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A depresszió kérdéséről

Nem deprimált az ön betege? - teszi fel a kérdést egy svájci lap általános gya
korlatot folytató orvosoknak. Utána javasolja az alábbiak megkérdezését: fl Tud
ön még örülni? 2) Nehezére esik döntéseket hoznia? 3) Érdekli önt még valami?
4) Újabban fokozottan hajlamos-e arra, hogy tépelődjön? 5) Úgy érzi, hogy értel
metlen az élete? 6) Fáradtnak, lendület nélkülinek érzli-e magát? 7) Vannak alvás
zavarai ?

A depresszió ma, világproblémát jelent, mert igen gyakori betegség: különböző

megj-elenési formáiban hivatalos becslések szerínt földünkön 150-200 millió embert
érint; a súlyos, már a pszichózis szintjét elérő betegek száma a WHO (Egészség
ügYi Világszervezet) adatai szerínt meghaladja a 20 milliót. Egy legutóbb Svájc
ban végzett felmérés szerint, melyet az összes gyakorló orvosok bevonásával vé
geztek, az orvosokat - tehát nemcsak pszichiátereket - felkereső betegek 10
százalékánál lehetett depressziós tünetcsoportot. szindromát megállapítani. Ezek az
adatok önmagukban igazolják, hogya depresszió nem csupán az elmeorvosok
problémája. Felismerése életek sorát menthetí meg, nem is szólva az· érintet
tek megszüntethető szenvedéséről és a társadalom egészét sújtó munkaerő-veszre

ségről.

A depresszió problémája egyidős írásos történelmi emlékeinkkel. A Biblia
már említi, hogy Saul király depresszióját Dávid hárfajátékával igyekezett eny
híteni. Feltételezik, hogy a depresszióban szenvedők számának mai megsokszo
rozódása nem magyarázható csupán az új intenzív gyógyszerkutatással és rek
Iámozással, bár ez nyilván elősegíti az új kóresetek felismerését, tehát a diag
nosztikus folyamat finomulását. Egyes kedélybetegek, hallván az új terápiás le
hetőségekről, önmaguk keresték az orvosok segítségét. Az átlagéletkor meghosz
szabbodásával az idős- ésaggkol1i depressziók száma is megnőtt, Feltehetőleg a
modern városi életforma növekvő stresszhatásával. az egyének egymástól való
fokozódó elszigetelődésével szirrtén hozzájárult a lelki eredetű depressziók gya
koribbá válásához. Az életigények és elvárások általános növekedésével szükségsze
rűen együtt járnak a kudarcélmények, a remények, tervek meghiúsulása. melyek ezt
az egyik legősibb választ, a depressziót kiválthatják. Az iparosodás és városiasodás
ugyanakkor a lakásviszonyok gyökeres megváltozása révén is csökkenti a normál
környezetnek a betegekkel szembeni "eltűrőkészségét". Több felmérés igazolja, hogy
az összes depressziósok száma megnőtt, de főleg az enyhébbnek mondható dep
ressziósok száma szaporodik.

Idáig jutva nem kerülhetjük el a kérdést, hogy valójában mit értünk depresz
szíón, Betegségegységnek semmiképpen nem tekinthetjük, csak tünetcsoportnak.
színdromának, mely a fentiek alapján is számos ok, vagy körülmény folytán
váltódhat ki, a kórokozók szempontjából mégsem osztható csoportokba: a legtöbb
pszichés zavar ugyanis nem "egy okú", hátterében többnyire a keletkezési felté
telek szövevényes hálózata áll. Az egyes tünetek kiragadása sem lehet osztályo
zási alap, bár a hangulat koros nyomottsága, a gátoltság és késztetéshiány, vagy
az izgatott-agitált szorongás tünet-hármasa esetenként más-más arányban és pro
filírozásban, esetleg egymást váltva a legtöbb betegnél fellelhető. Hasonlóan cél
szerűtlen az egyes koros témák kiemelése (például a fokozott bűntudatél. vagy
a testi okokra való visszavezethetőség erőltetése. Mai ismereteink alapján számos
más pszichés bántaimat is többféleképpen értelmezünk. A hísztértát például fel
foghatjuk betegségegységnek, vagy pszichogén tünetegyüttesnek. kóros személvi
ség-reakciónak, végül sajátos pszichés beállttottságnak, rnely különböző tüneteket
kiegészíthet, színezhet, ez utóbbi értelemben célszerű használni, tudniillik ez a ma
gatartásmód mindenkinél előfordulhat és csupán akkor tekinthetjük kórosnak, ha el
túlzott, vagy könnyen kiváltható.

E két tünetcsoport jól példázza az. elmeorvosok előtt álló feladatot és a gya
kori véleménykülönbségeket, mert a kórísmézés alapját gyakran csak a tüneti
-leíró elemzés képezheti, keresztmetszet jelleggel. A differenciálás a depressziós
kedélyzavarnál lehet finomabb és vázlatosabb, a pszichiáter készültségétől és
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érdeklődésétől Iüggően ; de a már említett gyakori tünet-hármas mellett szornorú
reménytelenséget, bizonytalanságot,' döntésképtelenséget, beteges félelmeket. végül
a búskomorság kifejezésének képtelenséget is (Schulte) észlelhetjük. Máskor viszont
a depressziós bűnösnek vagy betegnek képzeli magát, élettempója lelassul, vegetatív
tünetek lépnek föl nála, a 24 órás ritmus megváltozík, álmatlanságban szenved,
testsulya szélsőségesen ingadozik, stb.

A betegség-leírások és a kórnemző-jelleget érintő felfogások terén észlelhető

nagy különbségeket az magyarázza, hogy az egész orvostudományban, de főleg

a pszichiátriában még hiányzik az olyan elméleti rendszer, amilyen 'a természet
tudományokban már megtaládhatő. Egyelőre ideiglenes válaszfalakat húztunk fel,
önkényesen. A fizikus nem teheti meg, hogy ne vegye tudomásul Newton, Max
Planck vagy Heisenberg munk ásságát. Ezzel szemben a pszichiátriai kutatómunka
figyelmen kívül hagyja Freud, Jaspers, Kretschmer és mások felfogását, feltéve,
hogy az alkotott új elmélet nem cáfolható biológiailag igazolt tényekkel! Nem
mellőzheti Kraepelin nevét, aki az elmekórtan rendszertanát megalapozta, éppen
azzal, hogy a keresztmetszeti tünetkép helyett az időbeli lefolyás nyomán az elme
bajok két nagy csoportját választotta szét: a máníás depressziók és a szkizo
Iréniák csoportját; ezt a kettéválasztást ma is érvényesnek tekintik világszerte,
bizonyos megszor ításokkal. Bonhoeffer döntő felismerése szintén időtálló: az em
bert érő különböző károsodásokra az agy csupán "néhány típusos pszichés reak
cióformával felelhet", köztük gyakran depresszióval is.

Bochnik kiemeli, hogy egyes pszichiáterek túl finom beszédformulázásukkal
kitérnek a más nyelvre való lefordíthatóság elől is, ha mégis átültetík ilyen
szövegeiket. csupán a közhelyek maradnak meg belőlüle szerinte a jelenség ha
sonlít a mai szétágazö filozófiai irányzatok helyzetéhez. Ha elismerjük. hogy az
elmekórképek osztályozása tapasztalatok által nem megalapozott, akkor igazat
kell adnunk Conrad-nak, hogya pszichiátriai kórísmézés területén még nem ér
tük el a tudományos szintet, csupán az adatgyűjtő fázist, mert még nem ren
delkezünk az elméletek igazolására alkalmazható analitikus lehetőségekkel: nem
segítenek a "pszichopatológia tudományos meztelenségének leplezésében a huma
nísta szellemtudományok egyes csillogó fogalmai. sem" (Bochnik). Ez utóbbiak egyedi
sorstörténetek megértetésére alkalmasak, de a betegségek tudományos osztályozására
épülő megalkotására már nem, További problémák adódnak abból, hogy az el
mekórtanban tipológiai meghatározásokkal kell dolgozni, melyek a szerví kór
ismékhez viszonyítva kevéssé pontos külsőleg érzékelhető és rendszerezhető jel
lemzőkre támaszkodnak. Egy paciens vagy terhes, vagy nem, hipertenziója van,
vagy nincs, vércukra vagy normális, vagy kóros. A fogalom-elhatárolás már
sokkal lazább, ha arról beszélünk, hogy egy beteg szornorú, ingerlékeny, vagy
gyenge. .. A vércukornál mondhatni, hogy több, vagy kevesebb, de a gátolt
ságról, az aszténiáról, vagy az Ingerlékenységn-ől ezt nen, lehet olyan egyszerűen

állítani, annál inkább, mert ezek hátterében minőségi psz.chés változással is szá
molnunk kell az amúgy is nehéz mennyiségí fölbecsülés rrullett.

A kedélyzavarok egyes fajtáinak elkülönítését elősegíti a Kretschmer által
kezdeményezett ún. többdimenziós diagnózis, bár a kérdőívek, pontozó és tünet
eIlenőrző skálák statisztikailag értékelhető pontszámaival a remélt objektíválást
még nem sikerült közmegelégedésre megoldani.

Ezeket az általános meggondolásokat azért vázoltuk. hogya depressziós kór
formák gyakran önkényes elhatárolasát magyarázzuk. Joggal utalhatunk arra is,
hogy a pszichiátriai diagnosztika máig problematikus helyzetének tudatosítása
bármely szakmabeli orvosnak előnyére lehet. Megjegyzendő, hogy depresszión az
orvosok mindennapi gyakorlatában megforduló betegek a legeltérőbb állapotokat
értik: egyesek panaszaik vázolásánál a szomorúsággal azonosítják, mások az ál
talános levertség, vagy a testi teljesítőképesség. csökkenésével társult meghatá
rozhatatlan Ionákérzéssel. Ma a depressziónak komoly társadalmi elísmertsége,
"presztízse" van, amit az is mutat, hogy sok beteg, vagy azok rokonai minden
pszichés jellegű panaszt előszeretettel neveznek depressziónak. A társadalom a
depresszió és elmebetegség között komoly kűlőnbséget lát, feltételezve, hogy dep
resszió esetében az "őrültE!kre" jellemző veszélyesség, kíszámíthatatlanság, vagy
gyógyíthatatlanság nem áll fenn. Maga az elmekórtan segítette ennek a nézetnek
kifejlődését, mert az elme- és a kedélybetegségekról külön tárgyalt, Glatzel
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ezért ajánlja, hogy ha az orvos betegének esetleges örökletes terheltségéről ér
demlegeset akar megtudní, kérdezzen a depresszió előfordulásáról. tudva, hogy
talán így jelentéktelen közérzetzavarokat is megemlít. A depresszió fogalmára
nem is kötinyű magyar szót találni: sem a búskomorság, sem a szomorúság vagy
a lehangoltság nem megfelelő.

Glatzel szerint a depresszió kérdésével kapcsolatban az érzelmekről és a han
gulatokról kell tárgyalni, bár ez mások szerínt inkább a költők feladata lenne.
A hangulat az egyed megélt közérzetét jelölné meg, bizonyos időtartammal és
passzívitással, mely a magatartásnak és a környezethez viszonyulásnak aktuális
hátteret képezné; tehát azt meghatározná, hogy bizonyos külvilági behatásokat.
vagy a szervezet élettani történéseit míként éli meg, dolgozza fel az illető. Az
alaphangulat részben alkatilag meghatározott, de tartósabb környezethatások (pl.
fogság) . jelentősen módosíthatják. A hangulat ún. mélysége azt jelentené, hogy
szorosan kapcsolódik a személyiség-adottságokhoz, viszonylag tartós, és ellenállva
a környezetnek befolyásolja a tudatban zajló eseményeket és állapotokat, s így
meghatározza az élménymező .Jiangszmét", mint orgonajátéknál egyes tartósan szó
ló alaphangok a dallamokét. Az érzelmeket a gyors változás jellemzi, melyek az
embernek a környezetére való aktuális beáll ítódását tükrözik. A környezettől .
való függésük miatt mélységük csekélyebb, bár Intenzitásuk nagy lehet, ezért az
indulatokkal rokonértelmű kifejezésként is használják őket. Az érzelemhullámok
nak a kezdete, tetőpontja és vége megtigyelhető, szemben a hangulatokkal. A
hangulatok atmoszferikus hátteréből az érzelmek pszichés megnyilvánulásokként
bukkannak elő és helyzetekre, személyekre, eseményekre stb. irányulásuk is szem
betűnő: előbbi hasonlatunkat követve tehát dallamszerűen változóak, rövid tar
tamúak. A hangulatok a szervezet egészével összefonódtak, de az érzelemhullámok
is nagyban módosíthatják a test élettani részműködéseit,

A hangulat és az érzelmi ingadozások múltbelí összekeveredéseből szárma
zott részben a depressziók szóhasználati problematikája is; egyesek a fogalom
többértelműsége miatt annak elvetését javallták, éppúgy, mint a pszichopátia
megjelölést.

Glatzel az endogén [elzőt nem az ismeretlen, rejtett eredetű jelzésre, ha
nem részben genetikai okozati kifejezésként javallja használni, mert így a testi
-lelki jelölését is el lehetne kerülni. A Kahlbaum teremtette közel százéves
ciklotírnia fogalmat Kraepelin mániás-depresszíós elrnezavaorá formálta, Kretsch
mer pedig az ismert pékriíkms alkat-típus pszichés adottságaként értelmezte,
hogy ezeket az elmekórképeket mint "az egészségesek nagyalkatcsoportjának
ritka kiéleződéseit" ábrázolja.

A gyakorló orvosnak Kielhotz depressziós osztályozása több segítséget nyújt,
érthetőbb is, bár sok kritika érte. Szerinte két szempont lehet a kórképek el
különítésének alapja: a fenomenológiai, vagy tünettani és a noszológiai, tehát
a betegség-egészre Irányuló, mely utóbbí már á várható kórletolyásra és keze
lésre is támpontot adna. A tünettan a két véglet, a gátolt és felajzott-agitált
állapot által behatárolt területen vizsgálja a betegeket, észlelhető szorongásukat.
Noszológiailag a depressziók csoportosítása nehezebb, de az organikus (szerví),
szímptómás (tüneti), endogén (velünk született) és pszichogén tipizálást sokan
használják.

A szervi eredetű depressziókhoz tartoznak az idős korral járá agyi elválto
zásokhoz csatlakozók, továbbá az oligofrének és epilepsziások kedély-nyomottsága.
Tüneti depresszió a belbetegségekhez társuló, vagy mérgezést, toxíkománíát és
alkoholizmust kísérő, illetve az elvonásí fázissal járó kedélyzavar. Az ún. gyógy
szeres depressziókat is ide sorolják, melvek közül főleg a kortikoidok és vér
nyomás-csökkentök huzamosabb adása után gyakori a fellépésük, bár újabban
szaporodik a depresszió az antibébi tablettakat szedő asszonyoknál is. A szkízo
Iréneknél fellépő depressziók eseteiben lehet, hogy a terápiásan nyújtott vegyületek
közvetlenül okozzák a búskomorságot, vagy ez a szervezet (a betegség vagy a
kezelés miatti) kimerülésének következménye, esetleg a betegségre eszmélést kö
vető reaktív jellegűnek tekintendő. Itt vethető fel az a szintén vitás probléma,
hogy egy súlyos testi bántalom átvészelését követő átmeneti ún. biotónus-csök
kenés mennyíben tekinthető depressziónak.
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Strömgren a depresszió fogalmának divatossá válásáért. rnely szírnpozíonok és
monográfiák tömegének hívószavává lett, főleg a gyógyszerkutatókat, biokérni
kusokat és élettanászokat okolja, bár az elmeorvosok ís hibásak, mert az ún.
antidepresszánsok reklámhatása révén eltűrték egy "pharmakomorph psychiatria"
kialakulását. Némileg jogos ez a kritika, de meg kell jegyezni, hogy a gyógysze
rekre történő reagálás, vagy nem javulás valóban osztályozási szempontnak
tekinthető: kár, hogy ez még a depressziók területén nem hozott biztos eredményt.
(Olierenshaw állítja, hogy a farmakológiai és prognózis szempontok alapján
most heveny szkizofrénrának vélt elmebajok tömegéről később derillhet ki, hogy
valójában mániás depressziós pszíchózisok. Valóban durva egyszerűsítés lenne
depressziónak csak azt tekinteni, amely tünetcsoport bizonyos vegyületekre gyó
gyul: így olyan tünetek is reagálhatnak. malyeknek kevés közük van a kedély
nyomottsághoz...) Az antidepresszáns szerek jó részének enyhe nyugtató hatása
is van, amely tehát fajlagosan nem a depresszió ellen irányul. Strbmqren: krití
kát gyakorol az okkereső osztályozással szemben is: példának az ún. tehermen
tesitési (Entlastungs) depressziót idézi. Ezt a kórképet az jellemezné, hogy a sú
lyosan megterhelő élethelyzet megszűnéso után jelentkezne a depresszió, a hát
térben álló mechanizmus azonban esetről esetre változhat. Néha az a tevékenység,
melyet a megterhelés igényelt, egy már fennálló lehangoltságot háttérbe szorított,
de később újból felbukkant ; máskor az érintett a nyomasztó helyzet megszűn.tétől

sokat remélt és ezért csalódott. Érthetetlennek tűnnek azok a kórképek. melyek
nél a depresszió egy hőn óhajtott cél elérése után, például egy kinevezés után
lép fel: néha ilyen esetekben például nemcsak az új egyetemi tanár, hanem a
felesége is megbetegszik. Pedig a magyarázat egyszerű: a cél elérése érdekében
minden más konfliktust háttérbe szorítottak, melvek ezután újra előbukkannak;

esetleg rájönnek, hogy évek erőfeszítéséért. nélkülözéseiért túl nagy árat fizet
tek. Az ilyen betegeknél érthetően igen nehéz különbséget tenni a valódi kírne
rüiéses depresszió és a terhelés alóli mentesülés okozta depressziós szindroma
között, mert a vitáktás kifogyása egybeeshet a Cél elérésével,

A depressziók minden felosztása valójában munkahipotézís, melynek létjogo
sultságát az adhatja, ha új összefüggésekre rnutat rá, vagy gyakorlati haszonnal
jár azok számára, akik az új fogalomrendszert elfogadják. Ilyennek tekinthető

Angyal rendszerezése is, melyet némi módosítással részleteiben Ismertetünk.

1. A modern ember kíszolgáltatottja a technokráciának, emberközi kapcsolatai
megszakadnak. azonosságát sem fejlesztheti ki kellően, így fokozatosan elsze
mélytelenedik, elidegenedik. A betegségre hajlamos személyiség ezt az elidege
nedest a kompenzációs lehetőségek hiánya miatt, a nyomott hangulat, a remény
vesztettség vagy mellőzöttség és a vélt vagy valós ígazságtalanságok kiváltotta
bosszankodás által hajlamos kórtünetté formálni. Lényegében e kórképet ne
vezi Angyal "psychoreactiv depressíov-nak, mert normális, de méreteiben túl
zott reakcióval állunk szemben, melynek a hangulati nyomottság elhúzódása az
egyik [eilemzője, mélységo pedig pszichózísig fokozódhat. Ennek az egyéni seb
zékénységnek a megnyilatkozásait főleg a szocíálpszlchiátriának kell kutatnia,
és pszichoteráplásan befolyásolnia, de orvosiása már részben a farmakopszichiátria
feladatát is képezi.

2. Ugyanez vonatkozik az "endroreactiv dysthyrniák" betegségcsoportjára,
melybe Angyal akimerüléses, elgyökértelenedési és a tehermentesülési depresz
sziót is sorolja. Ezek közös sajátossága, hogy testi vagy pszichés megterhelésekre.
hosszabb nélkülözési helyzetekre, pótolhatatlan veszteségekre lassan fejlődik ki
az endogén jellegűnek tűnő hangulatzavar. ingerlékenység vagy apátia. Közép
korú vagy öregedő betegek esetében gyakori, mert szabályozó- mechanizrnusuk
már kevésbé képes az ellensúlyozására s élethelyzetük is kevesebb kompenzá
lást tesz lehetővé. Erek mind megélik betegségüket. részben mert a vegetatív
zavarok, f·ejfájás, szédülés, stb. miatt is súlyos fokot érhetnek el. A tartós pszichés
megterhelés jellemző e betegeknél. Ha érte is őket heveny megrázkódtatás, ez
már csupán az "utolsó csepp" szarepét játssza. Előtérben áll az élettől való meg
kínzottság, a további sorstól való rettegés és tehetetlenség-érzés. Ez a típusú
kedélyzavar testi, a szervezetet ért károsodásból is kialakulhat: több egymás
utáni terhesség, halmozódó abortuszek. súlyos betegséget követő elhúzódó lába
dozás után, tehát egy kimerülési tünetcsoportból lassan alakul ki a depresszió.
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3. Különálló kórcsoport a depresszív reakcióké, melyek [ellemzője a koros
személyíségszerkezet : az önzés, érzelmi felszínesség, önmagával és a közösséggel
szembeni felelőtlenség, folytonos csalódottság az élethelyzet miatt. melv gyakran
sorozatos. bosszú jellegű, de egyben komolytalan öngyilkossági kísérleteket ered
ményez. Angyal szerínt e kórképek hátterében gyakran a fiatal nők életstílusának
komoly változása (városba költözés, szexuálís tartás fellazulása stb.) rejlik: "az
új életformára igényt tartanak, de az ezzel együtt járó kötelezettségek és követ
kezmények vállalására éretlenek és képtelenek". Szerinte ezen betegek közt nagy
az intézetben nevelkedők száma, emiatt főleg a szociális tennivalók állnak elő

térben. Mások a depresszív reakción a külső, nagyobb veszteség jellegű behatá
sokra (rokon halála, válás, kényszerű állásváltoztatás. nyugdíjazás stb.) bekövet
kező túlméretezett hangulatzavart értik, melynek prototípusa az ún. kóros gyász
reakció. Ennél a gyász normális pszichés feldolgozása helyett gyakoribb a fásult
közöny, néha vegetatív szimptómákkal, Ugyanakkor az elhunyttal szembeni am
bivalencia, esetleg bűntudatérzés is valószínűsíthető.

4. A "kisebb" depressziók közt említendő az ún. neurotikus depresszió. Kü
lönállóságát vitatják, mert konflikusok vagy tudatalatti feszültségforrásként szó
ba jövő tartalmak a már említett reaktív kedélyzavarokban is közrajátszhatnak.

Briiutigam e gyakori kedélyzavart a neurotikus személyíségszerkezet és a
kiváltó környezetbehatások eredőjeként fogja fel: a banális, rnindennapí esemé
nyeknek a túlérzékeny személyiség adhat kóros hangsúlyt, tehát az összhelyzet
feldolgozásának dinamikája patológikus; nem a kiváltó tényezők súlyossága a
döntő. A hangulati nyomottság mellett fejnyomás. szédülés, fáradékonyság, eset
leg a szívre vagy gyomor-bélrendszerre lokalizált, jórészt hipochondriás jellegű

panaszok fordulnak elő. Provokáló helyzet lehet bizonyos védettség elvesztése.
környezetváltozás (néha akár paradox módon üdülés, vagy társasutazás"), elő

léptetés vagy nyugdíjazás. Ez a kórkép tapasztalataink szerint már jóval gya
koribb: maga a "korszellem" is elősegíti a kedélyzavarok szornatlkus tünetekkel,
Illetve panaszokkal való kiegészítését, tehát ún. "szomatizálását". '

5. Az ún. endogén depresszaók tárgyalásánál ellkerülhetetlen a betegek élet
korával és egyes krl tilcus életfázisaival való foglalkozás. Megemlítendő, hogy az
endogén depresszióknál semmi ismert szerví bántalom nem található. Ezt a típust
jellemzi az is, hogy - a neurózisoktól vagy koros élményreakcióktól eltérőerr

- előzményként nem rnutatható ki belső, vagy külső eredetű konfliktus-feszült
ség, bár ilyent gyakran találni panaszmentes egyéneknél is. A ciklotímiával ezzel
szemben szoros kapcsolatban van: szárnos megtigvelés kiemeli, hogy. a fázisosan
ismétlődő búskomorságok és a vidám íelajzottságok az ilyen egyének megszekott
hangulati és érzelerningadozásí zónájába térnek vissza. A depresszió súlyossága.
kétségbeejtő mélysége, szorongásokkal és önvádlásokkal telttettsége ellenére a fázis
lezajlása után újra a vidám, mclegszívű, kiegyensúlyozott egyén tűnik előtérbe.

Magát a depressziót, mint bármely súlyos testi bántalrnat szenvedik el, bál' mo
tiválarlan örömtelenségüket. érzelmi rezonancia-hiánvukat, gátoltság ukat, stb. kín
zóan élhetik meg. Ennek ellenére a betegség pszichológiailag éppoly értelmetlenül
tör- rá az egyénre, mint például egy vakbélgyulladás, vagy egy természeti ka
tasztróía. Bár ritkán reaktív okozat sejthető, azon a tényen mégsem változtat.
hogy az endogén pszichózis, így az ilyen depresszió is, az érintett életrajzából
nem következik, pszichológiailag nem magyarázható, sőt ez a beteg életérteImé
nek folytonosságát éppúgy megtöri. mint egy baleset. Ebből következik, hogy a
baj pszíchoterápiásan kevéssé befolyásolható. Wcitbrecht joggal jegyzi meg. hogy
egyesek szinte órára megadhatják depressziós fázisuk kezdetét anélkül, hogy ezt
az aktuálisan történtekkel kapcsolatba hoznák: ezt inkább rokonaik próbálják
így magyarázni.

Az endogén pszichózis. megjelölés, a depresszió esetében is, időlegesnek te
kintendő, vagy munkahipotézisnek, csupán azt jelzi. hogya keresztmetszeti kór
kép és kórlefolyás eltérő a többi hasonló kórképektől. utalva noszológiai helyze
tükre is.

A gyermek- és ifjúkori depressziókat illetően Spiel 19 betegét ismertette, kö
zülük 7 életkora 7-10 év között, a többieké 11-14 év között volt. Kórismét
csupán a hosszabb lefolyás ismeretében lehet felállítani, főleg. ha a depressziós
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í ázís kifejezett volt, és azt rövidebb maruas állapot követte. A maruas fázisok
ritkák, minél idősebb a gyermek, annál gyakoribb a depressziós kórkép, mely
a felnőttek típusos tünettanától alig tér el.

Felnőtteknél észlelni a depresszíó vázolt tüneteit, a típusos napi hangulat
ingadozást a korai ébredessel és reggeli mélyponttal, a hangulathoz kapcsolódó
úgynevezett holothym téveszmékkel (elszegényedés, elkárhozás, testi megbete
gedés). Felnőtteknél könnyebb az egypólusú-fázísos depressziók és a bipoláris
-ciklotim, tehát mániás epizódokat is mutató kórképek elkülönítése. A klimax
és az öregkori hanyatlás depressziós betegeinél már kevertebb a szímptomatíka,
főleg a paranoid elemek szaporodnak meg. A depressziós szakaszok tartama füg
getlen a noszológíaí besorolástól : az endogén kórképek egy része, a közhiedelem
mel ellentétben, sajnos idült depresszi óvá válik, szerví-agví elváltozások hiányá
ban is.

6. Az i nvolúciós depresszióké gyakorlatiilag is fontos kórcsoport. Közmega
gyezéssel így jelölik azon depressziókat, melyek először az öregkori hanyatlás
szakaszában jelentkeznek; újabban a "késői depresszió" szinonimként használatos.
Angst és Perris újabb genetikai vizsgálatai az involúciós depressziót is a többi,
períódusos-egypólusú depressziók csoportjába sorolják. Ez a depresszió nőknél 50,
férfiaknál 55 év után jelentkezik. Az ilyen' egyének í.ntroverziója elősegíti a kel
lemetlen élményhelyzeteket kisérő kudarcok felhalmozódását. ami lassan rezig
nációhoz, növekvő bizalmatlansághoz vezet. így sarkosírva feltételezhetjük, hogy
a korán megöregedettek hajlamosak főleg az involúciós depresszióra, akiknél a
betegség kezdete a gyakran lappangó, neurotikus jellegű kezdeti szakasz miatt
nehezen határozható meg. Nőknél e kórkép háromszor gyakoribb, mínt férfiak
nál; a női klimaxot 4-7 évvel követi.

Petrilowitsch finom vizsgálatai nyomán kiemelte, hogya korosodás vitalitás
-vesztésénél az életuntság hátteréberr gyakrabban volt krízisszerű teljesítmény-
-letörés, mely az életstílus megváltoztatását kényszerítette ki. Főleg túl aktív,
intenzív életvezetésű egyének, verseny-sportolók, kalandos, eseménydús életűek

reagálnak érzékenyen, mert képtelenek korukat tudomásul véve magukat ala
csonyabb vitális színtre átállítani : találóan "Hemingway-tünetcsoportnak" nevezte
ezt a nem is ritkán látható állapotképet. Hemingway-ről egyébként több elme
orvosi tanulmány látott napvilágot, bár ezek zömmel pszichoanalitikus megközelí
tésükből eredően, életvezetését gverrríeíckort élményekkel, "megoldatlan Ödipusz
-komplexusával" stb magyarázták. Rámutattak arra is, hogy ő magát "öregnek"
szólíttatta utolsó éveiben, mégis görcsösen ragaszkodott fiatalosságának bizonyí
tásához. Kézenfekvő, hogy sokan a 'pszichés hanyatlásukat is kínosan élik meg.
Az Involúciós depresszióval kapcsolatban volt alkalmam összehasonlító kulturálís
vlzsgálatokaj végezni; észleléseimből a 'következőkben példaként az említett tü
netcsoportból idézek.

A "Hemingway-szindromára" három kanadai és két magyar káresetet leltem:
ezeknél a fizikai erő fogyása, az élettempó csökkenése, a veszélyek kényszerítő

kerülésével együtt színtén életuntságot provokáltak ki. Legjellemzöbb példa egy
67 évesen öngyilkossá lett kanadai volt, aki mindkét világháborúban rész vett,
az elsőben külön engedéllyel fiatalsága miatt, a másodikban már hivatásos tiszt
ként harcolva a normandiai partraszállás első hullámában. Noha csapatát nagy
veszteségek érték, ő még csak meg sem sebesült. pszichésen jól átvészelte, a há
ború után két évet megszállóként Németországban töltött, majd Kanadába visz
szaterve tisztként tevékenykedett, míg 53 évesen nyugdíjazták, Ezután nyelvta
nárként működött, kedélyingadozásai míatt alkoholizált is. Vadászott, sok időt

töltött a vadonban egyedül. Testi ereje fogyását szégyellte, emberkerülő lett. Végül.
családját elhagyva, egyre északabbra költözött, prémet gyűjtött, halászott, csak
eszkimókkal érintkezett. Életének is eszkimómódra vetett végett: kiment kunv
hájából megfagyni a szabadba .. , Kéz ízben kezelték kórházban, depressziója és
alkoholizmusa miatt: ekkor emlegette, mennvíre kínos erőnléte csökkenése, menv
nyire fél a későbbi másokra utaltságtól. Élet,e utolsó, éveiben egyébként már
egyáltalán nem ivott.

Kevésbé színes, de hasonló SOrsa volt egy magyarnak, aki 66 évesen lett
öngyilkos. Hivatásos katonaként érdemeiért a II. világháborúban korán alezredesi
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rangot nyert, emellett kitűnő atléta, VIVO es céllövő volt. Négy évet töltött hadi-
. fogságban. Hazatérte után számos nehézséget leküzdve, technikusként helyezke
dett el, amiben segítette extrovertált, barátkozó természete, élénk társadalmi
eiete és sportrajongása : egy ideig egy klubnál edzőként is működött, Hatvanéve
sen vesztette el feleségét, ezt követően fokozatosan elmagányosodott, nyugdíjaz
ták, csak alkalmanként dolgozott mint kertész, közben keservesen panaszkodott
öregedése és testi gyengülése miatt, mely a vadászatban is akadályozta. Társas
kapcsolatait leszűkítette, mérsékelten, de állandóan ivott, emiatt és enyhének ítélt
depressziója miatt pszichiáter gyógyszeresen kezelte, míg hirtelen felakasztotta
magát.

A tüneti képben a fiatal- és érett kori endogén depressziókkal szemben az
involúcíósaknál kevesebb a gátoltság, gyakoribb az agitált-szorongó jellegű kép.
Igen nagy az öngyilkosság veszélye, emiatt a betegek jelentős részénél indokolt a kór
házi kezelés. A környezet szerepét az életkori depresszióknál vélik a legnagyobb
nak, ezek gyakran fejlődnek ki "búskomor reakcíókból . .. az alkalmazkodással
nem javítható gyökértelenedésí és veszteséghelyzetekből" (Weitbrecht). Az ilyen
betegek sokszor kényszerű "életmérleget" állítanak fel, rnelyben a negatívumok,
el nem ért célok túlsulya - néha a realitással ellentétben - impulzusszerűen

a saját életük kioltását eredményezi. Elmeorvosok az idősödő depressziósok ma
gyarázatánál a rövid, találó frázisok mellett gyakran lírainak ható kifejezéseket
használnak. Például: az életlehetőségek és pozíciók vesztésének. az energiafogyás
nak elviselésére az képes, aki az "eugerasia"-t, a jól, szépen, okosan öregedés
művészetét el tudja sajátítani (Kehrer), vagy jaj annak, aki "az élet nagy visz
szavonulási manőverét nem tudja jól megszervezni" (Scnulte),

7. A szerví, vagy úgynevezett szematcgén depressziókon azokat a kedélyza
varokat értik, melyek testi bántalmakhoz, vagy ezekkel járó működészavarokhoz
csatlakoznak, tehát organikus folyamatok egyenes következményei. Utóbbi az agy
szövetí károsodásához társulhat, vagy az agyműködést közvetve befolyásoló külső

eredetű betegség által váltódhat ki. A "tes:tileg megalapozott elmezavar" (Schneider)
is jól alkalmazható kórisme. Ezeknél a szakorvos feladata - a kezelés megter
vezése miatt is - annak eldöntése, hogy az adott esetben súlyosabb testi bán
talom által ki provokált ciklotim-endogén depressziós fázisról vagy a megbete
gedésre bekövetkezett pszichés búskomorság-reakcióról van-e sza. Magától értető

dik, hogy 'erek a kórképek az involúció és az öregkor életszakában gyakoribbak.
A szülések utáni depressziót szintén ide sorolhatjuk: egyes esetekben az endokrin
működés zavarából ered, máskor a kimerülés, vagy "érzelmi elhanyagolás" vált
hatja ki.

8. Az aggkori melankóliákban a nyomott hangulat elsekélyesedése, vagy idő

leges el tűnése gyakori, a badar téveszmék is korr'igálhatóak ; makacsságuk pedig
már aggkori elbutulásbeli átalakulásra utal. A kórjóslat ezért is kedvezőtlen,
emellett a halálos vég gyakori, öngyilkosság vagy a táplálkozás hiánya és az ezt
követő leromlás miatt. Igazi hangulati nyomottság helyett gyakoribb az ingerült
ség, mely nihilisztikus és hipochondriás téveszmék közlését kiséri. Önvádlas alig
van: az elmulasztottakon bánkódás. önszámadásra való késztetes mintegy megáll
az aggkor küszöbén... Költői szavakkal élve mondják, hogy involúciós korban
a pszichének. mint hangszernek a húrjai többé már akár szét is szakadnak. f,gy
a szindromák mínőségileg átépülhetnek.' A szenilís psziché tartalmi monotóniája,
sztereotípiája a pubertáskor aktuális problémagazdaságával állítható szembe, po
láris ellentétként.

9. Az úgynevezett larvált, vagy rejtett depressziók ma talán a legdivatosabb
vitatémát képezik, bár fogalmuk már igen régi. Többen egy álarc mögé rejtett
depresszióról beszélnek, így az angol nyelvű cikkek "masked depresslon'i-t em
Iítenek, Kétségtelen, hogyatünetkép előterében változatos vegetatív zavarok és
funkcionális szerví panaszok állnak. Inkább larvált depressziót mondanak a fej
gyomcr-e-béltáj, vagy meHkasra vonatkoztatott nyomás- és f'ájdalomérzésre, vagy
amely esetekben szédülés, továbbá derék- és végtagfájdalmak a [ellemzőek. A ve
getatívum részben észlelhető megnyilvánulásai: izzadás, szájszáradás, bélműködés

zavarok, súlyvesztés. a menstruáció elmaradása, impotencia, hajzatkihullás. stb.
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Egyesek az örökletesség. a típusos napi ingadozás, az előzetes fázisok, vitális le
hangoltság miatt kétségtelennek vélik az endogenitást, csupán azért gyakoribbak,
mert a korszellemnek megfelelően itt is "a pszichopatológiai íntímtünetcsoportok"
jutnak túlsúlyra. Kérdés, hogy a larvált depressziók száma ténylegesen nőtt-e,

vagy a jobb diagnosztikai feltételek miatt csal a látszat.

A depresszió transzkulturális szempontjait csak vázlatosan érintve - utalva
egyes magyar közleményekre (Böszörményi, Pisztora) -, megállapíthatjuk, hogy
fejlődőben levő népeknél a pszichotikus mélységet elérő depressziók száma két
Régkivül kevesebb, mint az ipari országokban, de az enyhébb kórképek száma
~iég nagy, mint ezt Pfeiffer indonéziai éSI. Wulf víetoamí észlelései bizonyítják.

Egy másik kérdés is felvetődik, ti. hogya depressziók színdromatikája menv
nyit változott az idők folyamán? Kranz heidelbergí kórrajzelemzések alapján
tette fel a kérdést, hogy a "világ" és az ,,.idő" milyen fokban tükröződik a pszi
chotikus depressziósok élményeiben : kimutatta, hogy téveszméíkben, tüneteikben
az aktuális világtörténések jóval kevésbé szerepelnek, mint a szkizofrénekében,
tehát a depressziósok azoknál szinte zárkózottabbaknak tűnnek. Kranz ezt azzal
magyarázza, hogy a szkdzotrén kóros élményeit kívetítí aktuális, változó vilá
gába, a depresszióst viszont önvádlásai, rnegbetegedéses aggódásat saját énjével
fordítják szembe. Saját vizsgálataink szerínt is (100 év intézeti kórrajzi anyagót
áttekíntve) ez a megállapítás helytálló, a depressziósoknál az úgynevezett vétkes
ség mutatója befelé, a beteg felé irányul: mégis, az utóbbi két évtizedben erősen

megszaporodott a hipochondriás emberek száma, és a ráktól sokan rettegnek,
nőknél a genitáliákkal, férfiaknál a tüdővel kapcsolatban. A férfiak közt az
infarktusoktól való rettegés is megszaporodott. sajnos nem is alaptalanul. Kranzot iga
zolja számos szépirodalmí adat ís, az ógörögökig vlsszavezethetően: Homérosz
mondájában a Bellerophentes melankóliáját vázoló részek a kórképnek a mai
napig is egyik legszebb költői leírását képezik. .

A depresszió az egyént annál kínosabban érintheti, minél fejlettebb az önér
tékelése, felelősségérzése. A múltba tekintve jobban számon kérheti magától,
befelé fordulva, hogy mit tett rosszul, mit mulasztott el, vagy a jövőre irányulva
hogyan teljesíti majd kötelességeit, környezetének vele kapcsolatos elvárásait.
Saját tettrekészsége .. csökk,enéséhez így gyakran társul szorongás, kétségbeesés és
önpusztító szándék. Az öngyilkosság veszélyét az ilyen esetekben rnínden orvos
nak számításba kell vennie, bízva pszichológiai érzékében, inkább több beteget
helyezve el pszáchiátrrai osztályon, mint vállalva néhány akár sikertelen öngyil
kossági kísérlet rizikóját. Ringel az öngyilkosságot megelőző tünetcsoportként
(suicidium előtti syndroma) foglalta össze a pszichés élettér beszűkülését, az
agresszíós gátoltságot, a halálvágyat és önpusztító Iantáziálásokat. Pöldinger 35
pontos öngyilkossági rizikó tünetl iS tát alkotott, melynek pontszámai a veszély
súlyosságát megközelítőleg jelezhetik. Ez a módszer még csupán kutatási eszköz
nek tekintendő, nem pótolhatja az egyedi problémák, életsorsok mérlegelését: a
számítógép helyett még egyelőre csak saját együttérző megítélésükben. ernpá
bánkban bízha tunk, de ne mellőzzük a fentiekből adódó józan logikai meggon
dolásokat sem.

A depresszió részben tehát súlyos betegség és így terápiája az orvosok prob
lémája. Tudni kell, hogy csaknem minden említett alakja eredményesen kezel
hető, bár ehhez részben intézeti elhelyezés szükséges, Húsz év óta az antidep
resszáns gyógyszerek tömege áll rendelkezésre, melyek a hangulatzavart meg
szüntethotík, vagy tartamát megrövidíthetik. Öngyilkossági késztetés esetén a kór
házi felvétel mellett a sokak által rettegett elektrosokk alkalmazására is szükség
lehet, mert ez vezet leggyorsabban eredményhez. A fázisokban jelentkező dep
resszió újabban kellő gyógyszereléssei meg is előzhető. Egyes depresszióknál a
pszíchoterápiának is komoly szerep juthat, Az osszhelyzet tehát a bántalom sza
porodása ellenére is biztatónak ítélhető.
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