
 

Depresja i zaburzenia lękowe najczęściej leczone są za pomocną psychofarmakoterapii, która 

obejmuje różne leki, na przykład SSRI, trój- i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki 

przeciwpsychotyczne. Stosowanie SSRI jest związane z licznymi działaniami niepożądanymi, a 

skuteczność leczenia zależy od systematyczności pacjenta i może ujawnić się dopiero po kilku 

tygodniach. Wskazuje się bowiem, że po odstawieniu leków u części pacjentów występują nawroty, 

oraz że przyjmowanie egzogennych preparatów mających wpływ na zwiększenie endogennej 

serotoniny, zmniejsza jej endogenne wytwarzanie. Stosunkowo najmniej objawów niepożądanych 

przy długotrwałym stosowaniu obserwuje się po opipramolu, mianserynie i sulpirydzie. Leki te mają 

również korzystny wpływ na apetyt, gdy depresji towarzyszy anoreksja – wykazują działanie 

oreksjogenne. Ziołowe leki przeciwdepresyjne to przede wszystkim preparaty z dziurawca, a 

zwłaszcza wyciągi zawierające hyperycynę, a dotyczy to ekstraktów wyłącznie alkoholowych lub 

standaryzowanych na zawartość hyperycyny. Niemniej jednak o wyborze sposobu leczenia musi 

zadecydować lekarz. 

 

Przyczyny depresji są bardzo różne: od  przykrych wydarzeń życiowych, złych emocji i nastawienia do 

życia, sytuacji rodzinnej, materialnej, finansowej, zdrowotnej. Wpływ n rozwój depresji mają niektóre 

choroby, zwłaszcza przewodu pokarmowego, ale także alkoholizm, narkomania, czyli uzależnienia. 

 

Wiele substancji pochodzenia naturalnego może zmniejszać objawy łagodnej lub średnio nasilonej 

depresji. Do takich substancji należy zaliczyć witaminy z grupy B, a zwłaszcza niacynę, czyli witaminę 

PP, B3, witaminę B6, witaminę B12, ale także aminokwasy – L-tryptofan, L-teaninę, L-fenyloalaninę i 

L-tyrozynę. Wbrew powszechnej opinii tryptofan zawarty w bananach nie działa przeciwdepresyjnie, 

ponieważ jest szybko rozkładany przez monoaminooksyadzy A i B, a za poprawę samopoczucia po 

spożyciu bananów odpowiada najprawdopodobniej zawarty w nich cukier. Ważną rolę odgrywa 

czekolada i gorzkie kakao, a to ze względu na zawartośc anandamidu. Podkreśla się także duży udział 

wysiłku fizycznego, który powoduje wydzielanie endorfin i wykonywanie czynności, które sprawiają 

radość oraz naświetlania - fototerapii. Przeciwlękowe działanie wykazuje olejek melisowy, olejek 

lawendowy oraz witamina D3. W tym ostatnim przypadku upatruje się wpływu na funkcjonowanie 

receptorów w CUN, rozwój tkanki nerwowej i udział w przekazywaniu sygnałów.   
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