partnera (37,50%),
20 posiada³o (62,50%). Nasilenie choroby, wyra¿one
wskanikiem PASI (Psoriasis Area and Severity Index)
wynosi³o rednio 8,55 (min. 2,5; max 21,60; SD= 5,41).
Subiektywne odczucie wi¹du, szacowane w skali
od 0-10 wynios³o rednio 4,75 (min. 0, max. 10, SD=
2,97).
Charakterystykê pacjentów podano w tabeli I.
PASI (Fredriksson i Pettersson 1978) jest skal¹
ciê¿koci ³uszczycy, opart¹ na ilociowej ocenie trzech
charakterystycznych sk³adowych zmian ³uszczycowych:
rumienia, nacieczenia (zgrubienia i stwardnienia), z³uszczania w skali od 0-4 oraz powierzchni zajêtej przez
zmiany chorobowe w skali 0-6 [10]. Wyniki mieszcz¹ siê
w zakresie od 0 do 72. Mimo ¿e bywa krytykowana, pozostaje najbardziej rozpowszechnion¹ miar¹ nasilenia
³uszczycy.
HADS  The Hospital Anxiety and Depression
Scale (Zigmond i Snaith, 1983) zosta³a opracowana
jako narzêdzie do rozpoznania i ilociowej oceny dwu
najczêciej wystêpuj¹cych wród pacjentów cierpi¹cych
na schorzenia somatyczne, zaburzeñ psychicznych: lêku
i depresji [35]. Autorzy ograniczyli siê zaledwie do 14
punktów, co czyni skalê ³atw¹ do zastosowania, a jednoczenie akceptowaln¹ nawet przez powa¿nie chorego pacjenta. Z drugiej strony pominiêto pewne aspekty
skarg somatycznych, mog¹cych wynikaæ z choroby podstawowej, unikaj¹c fa³szywie dodatnich wyników w tej
specyficznej grupie. Od czasu opublikowania stosowano j¹ w kilkuset badaniach klinicznych na ca³ym wiecie,
potwierdzaj¹c jej dobre w³aciwoci psychometryczne
[3,16]. Na ka¿de z pytañ mo¿na udzieliæ jednej z czterech odpowiedzi. Jako punkt odciêcia zarówno dla lêkowych jak i depresyjnych zaburzeñ nastroju przyjêto 10.
Stany okrelane jako graniczne mieci³y siê w przedziale od 8 do 10 punktów. Polska wersja skali zosta³a opracowana przez Majkowicza i wsp [21].
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Tabela I
Charakterystyka badanej grupy.
Characteristics of the examined group.
n=32

Tabela II
Depresyjne zaburzenia nastroju.
Depressive mood disorder.

n

%
Bez odchy leñ

14

43,76

Kobiety

16

50

Stany graniczne

9

28,12

M ê¿czy ni

16

50

Zaburzenia depresy jne

9

28,12

Podstaw ow e

10

31,5

Zaw odow e

18

56,25

rednie

14

12,50

P³eæ

Wy kszta³cenie

Liczba osób % badany ch

Tabela III
Lêk.
Anxiety.
Liczba osób % badany ch

Stan cy w ilny

Bez odchy leñ

12

37,50

Wolny

12

37,50

Stany graniczne

11

34,37

Zam ê¿na/zam ê¿ny

14

43,75

Zaburzenia lêkow e

9

28,12

Zw i¹zek pozam a³¿eñski

2

6,25

Rozw odnik/rozw ódka

4

12,50

Liczba posiadany ch dzieci
Brak

16

50

1

12

37,50

2

2

6,25

3

2

6,25

Tabela IV
Zale¿noci miêdzy wiekiem, a lêkiem i depresyjnymi
zaburzeniami nastroju.
Correlation between age, anxiety, and depressive mood
disorder.
Wiek
Lêk

0,36*

Depresy jne zaburzenia nastroju

0,51*

*p<0,05
Kwestionariusz wsparcia spo³ecznego (SOZU 
Soziale Unterstützung; Sommer i Fydrich, 1991) jest
to narzêdzie, u¿ywane w badaniach klinicznych w Niemczech [12]. W Polsce stosowana jest adaptacja opracowana przez Juczyñskiego (Juczyñski, Ogiñska-Bulik,
2005). Jest narzêdziem do oceny otrzymywanego i spodziewanego wsparcia spo³ecznego w trzech kategoriach:
wsparcia emocjonalnego, rozumianego jako ocena odczuwanej akceptacji ze strony innych, empatii i okazywania wspó³czucia; wsparcia praktycznego w postaci
pomocy w codziennych problemach i wreszcie integracji
spo³ecznej definiowanej jako posiadanie krêgu przyjació³, znajomoæ osób podzielaj¹cych podobne zainteresowania, wspó³praca z innymi. Podstawê teoretyczn¹
kwestionariusza stanowi¹ koncepcje: Barrera  zgodnie,
z któr¹ wsparcie spo³eczne to spostrzegane lub antycypowane wsparcie ze strony innych ludzi oraz kognitywne koncepcje Cobba  wsparcie spo³eczne ujmowane
jako wynik interakcji zachodz¹cej miêdzy jednostk¹, a
otoczeniem. Kwestionariusz w wersji skróconej zawiera
³¹cznie 22 stwierdzenia. Osoba badana ma okreliæ, na
piêciopunktowej skali, w jakim stopniu siê z nimi identyfikuje. Suma wszystkich punktów jest miar¹ ogólnego
poziomu wsparcia spo³ecznego [19].
Subiektywne odczucie wi¹du: Visual analog
scale (VAS) szacowany przez pacjenta redni poziom
wi¹du w okresie ostatnich 4 tygodni na skali od 0 do
10, gdzie 0 oznacza brak wi¹du, a 10 maksymalny, jaki
pacjent sobie mo¿e wyobraziæ. Pacjent zaznacza poziom
wi¹du na skali analogowej, gdzie wartoci 1 odpowiada d³ugoæ 1 cm. Wynik jest oceniany przez pomiar linijk¹ [4].
Analiza statystyczna
Do obliczeñ statystycznych wykorzystano program
Statistica 6.0. W celu okrelenia istotnych ró¿nic miêdzy
zmiennymi zastosowano test t-Studenta. Do ustalenia
wspó³zale¿noci miêdzy zmiennymi zastosowano wspó³czynniki korelacji. Celem wyznaczenia predyktorów lêku
i depresji zastosowano analizê regresji wielokrotnej.

Wyniki
Rozpowszechnienie depresyjnych i lêkowych zaburzeñ nastroju w badanej populacji.
Zarówno depresyjne jak i lêkowe zaburzenia nastroju w badanej grupie stwierdzono u 28,12% pacjentów (tabela II i III).

Zmienne socjodemograficzne
W badanej grupie, takie zmienne jak:
p³eæ, wykszta³cenie, posiadanie dzieci, stan
cywilny czy posiadanie sta³ego partnera nie
maj¹ zwi¹zku z nasileniem lêku i depresji.
Natomiast wraz z wiekiem nasila siê zarówno lêk jak i depresja (tabela IV).
Wystêpowanie ³uszczycy w rodzinie,
nasilenie choroby, czas trwania
i wi¹d
W badaniach w³asnych wykazano, ¿e
osoby, u których w rodzinie wystêpowa³a
³uszczyca charakteryzuj¹ siê istotnie mniejszym nasileniem depresji (p = 0,03). Ró¿nica dotycz¹ca lêku jest na granicy istotnoci
statystycznej, równie¿ w kierunku ni¿szego
natê¿enia lêku u osób z ³uszczyc¹ w rodzinie, (tabela V).
W obecnym badaniu stwierdzono, ¿e im
bardziej nasilone zmiany chorobowe, wiêkszy wi¹d i d³u¿szy czas od momentu pojawienia siê pierwszych zmian chorobowych
tym silniejszy subiektywnie odczuwany lêk.
Równie¿ objawy depresyjne istotnie dodatnio koreluj¹ z nasileniem zmian ³uszczycowych i wi¹dem, (tabela VI).
Wsparcie spo³eczne
W badaniach w³asnych wykazano ponadto, ¿e im wiêksze wsparcie spo³eczne
(zarówno ogólne, jak i poszczególne jego
rodzaje, czyli akceptacja ze strony innych
ludzi, dzielenie siê uczuciami, odci¹¿anie z
obowi¹zków, posiadanie krêgu przyjació³,
podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ
oraz znajomoæ osób o podobnych zainteresowaniach) tym mniejsze nasilenie subiektywnie odczuwanych objawów depresyjnych
u badanych chorych. Z kolei integracja spo³eczna i ogólne wsparcie spo³eczne w badanej grupie koreluj¹ ujemnie z odczuwanym lêkiem  im wiêksze tym mniejszy lêk
(tabela VII).
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Tabela V
rednie wyniki lêku i depresji u osób, u których w rodzinie wystêpowa³a (A) i nie wystêpowa³a (B) ³uszczyca.
Table V Mean results of anxiety and depression in patients with positive (A) and negative (B) family history of psoriasis.
A

B

test-T

poziom
istotnoci

5,18

1,92

0,06

3,30

2,20

0,03

M

SD

M

SD

Lêk

8,28

3,70

11,44

Depresy jne zaburzenia nastroju

5,86

4,24

8,88

Tabela VI
Wspó³czynniki korelacji pomiêdzy nasileniem ³uszczycy (PASI), wi¹dem i czasem trwania choroby.
Correlation coefficients between psoriasis severity (PASI), pruritus and disease duration.
PASI

w i¹d

Czas trw ania

Lêk

0,46*

0,37*

0,39*

Depresy jne zaburzenia nastroju

0,40*

0,47*

0,24

p<0,05
Tabela VII
Wspó³czynniki korelacji miêdzy wsparciem spo³ecznym, a lêkiem i depresyjnymi zaburzeniami nastroju.
Correlation coefficients between social support, depressive mood disorder and anxiety.
Wsparcie
Wsparcie
Integracja
Wsparcie
em ocjonalne
prakty czne
spo³eczna
ogólne
Lêk

-0,35

-0,35

-0,42*

-0,44*

Depresy jne zaburzenia nastroju

-0,40*

-0,49*

-0,56*

-0,57*

p<0,05
Tabela VIII
Wyznaczniki depresji.
Depression determinants.
R2

B

SE B

Beta

T

Ist. T

Wsparcie spo³eczne

0,32

-014

0,042

-0,50

-0,347

0,00

w i¹d

0,46

0,82

0,28

0,59

2,90

0,00

13,10

4,84

2,70

0,01

Wy raz w olny

R2 - wspó³czynnik determinacji wielokrotnej; B - wspó³czynnik Beta; SEB - b³¹d
Beta - wskanik Beta; T - wartoæ statystyki T

Wyznaczniki lêku i depresji
Stwierdzono ponadto, ¿e ¿adna z badanych zmiennych nie wyznacza statystycznie istotnie poziomu lêku w badanej grupie.
Odnonie depresji, dwie zmienne s¹ predyktorami jej natê¿enia: ogólne wsparcie
spo³eczne i wi¹d  ³¹cznie wyjaniaj¹ 46%
zmiennoci wyników (tabela VIII).
Omówienie
W badaniu w³asnym 28,12% pacjentów
wykazywa³o depresyjne zaburzenia nastroju
i dok³adnie u takiego samego odsetka wyst¹pi³y zaburzenia lêkowe. Wyniki te s¹
zbie¿ne z uzyskiwanymi w innych badaniach
u pacjentów z ³uszczyc¹, zarówno dla zaburzeñ depresyjnych, jak i lêkowych
[15,17,18,32]. Jednoczenie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e rozpowszechnienie zarówno lêku,
jak i depresyjnych zaburzeñ nastroju by³o
w badanej grupie znacznie wy¿sze ni¿ oceniane w innych pracach dla ogólnej populacji pacjentów dermatologicznych (odpowiednio 11,9 i 9,7%) [1].
Wy¿szy poziom lêku i depresyjnych zaburzeñ nastroju by³ stwierdzany u pacjentów z wiêkszym nasileniem choroby. W innych badaniach nie wykazano podobnej
korelacji ani dla lêku, ani dla depresji [18,33],
b¹d te¿ wykazywano j¹ tylko w odniesieniu do depresji [8,11,27,30].
Stwierdzono wiêksze nasilenie lêku i
depresji u osób starszych, co jest zgodne z
570

obserwacjami Sampogna i wsp. dla populacji w³oskiej, którzy wskazywali na wzrost
czêstoci wystêpowania problemów psychologicznych wraz z wiekiem u pacjentów z
³uszczyc¹ [28].
Zastanawiaæ mo¿e z kolei zaobserwowane zjawisko nasilania siê, zarówno objawów depresyjnych, jak i lêkowych, wraz z
czasem trwania choroby, co jest w sprzecznoci z tendencj¹ obserwowan¹ w innych
pracach, publikowanych w pimiennictwie
zagranicznym [8,17]. Jednoczenie brak jest
danych dla populacji polskiej. Uzyskane
wyniki dla du¿ych próbek populacji brytyjskiej i tureckiej, wiadcz¹ce o zmniejszaniu
siê objawów depresyjnych, czy lêkowych w
przebiegu choroby, autorzy interpretowali,
jako skutek adaptacji i wykszta³cania przez
pacjentów mechanizmów dostosowawczych. Zanim podejmie siê próby interpretacji tego zjawiska w populacji polskiej nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e w pracy w³asnej przebadana zosta³a niedu¿a próba, a
jednoczenie brak innych danych dla populacji polskiej.
Z kolei fakt, ¿e odnotowano mniejsze
nasilenie zaburzeñ nastroju wród pacjentów, u których w rodzinie wystêpowa³a ³uszczyca wydaje siê potwierdzaæ rolê czynnika
poznawczego w radzeniu sobie z problemem choroby na p³aszczynie psychologicznej. Byæ mo¿e równie¿ ten czynnik ma znaczenie w procesie adaptacji do choroby w
Przegl¹d Lekarski 2007 / 64 / 9

populacjach tureckiej i brytyjskiej. Mo¿na by
spekulowaæ, ¿e za brak adaptacji do choroby wraz z czasem jej trwania w badanej populacji polskiej, mo¿e odpowiadaæ niedostateczna informacja na temat ³uszczycy, jak¹
pacjent uzyskuje w procesie leczenia.
Wsparcie spo³eczne i wi¹d okazuj¹ siê
byæ dobrymi predyktorami wyst¹pienia depresyjnych zaburzeñ nastroju, ³¹cznie wyjaniaj¹c 46% zmiennoci wyników. Zaobserwowano, ¿e pacjenci, którzy otrzymywali
silniejsze wsparcie spo³eczne, cechowali siê
ni¿szym poziomem lêku oraz rzadziej wykazywali obni¿ony nastrój, co jest zgodne z
wynikami wczeniejszych badañ, zarówno
dla ³uszczycy [9,23,30], jak i innych chorób
skóry [24,25]. Pojêcie wsparcia spo³ecznego zosta³o stworzone dla potrzeb wyjanienia, zrozumienia i opisania obserwowanego zjawiska, ¿e ludzie otoczeni ¿yczliwym
krêgiem przyjació³, rodziny, czy wspó³pracowników ³atwiej radz¹ sobie w sytuacjach
stresowych, w tym w chorobie. Wsparcie
spo³eczne pe³ni wa¿n¹ rolê protekcyjn¹ w
obliczu sytuacji stresowych i porednio ma
ochronny wp³yw na stan naszego zdrowia
[7], podczas gdy izolacja spo³eczna jest
uwa¿ana za istotny czynnik wi¹¿¹cy siê ze
zwiêkszon¹ zapadalnoci¹ na choroby i
miertelnoci¹ [6]. Wsparcie spo³eczne jest
pewnego rodzaju buforem, chroni¹cym
przed traumatycznymi zdarzeniami i jego
wp³yw ujawnia siê w momencie zaistnienia
sytuacji kryzysowej. Uwa¿a siê, ¿e sposób
poszukiwania wsparcia spo³ecznego i w
efekcie poziom otrzymywanego wsparcia
jest pochodn¹ stylu przywi¹zania, wed³ug
teorii Bowlby'ego, kszta³tuj¹c¹ siê jeszcze
na etapie wczesnych relacji dziecka z matk¹ [5,22]. Z drugiej strony otrzymywane
wsparcie spo³eczne jest nie tylko uzale¿nione od jego odbiorcy, ale i od cech osób
udzielaj¹cych go. Rodzi siê ono jako efekt
pewnego rodzaju interakcji. Tak, wiêc otrzymywane wsparcie spo³eczne nie jest prost¹ funkcj¹ liczby znajomych i przyjació³,
czyli wielkoci sieci spo³ecznej danej osoby, ale zale¿y te¿ od jakoci tych relacji oraz
od zdolnoci samego podmiotu do poszukiwania i przyswajania go.
Uzyskane wyniki w³asne i dane z pimiennictwa wskazuj¹ na celowoæ tworzenia grup wsparcia dla pacjentów z ³uszczyc¹, co mo¿e przyczyniæ siê do obni¿enia
odczuwanego lêku i depresji [34].
Picardi i wsp. sugeruj¹, ¿e interwencje
psychologiczne nakierowane na zwiêkszenie wiadomoci emocjonalnej pacjentów z
³uszczyc¹, zwiêkszaj¹ce poczucie bezpieczeñstwa w relacjach interpersonalnych i
prowadz¹ce do wzrostu poziomu wsparcia
spo³ecznego mog³yby mieæ pozytywny
wp³yw na przebieg samej ³uszczycy [23].
Równie¿ elementy terapii poznawczej
mog¹ mieæ wp³yw na poziom depresji u pacjentów choruj¹cych na ³uszczycê. Nale¿y
te¿ pamiêtaæ, choæby w codziennej praktyce lekarskiej, ¿e pacjent jest aktywnym odbiorc¹ informacji o swoim stanie zdrowia i
na bazie tej informacji buduje model swojej
choroby, co dopiero pozwala mu wypracowywaæ w³aciwe strategie radzenia sobie z
chorob¹. Informacje, na których pacjent buduje ów model, czerpie przede wszystkim
od prowadz¹cego go lekarza, ale i od cz³onT. Hawro i wsp.

ków rodziny, przyjació³, zw³aszcza, jeli równie¿ cierpi¹ na ³uszczycê, jak równie¿ z
mediów.
Wyniki przeprowadzonych badañ wskazuj¹ na potrzebê szczególnej obserwacji
oraz ewentualnego objêcia opiek¹ psychologiczn¹ i psychiatryczn¹ osób, u których
nak³adaj¹ siê czynniki ryzyka rozwoju depresji i zaburzeñ lêkowych w przebiegu ³uszczycy, do których nale¿¹: zaawansowany
wiek, obecnoæ intensywnego wi¹du i brak
przypadków choroby w rodzinie.
Wnioski
Tworzenie grup wsparcia dla pacjentów
z ³uszczyc¹ mo¿e przyczyniaæ siê do obni¿enia odczuwanego przez nich lêku oraz
depresyjnych zaburzeñ nastroju, stosunkowo czêstych w tej grupie.
Opiek¹ nale¿y obj¹æ szczególnie osoby
starsze, odczuwaj¹ce silny wi¹d, u których
w rodzinie nie by³o przypadków ³uszczycy.
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