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14. ZABURZENIA EMOCJONALNE (INTERNALIZACYJNE) 

Do grupy zaburzeń internalizacyjnych zaliczane są problemy emocjonalne i 

behawioralne, w których występuje rzutowanie do wewnątrz przeżywanych problemów 

i dominuje poczucie dyskomfortu psychicznego i fizycznego. Wyróżnia się cztery grupy 

objawów, które należą do syndromu problemów internalizacyjnych dzieci i młodzieży: 1. 

objawy lękowe, 2. objawy depresji (np. smutek, przygnębienie) i innych zaburzeń 

nastroju, 3. wycofanie, np. unikanie kontaktów społecznych, 4. objawy somatyczne bez 

wyraźnej medycznej przyczyny, np. objawy bólowe, brak energii, zawroty głowy i inne 

dolegliwości somatyczne. W kolejnych podrozdziałach monografii zostaną kolejno 

omówione najczęściej występujące zaburzenia internalizacyjne: zaburzenia nastroju, 

zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne oraz reaktywne zaburzenia 

przywiązania. 

 

14.1. ZABURZENIA NASTROJU DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

14.1.1. KLASYFIKACJA ZABURZEŃ NASTROJU 

Zagadnienie zaburzeń nastroju (inaczej: afektywnych) u dzieci i młodzieży pojawiło się w 

podręcznikach psychiatrii w latach 70. XX wieku. Zaburzenia nastroju to grupa zaburzeń 

internalizacyjnych, w których okresowo występują zmiany emocji, nastroju i aktywności. Do 

tych zaburzeń zalicza się m.in. epizod depresyjny (depresję), epizod maniakalny (manię), 

zaburzenia afektywne dwubiegunowe (tzw. ChAD), zaburzenia depresyjne nawracające, 

uporczywe zaburzenia nastroju (cyklotymię i dystymię).  

Depresja występuje od 0,4 do 6% populacji, do 10% dziewcząt począwszy od okresu 

pokwitania. Choroba afektywna dwubiegunowa (maniakalno-depresyjna; ChAD) 

występuje u 1,8% dzieci i młodzieży, zaś u ok. 20% wszystkich, w tym dorosłych pacjentów 

szczyt zachorowań przypada na 15-19 r.ż. 

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) 

obowiązująca w Europie posługuje się terminem „epizod depresyjny” (depressive disorder) 

o umiarkowanym lub znacznym nasileniu, natomiast w amerykańskim DSM-IV stosuje się 

terminy „duża depresja” lub „wielka depresja” (major depression). Systemy klasyfikacyjne 



zaburzeń psychicznych nie zawierają odrębnych kryteriów rozpoznania zaburzeń nastroju u 

dzieci i młodzieży, a ich autorzy polecają stosowanie kryteriów przeznaczonych dla osób 

dorosłych. Dotyczy to zarówno epizodu depresyjnego, maniakalnego, jak mieszanego. 

Jedyną różnicą w diagnozowaniu epizodu depresyjnego u młodzieży lub dzieci jest 

dopuszczenie rozdrażnienia zamiast istotnego obniżenia nastroju, pobudzenia zamiast 

spowolnienia psychoruchowego oraz braku oczekiwanych przyrostów masy ciała zamiast 

istotnego zmniejszenia apetytu oraz przyrostu lub spadku wagi ciała mimo niestosowania 

diety. 

Najważniejsze zaburzenia nastroju mogące wystąpić u dzieci i młodzieży to przede 

wszystkim zaburzenia depresyjne - wyróżnione w klasyfikacji ICD-10 jako: 1. duże 

zaburzenie depresyjne, pojedynczy epizod, 2. duże zaburzenie depresyjne, nawracające, 3. 

zaburzenie dystymiczne (stałe lub stale nawracające obniżenie nastroju trwające co najmniej 

rok, zaś w przypadku dorosłych 2 lata), 4. depresyjne zaburzenie zachowania (kombinacja 

zaburzeń zachowania z uporczywym i wyraźnym obniżeniem nastroju) oraz w klasyfikacji 

DSM-5 dodatkowo: 1. Dezorganizujące zaburzenie dysregulacji emocji (z napadami złości i 

rozdrażnieniem), 2. Przedmiesiączkowe zaburzenie dysforyczne. 

W klasie diagnostycznej zaburzeń nastroju wyróżnia się również epizod depresyjny ciężki 

bez objawów psychotycznych, epizod depresji ciężkiej z objawami psychotycznymi, ChAD 

(np. typu I, w którym musi wystąpić przynajmniej jeden epizod maniakalny, a większość 

chorych miała również epizod dużej depresji; typu II, z co najmniej jednym epizodem 

hipomaniaklnym i jednym epizodem depresyjnym) oraz zaburzenia nastroju wywołane przez 

substancję, z cechami depresji. 

Zaburzenia nastroju w planowanej ICD-11 cechują się „epizodami nastroju”, które 

obejmują epizod depresyjny, epizod maniakalny i epizod mieszany (Gaebel, Zielasek i 

Reed, 2017). W ICD-11, w przeciwieństwie do ICD-10, nie będą one niezależnymi 

podmiotami diagnostycznymi. „Zaburzenia nastroju” obejmują „Zaburzenia afektywne 

dwubiegunowe i inne współwystępujące zaburzenia”, „Zaburzenia depresyjne” i „Wtórne 

zaburzenia nastroju”. Liczba i wzór epizodów nastroju pojawiających się wraz z upływem 

czasu są używane do określenia odpowiedniej kategorii „Zaburzeń nastroju”. Nasilenie oraz 

specyfikatory przebiegu choroby pozwalają na różnicowanie pomiędzy łagodnym, 

umiarkowanym i ciężkim nasileniem zaburzeń, wskazaniem, czy obecne są objawy 

psychotyczne i czy obecny stan chorobowy jest w fazie epizodu ostrego lub częściowej lub 

całkowitej remisji. Cyklotymiczne i dystymiczne zaburzenia zostały zawarte odpowiednio w 



grupach: „Zaburzenia afektywne dwubiegunowe i inne współwystępujące zaburzenia” oraz 

„Zaburzenia depresyjne”. 

 

 

14.1.2. OBRAZ KLINICZNY I PRZEBIEG ZABURZEŃ AFEKTYWNYCH 

Obraz kliniczny depresji u dorosłych obejmuje kilka symptomów osiowych, które 

prawdopodobnie wynikają z procesów patogenetycznych leżących u podłoża zespołu. Do 

objawów osiowych zalicza się obniżenie podstawowego nastroju (ale jego brak nie wyklucza 

rozpoznania depresji), zahamowanie lub spowolnienie psychoruchowe, zaburzenia rytmów 

biologicznych, objawy somatyczne oraz lęk. Jednak objawy depresji mogą być bardzo 

zróżnicowane w różnych etapach rozwoju dzieci i młodzieży (por. dane z badań klinicznych 

zawarte w tab. 14.1). Dzieci w wieku przedszkolnym mają trudność w opisaniu nastroju, a 

swoje funkcjonowanie określają na podstawie zachowań, które im łatwiej przybliżyć. Częste 

przeżywanie smutku, poczucie zmęczenia i dolegliwości bólowe są objawami depresji 

zarówno u dzieci, jak młodzieży. Obraz depresji u młodzieży różni się w zależności od fazy 

dorastania, chociaż u młodszych adolescentów depresja przejawia się podobnie jak u dzieci, a 

wraz z rozwojem psychicznym coraz bardziej upodabnia się do obrazu depresji spotykanej u 

osób dorosłych. 

Tabela 14.1. Objawy depresji w okresie dzieciństwa i dorastania (źródło: Radziwiłłowicz, 2010, 

str. 71-72).  

 

 

 

Objawy depresji 

Okres rozwojowy 

Wczesne 

dzieciństwo 

(do 3 r.ż.) 

Średnie 

dzieciństwo  

(3-6 r.ż.) 

Okres 

późnego 

dzieciństwa  

(7-11 r.ż.) 

Preadolescencja, 

wczesna faza 

adolescencji 

(10-12 r.ż.) 

Średnia faza 

adolescencji 

(13-16 r.ż.) 

Późna faza 

adolescencji 

(17-19 r.ż.) 

O
b
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w

y
 s

o
m

at
y
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n
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Objawy bólowe (bóle głowy, 

brzucha, mięśni itp.) 
 + + + + + 

Zaburzenia snu  + + + + + 

Zaburzenia łaknienia + + +  +  

Moczenie się + +     

Poczucie przewlekłego 

zmęczenia 
  + + + + 

N
as

tr
ó

j 

Uczucie znudzenia  + + +   

Zaburzenia nastroju – 

obniżenie nastroju, anhedonia, 

smutek, przygnębienie itp. 

+ + + + + + 

Zaburzenia nastroju – 

labilność nastroju 
  + +   

Zaburzenia nastroju – 

drażliwość 
 +   +  

Poczucie beznadziejności     + + 



F
u

n
k
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e 

p
o
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aw
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e 

Zaburzenia uwagi i pamięci, 

trudności szkolne 
  + + + + 

N
ap

ęd
  

i 
m

o
to

ry
k

a 

Pobudzenie psychoruchowe, 

niepokój 
+   + + + 

Spowolnienie psychoruchowe     + + 

O
b

ja
w

y
 

lę
k

o
w

e 

Lęk separacyjny + + +    

Lęk przed zadaniami  

i niepowodzeniem 
 + + +   

Z
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an

ia
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re
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w

n
e 

 

i 
ag

re
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w
n

e 

 i
  

Zachowania autoagresywne 

(samookaleczenia) 
   + + + 

Nadużywanie substancji 

psychoaktywnych 
     + 

Myśli samobójcze     + + 

Zachowania agresywne, 

opozycyjno - buntownicze 
  + + + + 

Zachowania przestępcze      + 

O
b

ra
z 

si
eb

ie
 Negatywny obraz siebie  + + + + + 

Perfekcjonizm  +  +  + 

Poczucie winy   + +  + 

Negatywny obraz ciała    + + + 

R
el

ac
je

 

in
te

rp
er

so
n

al
n

e Izolacja społeczna   + + + + 

Wrażliwość na odrzucenie      + 

 

Obniżenie napędu psychoruchowego może się przejawiać osłabieniem pamięci, 

koncentracji uwagi, poczuciem niesprawności intelektu, chronicznego zmęczenia fizycznego i 

umysłowego, spowolnieniem tempa myślenia, co utrudnia uczenie się (również z tekstów 

podręcznikowych) obniża osiągnięcia szkolne. Jednak w przypadku młodzieży i dzieci 

doświadczających traumatycznych wydarzeń nauka szkolna i wysokie osiągnięcia mogą być 

obszarem bardzo dobrego funkcjonowania (por. opis pierwszej osoby w Ilustracji klinicznej 

14.1.2) i budować poczucie własnej wartości. 

 

Ilustracja kliniczna 14.1.2. Obraz kliniczny depresji z uwzględnieniem funkcjonowania 

poznawczego 

Dziewczyna, 17;7 lat, uczennica II klasy liceum. Od pół roku ma problemy z nauką, trudności 

z mobilizacją do działania, obniżony nastrój, myśli samobójcze. Okresowo zaburzenia w 

sferze snu i łaknienia. Po trzech miesiącach leczenia nastąpiła poprawa, od jesieni wystąpił 

nawrót objawów. Od 6 r.ż. wychowywana przez ciotkę po samobójczej śmierci matki, o 

której dowiedziała się po kilku dniach. Nie znała ojca. Opuścił matkę, chciał ją nakłonić do 

usunięcia ciąży. Matka oświadczyła mu wówczas, że to nie jego dziecko. Do przedszkola 

uczęszczała od 2,5 r.ż.; szybko uczyła się, ale miała trudności w nawiązywaniu kontaktów z 



rówieśnikami; miała poczucie, że jest od nich dojrzalsza, rodzina zaś nie interesuje się nią, że 

jej nie kocha, ale wiedziała, że jest dla nich ważna. Ciotka ulegała jej we wszystkim, 

dziewczyna dominowała w domu. Nie lubiła chodzić do szkoły (twierdziła, że boli ją głowa 

lub brzuch i nie szła na lekcje), mimo że nauka przychodziła jej z łatwością. W liceum miała 

bardzo dobrą średnią (5,5), ale nie miała zapału do nauki. W czasie wakacji (pół roku temu) 

rozstała się z chłopakiem, całymi dniami bezczynnie siedziała, nie miała z nikim kontaktu, 

była apatyczna. Obecnie ma poczucie braku energii, trudności z zasypianiem, nie ma apetytu, 

nie wychodzi z domu. Ujawnia myśli samobójcze, próbowała podciąć sobie żyły. Boi się, że 

będzie z nią tak jak z matką, ale jednocześnie chce żyć. 

Chłopiec, 15 lat, uczeń II klasy gimnazjum. Kiedy miał 4 lata, ojciec zmarł na zawał serca. 

Nie pamięta, w jaki sposób tę śmierć przeżyła matka. Odkąd pamięta, zawsze tęsknił do ojca. 

Od 2 lat mieszka z dziadkami (rodzicami mamy), zaś mama z nowym mężem i jego 2 dzieci z 

pierwszego małżeństwa. Ma za złe matce, że go zostawiła; nie może uwolnić się od tych 

myśli, ma duże poczucie krzywdy. Uważa, że matka jest dobra i miła dla innych, ale nie dla 

niego; jest stanowcza, dominująca, kontrolująca i egoistyczna. Bardzo dobre relacje łączą go z 

babcią. Dziadek przekonywał go, że matka ma prawo do ułożenia sobie życia na nowo, co 

budziło w nim jeszcze więcej złości wobec nich. Od ponad pół roku stawał się coraz 

smutniejszy, przeżywał dużo złości na matkę i jej nową rodzinę, czuł się nieważny i 

pominięty w planach życiowych matki. Uważa, że nic dobrego go nie spotka. Obecny obraz 

kliniczny: zaburzenia koncentracji i zapamiętywania, spowolnienie myślenia, lęk, 

wewnętrzny niepokój, obniżenie nastroju, pesymizm, przedwczesne budzenie się, bóle głowy. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Zaburzenia dobowego rytmu nastroju, aktywności, snu i czuwania oraz łaknienia należą 

do zaburzeń rytmów biologicznych w różnorodnych zaburzeniach nastroju: depresji, ChAD 

z szybką zmianą faz (rapid-cycling, RC; charakteryzująca się występowaniem w ciągu 12 

miesięcy co najmniej 4 epizodów maniakalnych, hipomaniakalnych lub depresyjnych 

trwających przynajmniej 2 tygodnie) lub ultraszybką zmianą faz (ultra-rapid cycling bipolar 

disorder, uRC - oba bieguny choroby trwają kilka dni do kilku tygodni) oraz okołodobową 

zmianą faz (ultradian cycling bipolar disorder, udRC - oba bieguny choroby ujawniają się, 

nieraz kilkakrotnie, w okresie 24-48 godz.).  

Zaburzenia snu i czuwania to objaw mający bardzo duże znaczenie diagnostyczne, gdyż 

bardzo często poprzedza psychologiczne symptomy. Występują dwa warianty tego 

zaburzenia: 1. znaczne skrócenie snu nocnego polegające na jego spłyceniu (wielokrotne 

budzenie się w nocy) oraz wcześniejszym budzeniu się rano, bądź 2. hipersomnia, czyli 

zwiększona potrzeba snu objawiająca się zwiększoną liczbą godzin snu nocnego oraz senność 

w ciągu dnia.  

W przebiegu depresji występuje większe prawdopodobieństwo wystąpienia pierwszego 

wariantu bądź obraz mieszany. Natomiast u dzieci z ChAD, podobnie jak u dorosłych, 



występuje mniejsza potrzeba snu, bez poczucia zmęczenia następnego dnia. Jest to jeden z 

głównych objawów choroby. Natomiast rodzice zgłaszają różnego rodzaju trudności ze snem 

u swoich dzieci - z zaśnięciem, sen nie dający wypoczynku, koszmary senne i poranne bóle 

głowy.  

Inne objawy manii u dzieci i młodzieży różnią się od obrazu dorosłych. Zazwyczaj 

pobudzenie psychoruchowe i zmiany nastroju mają charakter przejściowy, częściej niż 

podwyższony nastrój pojawia się drażliwość i zachowania buntownicze, a typowe w manii 

osób dorosłych zachowania ryzykowne przyjmują postać problemów szkolnych, skłonności 

do bójek, niebezpiecznych zabaw i zachowań seksualnych. Dysforia, określana jako 

rozdrażnienie, zniecierpliwienie oraz nastrój gniewliwy może być przyczyną autoagresji, w 

tym myśli i prób samobójczych, które występują już u 8-letnich dzieci z depresją lub ChAD 

(Radziwiłłowicz, 2010). Obecnie granica wieku, w którym mogą pojawić się myśli i próby 

samobójcze obniżyła się do 4 roku życia.  

Depresja u dzieci i młodzieży czasami przypomina tzw. depresję maskowaną, gdyż 

nie zawsze w obrazie klinicznym występuje obniżenie nastroju. Depresja może być 

maskowana przez objawy zaburzeń rytmów biologicznych, objawy somatyczne, często 

towarzyszące fobii szkolnej, głównie bóle głowy i brzucha, zaburzenia łaknienia, trudności w 

koncentracji uwagi i z uczeniem się, obniżenie wyników w nauce, nadużywanie substancji 

psychoaktywnych oraz zaburzenia zachowania, takie jak wagary czy zachowania niezgodne z 

prawem. 

Częstym zjawiskiem w depresji jest anhedonia (niemożność przeżywania 

przyjemności) i lęk wolnopłynący, utrzymujący się niemal stale, mogąc osiągać znaczne 

rozmiary, jak również wykazywać faliste nasilenie. W sferze ruchowej może przejawiać się 

jako podniecenie, a w skrajnych przypadkach jako stany paniki. 

Kolejny symptom to zaburzenia treści myślenia w postaci depresyjnych przekonań, 

takich jak negatywna ocena siebie i swojego zdrowia, pesymistyczne nastawienie wobec 

teraźniejszości i przyszłości, czasami urojenia: winy, kary, nihilistyczne, katastroficzne, 

hipochondryczne oraz grzeszności. Następnym objawem jest zaburzenie funkcjonowania w 

grupie społecznej, przede wszystkim izolowanie się, a nawet zerwanie wszelkich kontaktów 

z ludźmi.  

Depresja czysta, bez innych objawów występuje stosunkowo rzadko (u ok. 13%). 

Objawy czystej depresji współwystępują z objawami lękowymi, autoagresją i somatyzacją. W 

obrazie klinicznym może wystąpić jednoczesne wysokie nasilenie wszystkich powyższych 

objawów (Radziwiłłowicz, 2010). Jedną z najważniejszych cech obrazu klinicznego depresji 



u dzieci i młodzieży jest współchorobowość, czyli współwystępowanie z innymi 

zaburzeniami, zarówno internalizacyjnymi (np. lękowymi, jadłowstrętem psychicznym), jak 

eksternalizacyjnymi (zaburzeniami zachowania, opozycyjno-buntowniczymi, ADHD, 

nadużywaniem substancji psychoaktywnych itp.). 

U dorosłych osób z ChAD najważniejszymi objawami prodromalnymi w okresie 

przedszkolnym są: nadwrażliwość emocjonalna, lęk i dolegliwości somatyczne, zaś w wieku 

szkolnym: labilność nastroju i energii, drażliwość, płaczliwość, zaburzenia snu i lęk. U 

większości osób dorosłych pierwsze objawy zaburzeń nastroju występują ok. 10 lat przed 

pełnoobjawową ChAD. U osób z ChAD, której pierwszy epizod wystąpił w okresie 

dzieciństwa lub adolescencji, częściej: przebieg choroby jest cięższy, następuje szybka 

zmiana faz i współistnieją zaburzenia psychiczne w porównaniu z osobami, u których ChAD 

wystąpiła w okresie dorosłości (Axelson i in., 2015). Zatem jakie czynniki sprawiają, że 

depresja może przekształcić się w ChAD? Może to być historia ChAD w rodzinie, objawy 

hipomanii, wczesny (w okresie dzieciństwa) początek depresji oraz obecność w jej obrazie 

klinicznym objawów psychotycznych. Ponadto u dziewcząt i kobiet istnieje zależność 

pomiędzy częstotliwością epizodów w ChAD z okołodobową zmianą faz i: wczesnym 

początkiem choroby, przemocą fizyczną i/lub seksualną w dzieciństwie, liczbą epizodów 

maniakalnych oraz uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. 

Depresja (ale również objawy lękowe oraz zaburzenia zachowania) poprzedza epizody 

maniakalne lub hipomaniakalne u niemal wszystkich adolescentów z wysokim ryzykiem 

(czyli mających rodziców z ChAD) ChAD. Natomiast wyraźne niepełnoobjawowe epizody 

manii lub hipomanii są wysoce specyficzne w tej grupie dzieci i są najsilniejszym 

predyktorem progresji do pełnoobjawowej manii lub hipomanii (Axelson i in., 2015). 

Podprogowe objawy (hipo)maniakalne są głównym czynnikiem prognostycznym rozwoju 

(hipo)manii również w populacji ogólnej. Konwersja objawów prodromalnych, depresji i 

hipomanii w pełnoobjawową ChAD to jeden z najistotniejszych problemów klinicznych w 

psychopatologii rozwoju. Obecnie nie wiadomo, czy doskonalenie metod leczenia pozwoli na 

uniknięcie takiej transformacji objawów. 

ChAD często współwystępuje lub jest poprzedzona zaburzeniami zachowania (u ok. 

69% dzieci i młodzieży), ADHD (57–86%) i/lub zaburzeniami opozycyjno-buntowniczyni. 

Nie jest jednak pewne, czy faktycznie jest to współwystępowanie czy jednoczesna 

manifestacja zaburzeń dwubiegunowych. Około 90% dzieci, u których występuje ChAD, 

pierwotnie ma diagnozę ADHD (Chandler, 2002). ChAD rozpoczynająca się w dzieciństwie 

lub adolescencji często odznacza się szybkimi zmianami faz oraz występowaniem zachowań 



destrukcyjnych, które obecne są również w obrazie ADHD. Również inne wspólne objawy 

(zaburzenia uwagi, drażliwość, impulsywność i nadruchliwość) tych zaburzeń mogą być 

przyczyną dużych trudności diagnostycznych i błędnego rozpoznania, jednak w diagnostyce 

różnicowej należy uwzględnić objawy manii: podwyższony nastrój, nastawienie 

wielkościowe, zwiększenie pobudliwości seksualnej, zmniejszoną potrzebę snu, gonitwę 

myśli itp. 

Zaburzenia odżywiania się częściej występują u dziewcząt i kobiet niż u mężczyzn z 

ChAD, co wiąże się z początkiem zaburzeń odżywiania się przed okresem pokwitania, liczbą 

epizodów zaburzeń nastroju, szybką zmianą faz, nasilonymi objawami depresji i lęku, 

próbami samobójczymi, nadużywaniem substancji psychoaktywnych i zaburzeniami 

osobowości (głównie borderline). 

Objawy bulimii psychicznej zwiększają ryzyko depresji i odwrotnie, symptomy 

depresyjne są predyktorem napadów objadania się i innych objawów bulimii, których 

nasilenie zmniejsza się po włączeniu niektórych leków przeciwdepresyjnych. W rodzinach 

osób z bulimią często spotyka się osoby chore na zaburzenia afektywne. Istnieją podtypy 

bulimii zróżnicowane przez współwystępujące zaburzenia psychiczne. Pierwszy podtyp (u 

ponad 70%) zawiera uzależnienia, depresję, lęk, tendencje samobójcze zachowania 

impulsywne i osobowość antyspołeczną, drugi zaś tylko zaburzenia depresyjne. 

Symptomatologia afektywna może się przekształcać w inną symptomatologię. Rozwój 

depresji lub manii często doprowadza do pogarszającego rokowanie uzależnienia od leków i 

alkoholu, których stosowanie jest metodą samoleczenia zaburzeń nastroju i bezsenności. 

Mogą wystąpić również zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości (borderline, zależna, 

aspołeczna, bierno-agresywna, histrioniczna) oraz schizofrenia. 

Objawy depresji mogą stanowić objawy prodromalne (zwiastunowe) schizofrenii, być 

integralną częścią obrazu schizofrenii, składać się na obraz psychozy schizoafektywnej, a 

także być następstwem schizofrenii (depresja poschizofreniczna)1 (Radziwiłłowicz, 2010). 

Niezbędne jest także różnicowanie objawów depresji w schizofrenii z konsekwencjami 

używania substancji psychoaktywnych oraz z reakcją na traumatyczne wydarzenie życiowe. 

 
1 Przykładem powyższej dynamiki obrazu klinicznego może być historia choroby Wacława Niżyńskiego (ur. 

1889-zm. 1950), jednego z najwybitniejszych tancerzy baletu i choreografów, zwanego bogiem tańca, ale też 

najsłynniejszym „katatonikiem” świata. Był on obciążony genetycznie zaburzeniami psychicznymi. Jego matka i 

babka cierpiały na depresję, ojciec był dysforyczny, brat najprawdopodobniej chorował na schizofrenię.  

W dzieciństwie był nadpobudliwy, w późniejszym okresie życia doświadczał wielu objawów lękowych i 

depresyjnych, łącznie z myślami samobójczymi, po czym po okresie przewlekłej depresji i epizodzie 

maniakalnym wystąpiła u niego schizofrenia paranoidalna, ponad rok przed ostatnim w życiu występem w wieku 

30 lat. Z biegiem czasu w obrazie schizofrenii dominowały objawy katatoniczne lub afektywne. 



Objawy depresji występują u 65% do 80% osób w pierwszym epizodzie psychotycznym i 

nawrotach psychozy (Koreen i in., 1993). Nawet w bardzo krótkotrwałej prodromalnej fazie 

ostrej i przejściowej psychozy najczęściej obserwowanymi objawami są zaburzenia snu (u 

50% osób), depresja i obniżenie napędu psychoruchowego (33%) oraz lęk (30%). Depresja 

pojawiająca się we wczesnym przebiegu schizofrenii wraz z negatywnymi objawami 

schizofrenii i wzrastającymi zaburzeniami funkcjonowania stanowi stadium początkowe tego 

samego procesu chorobowego, który w dalszym przebiegu prowadzi do schizofrenii. 

Najczęściej symptomy depresji nasilają się wraz z narastaniem objawów psychozy i 

równocześnie z nią słabną. 

14.1.3. CZYNNIKI ETIOPATOGENETYCZNE 

Do tej pory przeprowadzono niewiele badań nad biologicznymi uwarunkowaniami 

zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży. Zrozumienie etiopatogenezy zaburzeń nastroju u 

dzieci i młodzieży jest złożonym zadaniem, uwzględniającym analizę wielu czynników 

rozwojowych, w tym biologicznych, indywidualnych, rodzinnych i środowiskowych.  

Należy podkreślić, że zmiany fizjologiczne w różnych etapach przebiegu zaburzeń 

nastroju przejawiają się w nieprawidłowościach allostazy2. Do mediatorów allostazy zalicza 

się m.in.  system neuroendokrynny, autonomiczny układ nerwowy i układ immunologiczny 

oraz substancje przez nie wydzielane, czyli odpowiednio: hormony osi HPA, katecholaminy i 

cytokiny. Wymienione mediatory wpływają ostatecznie na funkcjonowanie mózgu, tj. 

powstanie zmian strukturalnych i funkcjonalnych, widocznych w badaniach 

neuroobrazowych. 

 

14.1.3.1. Czynniki genetyczne 

Badania nad międzypokoleniową transmisją depresji wykazały, że dzieci 

depresyjnych rodziców (w porównaniu ze zdrowymi rodzicami) mają sześciokrotnie wyższe 

ryzyko depresji, które wzrasta jeszcze bardziej, jeżeli oboje rodzice cierpią na depresję 

(Downey, Coyne, 1990). Wyjaśnieniem zwiększonej podatności dzieci jest interakcja 

czynników genetycznych i środowiskowych. Depresyjne matki mogą nadmiernie kontrolować 

dziecko, wycofywać się z kontaktu z nim czy unikać konfliktu w porównaniu z matkami 

 
2 Allostaza to proces osiągania stabilności środowiska wewnętrznego poprzez zmianę. W odpowiedzi na 

przedłużające się działanie czynników patogenetycznych kumulacja efektów allostazy skutkuje rozwojem 

wieloukładowych, niekorzystnych zmian w organizmie, tzw. obciążenia allostatycznego. Wzrasta ono 

gwałtownie, jeśli wystąpi np. nawrót choroby afektywnej i/lub dodatkowe czynniki środowiskowe (różnorodne 

traumatyczne wydarzenia życiowe itp.). 



niedepresyjnymi. Są one również bardziej wrogie i drażliwe, mają mniejsze umiejętności 

konstruktywnego radzenia sobie, rozwiązywania problemów i korzystania ze wsparcia 

społecznego. W ten sposób depresyjny rodzic może służyć jako model depresyjnego myślenia 

i radzenia sobie czy ogólnie środowiska rodzinnego, co zwiększa ryzyko depresji u dziecka. U 

młodzieży z depresją środowisko rodzinne jest bardziej dysfunkcyjne, jeżeli matka cierpiała 

na depresję w wieku dorastania (Shiner, Marmorstein, 1998).  

Dzieci rodziców z ChAD częściej chorują na ChAD, depresję i zaburzenia lękowe w 

porównaniu do różnorodnych innych grup. Analogicznie jak w przypadku depresji, historia 

ChAD w rodzinie jest jednym z najistotniejszych czynników ryzyka wystąpienia ChAD u 

dzieci i młodzieży. Ryzyko jest szczególnie wysokie (wynosi ok. 49%), gdy oboje rodzice 

cierpią na ChAD. U tych dzieci w porównaniu z dziećmi z grupy kontrolnej znacząco częściej 

występują epizody depresyjne w przebiegu ChAD, ale częstość „czystych” zaburzeń 

depresyjnych (tzn. bez historii epizodów maniakalnych lub hipomaniakalnych) jest tylko 

nieznacznie wyższa (Axelson i in., 2015). Ponadto brak reakcji na leczenie solami litu u 

rodziców z ChAD o wczesnym początku jest związany ze słabszym funkcjonowaniem 

przedchorobowym, przewlekłym przebiegiem bez wyraźnych okresów remisji i częstszym 

występowaniem - oprócz ChAD - zaburzeń snu, lękowych i psychotycznych u ich dzieci 

(Vieta i in., 2018). 

Powyższe rozważania mają implikacje praktyczne. Duża częstość występowania 

zaburzeń nastroju (i innych zaburzeń) u dzieci rodziców z ChAD oraz trudność w 

różnicowaniu hipomanii oraz niepełnoobjawowej manii od innych zaburzeń powinna skłaniać 

klinicystów, którzy leczą dorosłych z ChAD, aby zachęcać ich do przeprowadzenia 

specjalistycznych badań, jeśli rodzic jest zaniepokojony nastrojem lub zachowaniem swojego 

dziecka. 

 

14.1.3.2. Zaburzenia struktury i funkcji ośrodkowego układu nerwowego 

Współczesne, bardzo interesujące badania neurobiologiczne mają na celu ustalenie 

biologicznego podłoża związku między przeżywaniem niepowodzeń, utrat i przeciwności 

losu a mechanizmami depresji. Rolę mediatora między przeżywaniem stresu i jego stroną 

biologiczną przypisuje się nadczynności osi HPA i jej następstwu, tj. hiperkortyzolemii, 

która przyczynia się do występowania w mózgu zmian (m.in. atrofii komórek hipokampa) 

leżących u podstaw depresji. Serotonina jest jednym z neuroprzekaźników związanych z 

depresją. Zmniejszenie przekaźnictwa serotoninergicznego w depresji jest związane, 

między innymi, z podwyższeniem poziomu kortyzolu. Wywoływany przez stres wzrost 



poziomu kortyzolu powoduje depresję przez wpływ na obniżenie neurotransmisji 

serotoninergicznej, co wynika z interakcji glikokortykoidów i układów serotoninergicznych w 

mózgu. 

Niewątpliwie badania neuroobrazowe (głównie pozytonowa tomografia emisyjna [PET], 

funkcjonalny rezonans magnetyczny [fMRI], tomografia emisyjna pojedynczego fotonu 

[SPECT], badania przepływu mózgowego krwi [rCBF]) pogłębiają rozumienie patofizjologii 

zaburzeń emocjonalnych, jednak ich wykonywanie w celach naukowych u dzieci i młodzieży 

nie jest wskazane, głównie ze względów etycznych (Serene i in., 2007). 

W literaturze znajdują się dwa opisy badania nad mózgowym przepływem krwi (tj. 

przepływem krwi przez mózg) u młodzieży z rozpoznaniem depresji. Pierwsze dowiodło 

obniżenia przepływu (hipoperfuzję) w przedniej korze czołowej obustronnie oraz w korze 

skroniowej po stronie lewej. Kiedy pacjenci byli ponownie zbadani w okresie remisji, nie 

różnili się znacząco od osób z grupy kontrolnej pod względem mózgowego przepływu krwi 

(Tutus i in., 1998). Drugie badanie wykazało w grupie z depresją wzrost mózgowego 

przepływu krwi w przyśrodkowej korze skroniowej, przednio-górnej części płata 

skroniowego po stronie prawej i w dolno-bocznej części płata skroniowego półkuli lewej 

(Kowatch i in., 1999), natomiast zmniejszony przepływ mózgowy występował w lewym 

płacie ciemieniowym, przedniej części wzgórza i prawym jądrze ogoniastym. Młodzież z 

dużą depresją ma zatem podobne jak u dorosłych z depresją zaburzenia mózgowego 

przepływu krwi. Natomiast w ChAD z ultraszybką zmianą faz występuje obniżenie perfuzji w 

obrębie lewego wzgórza w trakcie epizodu manii oraz powrót do normy w trakcie epizodu 

depresji. 

Badania strukturalne3, w których porównywano grupę młodzieży z dużą depresją i osoby 

z grupy kontrolnej, dotyczyły głównie kory przedczołowej, hipokampa i prążkowia. Ich 

wyniki dowiodły redukcji objętości całego mózgu u młodzieży z depresją (Steingard i in., 

2002). Charakteryzowała się ona również mniejszą objętością istoty białej i zwiększeniem 

 
3 Zmiany strukturalne w mózgu u adolescentów mogą być zależne od steroidowych hormonów gonadalnych. 

Dotyczą one redukcji istoty szarej w procesie redukcji połączeń synaptycznych, wzrostu liczby komórek, połączeń 

dendrytycznych i aksonalnych. Hormony płciowe mają związek z szerokim spektrum zmian neuronalnych: 

neurogenezą, wzrostem liczby dendrytów, tworzeniem i eliminacją synaps, apoptozą, ekspresją neuropeptydów 

oraz wrażliwością receptorów na neurotransmitery. Estrogeny i progesteron wchodzą w interakcje z układami 

serotoninergicznymi i noradrenergicznymi mającymi znaczenie dla patofizjologii depresji, jak 

przedmiesiączkowego zaburzenia dysforycznego. Mają one zatem wspólne podłoże neurohormonalne. U 

niektórych dziewcząt i kobiet przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne (szczególnie preparaty 

jednofazowe) występują objawy identyczne jak w zespole napięcia przedmiesiączkowego lub łagodnym epizodzie 

depresyjnym. Dlatego hormonalne środki antykoncepcyjne znajdują się na liście leków depresjogennych. 
 

 



istoty szarej w płacie czołowym, co potwierdza hipotezę, że zaburzenia rozwoju płatów 

czołowych są kluczowe w patomechanizmie depresji. Jedynie dzieci z historią depresji w 

rodzinie nie mają zmniejszonej objętości kory przedczołowej w lewej półkuli (tak jak u 

dorosłych z depresją lub ChAD), co sugeruje, że powyższe zmiany neuroanatomiczne mogą 

rozwinąć się wraz z progresją choroby, prawdopodobnie przez mechanizm wytwarzania 

glikokortykoidów przez korę nadnerczy. W innych badaniach wykazano, że u dzieci w 

wieku 9–17 lat bez rodzinnego występowania depresji wykazano większą niż u dzieci 

zdrowych (o 11%) i z rodzinnym występowaniem depresji (o 17%) objętość kory 

przedczołowej w lewej półkuli, co może wskazywać na dysfunkcyjny rozwój kory 

przedczołowej w tej grupie (Nolan i in., 2002). Objętość kory przedczołowej w lewej oraz 

prawej półkuli nie różniła się istotnie pomiędzy dziećmi z rodzinnym występowaniem 

depresji i grupą kontrolną. Te wyniki dostarczają dowodu na występowanie zmian w korze 

przedczołowej, które mogą różnić się w rodzinnych i nierodzinnych podtypach depresji. 

Również w ChAD zanik istoty białej w korze przedczołowej jest obserwowany już w 

pierwszym epizodzie manii, zaś po kilku epizodach staje się jeszcze bardziej widoczny. Być 

może powyższe zmiany są manifestacją zaburzonej mielinizacji lub nieprawidłowej redukcji 

połączeń synaptycznych. Ponadto zarówno we wczesnych, jak zaawansowanych stadiach 

ChAD zaobserwowano zmiany w kształcie i objętości jąder podstawnych, szczególnie w 

prążkowiu. 

U młodzieży i dorosłych z depresją lub ChAD, szczególnie z historią prób samobójczych, 

występują ogniska hiperintensywności w istocie białej (WMH-white matter hyperintense) 

(Ehrlich i in., 2004). U młodych osób z zaburzeniami nastroju to zjawisko może stanowić 

czynnik ryzyka samobójstwa z powodu zaburzonego dojrzewania dróg OUN (np. połączeń 

między korą przedczołową, ciałem migdałowatym, hipokampem, wzgórzem i jądrami 

podstawy), które są związane z regulacją nastroju. Zmiany neuroanatomiczne, szczególnie 

dotyczące struktur układu limbicznego (hipokamp, ciało migdałowate oraz kora 

przedczołowa) wiążą się z progresją depresji oraz ChAD, łącznie z szeroko pojętymi 

zaburzeniami funkcjonowania poznawczego, wpływającymi na obniżenie funkcjonowania 

społecznego nawet w okresach pomiędzy epizodami. 

Inne badania dzieci i młodzieży z epizodem depresji potwierdziły obustronne 

zmniejszenie objętości ciała migdałowatego (Rosso i in., 2005). Ponieważ zmiany objętości 

ciała migdałowatego były zaobserwowane we wczesnym początku depresji, jest możliwe, że 

mogą stanowić czynnik podatności dla rozwoju przyszłych epizodów depresji w ciągu całego 

życia. Prawdopodobnie zmiany w ciele migdałowatym mogą mieć znaczenie dla specyfiki 



funkcjonowania emocjonalno-społecznego w depresji. Natomiast powiększona objętość ciała 

migdałowatego jest silnie związana z progresją ChAD, gdyż we wczesnych stadiach choroby 

obserwuje się mniejszy rozmiar tej struktury OUN. 

U osób z depresją oraz ChAD o wczesnym początku występuje zmniejszona objętość 

przedniej części kory zakrętu obręczy, a także zmniejszona gęstość istoty szarej w zakręcie 

obręczy, które mogą być powiązane ze zmniejszeniem liczby komórek glejowych i mogą być 

manifestacją ryzyka genetycznego w zaburzeniach nastroju (Botteron i in., 2002). Podobnie 

jak w innych zaburzeniach psychicznych, identyfikowanie czynników podatności i markerów 

biologicznych może pomóc we wczesnej diagnozie i leczeniu, a przez to ułatwić osiągnięcie 

poprawy stanu psychicznego. Takim markerem jest zmniejszony o 18,7% w stosunku do 

grupy kontrolnej poziom glutaminianu w przedniej części kory zakrętu obręczy u osób w 

wieku 10-19 lat, u których zdiagnozowano depresję (Rosenberg i in., 2004). Zmniejszony 

metabolizm glutaminianu, który m.in. kontroluje proces wzrostu i migracji niedojrzałych 

komórek nerwowych, może być wyrazem zmienionych funkcji komórek glejowych. 

Komórki makrogleju modulują przekaźnictwo synaptyczne neuronów, odgrywają rolę w 

synchronizacji całych grup neuronów, regulacji przepływu krwi przez naczynia mózgowe, 

przyczyniają się też do powstania bariery krew - mózg w przedniej części kory zakrętu 

obręczy. Dalsze badania nad wymienionymi funkcjami mogą przyczynić się do odróżniania 

depresji od innych zaburzeń psychicznych. 

W zaburzeniach afektywnych duże znaczenie przypisuje się zjawisku sensytyzacji 

neuronów, określanemu mianem „rozniecania” (kindling), które prowadzi do zwiększenia 

ryzyka nawrotu wraz ze zwiększeniem liczby uprzednich epizodów choroby (Ferensztajn i 

Rybakowski, 2012). Częstość występowania epizodów i ich ciężkość oraz krótszy czas 

trwania okresów eutymii mogą się zwiększać z czasem trwania choroby oraz z każdym 

nowym nawrotem. Wówczas mechanizmy neuroprotekcji4 stają się mniej efektywne, a 

szkodliwe efekty zmian biologicznych stają się bardziej widoczne. Wyrazem zmian w 

czynnikach neurotrofowych (np. związane z ciężkością objawów choroby obniżenie stężenia 

neurotrofowego czynnika pochodzenia mózgowego [BDNF - brain derived neurotrophic 

factor] w surowicy zarówno w epizodach manii, jak depresji) i nasilonych procesach 

 
4 Neuroprotekcja to działania (w szczególności stosowanie leków czy innych substancji), których celem jest 

utrzymanie w możliwie optymalnym stanie struktury i/lub funkcji neuronów w przypadkach, gdy wskutek 

różnorodnych chorób dochodzi do ich uszkodzenia. Neuroprotekcja naturalna jest endogennym procesem 

neurobiologicznym, który obejmuje wszystkie mechanizmy skierowane bezpośrednio przeciw czynnikom 

uszkadzającym komórki. Neuroprotekcja jest powiązana z neuroplastycznością, czyli trwałym przystosowaniu 

się aktywności mózgu do nowych, zmienionych chorobowo warunków dzięki m.in. pobudzeniu białek 

strukturalnych komórki, wytwarzaniu odgałęzień dendrytycznych i synaptogenezie. 



proapoptotycznych (czyli zaprogramowanego procesu śmierci komórek) mogą być zmiany 

neuroanatomiczne. Należą do nich: poszerzenie komór bocznych oraz trzeciej komory, 

spadek objętości i ścieńczenie istoty szarej w hipokampie, zakręcie wrzecionowatym oraz 

móżdżku u osób z ChAD. 

Wielokrotne epizody prowadzą do trwałych zmian w aktywności i funkcjonowaniu 

neuronów, które mogą powodować większą podatność na nawrót choroby i słabszą reakcję na 

leczenie. Powoduje to, że znaczenie psychologicznych czynników wyzwalających może 

maleć wraz z kolejnymi epizodami depresyjnymi czy maniakalnymi, mogą one wystąpić 

spontanicznie, bez udziału czynników stresowych, a bodźcami ,,rozniecającymi” są czynniki 

fizjologiczne, farmakologiczne i fazy choroby. ChAD może przybrać obraz szybkiej zmiany 

faz z coraz większą opornością na leczenie. Również neuroprogresja ChAD (od stadiów 

prodromalnych do coraz bardziej ciężkich i opornych na leczenie) wskazuje, że lepsza reakcja 

na leczenie występuje wówczas, jeśli zostało ono rozpoczęte na wczesnym etapie przebiegu 

choroby. Istnieje także podobieństwo w patomechanizmie między padaczką a ChAD w 

zakresie zjawiska sensytyzacji ciała migdałowatego. Umożliwia to zrozumienie zjawiska 

zwiększania się częstości nawrotów, zmiany faz czy szybkiej zmiany faz oraz mechanizmów 

terapeutycznych zabiegów elektrowstrząsowych, a także leków przeciwpadaczkowych (np. 

karbamazepiny w terapii zaburzeń afektywnych). 

Podsumowując opisane powyżej wyniki badań można stwierdzić, że stosowanie nowych, 

nieinwazyjnych metod neuroobrazowania dostarcza ważnych danych zarówno o 

normatywnych ścieżkach rozwoju, jak i strukturalnych, neurochemicznych oraz 

funkcjonalnych zaburzeniach w obrębie OUN u dzieci z zaburzeniami psychicznymi. 

Uzyskane dane popierają tezę o neurorozwojowym podłożu zaburzeń emocjonalnych u 

dzieci i młodzieży, a także wyjaśniają ich współwystępowanie z innymi zaburzeniami 

psychicznymi. 

 

14.1.3.3. Podłoże neuroimmunologiczne zaburzeń nastroju 

Psychoneuroimmunologia to dziedzina medycyny, która bada wzajemne oddziaływanie 

układu nerwowego i immunologicznego na zachowanie i zdrowie. Wskazuje ona na spadek 

odporności u osób z depresją (Służewska, Rybakowski, 1996). Wiąże się on z osłabieniem 

funkcji komórek NK (tzw. komórki-zabójcy, natural killer), które są pierwszym elementem 

obrony przed wirusami i prawdopodobnie komórkami zmienionymi nowotworowo.  

Badania przeprowadzone u chorych na depresję w latach 80. XX wieku wskazywały na 

cechy osłabienia aktywności układu odpornościowego, zwłaszcza w zakresie odporności 



komórkowej, natomiast badania wykonane w latach 90. - na istnienie cech patologicznej 

aktywacji immunologicznej. O takiej aktywacji świadczy np. zwiększenie stężenia białek 

ostrej fazy we krwi (białko C-reaktywne [CPR] - jeden z markerów stanu zapalnego), jednak 

główne znaczenie mają tutaj zaburzenia układu cytokin5, zwłaszcza tzw. cytokin o działaniu 

prozapalnym. System immunologiczny, a szczególnie cytokiny prozapalne, odgrywa istotną 

rolę w regulacji nastroju. Podanie ludziom i zwierzętom laboratoryjnym cytokin prozapalnych 

wywołuje tzw. zespół chorobowy (sickness behavior), którego wiele objawów (ahedonia, 

zmęczenie, zaburzenia snu i łaknienia, trudności z koncentracją, niechęć do kontaktów z 

innymi) przypomina objawy dużej depresji. Natomiast skuteczność leków 

przeciwdepresyjnych jest w pewnym stopniu uwarunkowana ich bezpośrednim działaniem na 

układ immunologiczny. 

Także dla każdej z obydwu faz ChAD istnieje specyficzny wzór aktywności układu 

neuroimmunologicznego, zwłaszcza w odniesieniu do stężeń różnych cytokin. Wzrost 

aktywności cytokin prozapalnych oraz zaburzenia równowagi między cytokinami pro- i 

przeciwzapalnymi mogą odgrywać znaczącą rolę w patogenezie manii oraz ChAD. Dlatego 

neuroimmunomodulacyjne działanie litu może wyrażać się przez regulację układu cytokin 

(np. hamowanie wydzielania cytokin prozapalnych, a pobudzanie cytokin o działaniu 

przeciwzapalnym), zmniejszenie nasilenia reakcji ostrej fazy we krwi oraz przez regulację 

czynności osi HPA (poprzez zmniejszenie wydzielania kortyzolu). 

Bardzo ważnym czynnikiem neuroimmunologicznym w patogenezie chorób afektywnych 

są zakażenia wirusowe. Prawdopodobnie aktywacja układu immunologicznego świadczy o 

uaktywnieniu się wirusów. Zakażenie wirusem opryszczki zwykłej (HSV - herpes simlex 

virus) stwierdza się u osób z depresją oraz ChAD. Działanie przeciwwirusowe soli litu, który 

hamuje replikację wirusów opryszczki, redukując nawroty opryszczki w trakcie stosowania 

litu (natomiast nie ma takiego efektu podczas stosowania leków przeciwdepresyjnych) może 

odgrywać rolę w mechanizmie efektu terapeutycznego litu w ChAD. Długotrwałe leczenie za 

pomocą litu powoduje również m.in. wzrost liczby komórek NK oraz reguluje aktywność osi 

HPA.  

 
5 Cytokiny są mediatorami komórkowymi, które regulują homeostazę w tkance. W dojrzałej tkance i normalnych warunkach 

poza komórką znajduje się bardzo mało tego biologicznie czynnego mediatora. Stresory psychiczne oraz biologiczne (np.  

zapalenie, infekcja wirusowej, uraz) wpływają na znaczny wzrost sekrecji cytokin i modyfikację reakcji odpornościowych. 

Cytokiny mogą przekraczać barierę krew-mózg, przedostawać się do OUN, wywoływać zmiany neuroendokrynne (m.in. 

nadczynność osi HPA) oraz zmiany w metabolizmie monoamin (np. serotoniny, noradrenaliny, dopaminy) i wyzwalać różne 

zmiany psychopatologiczne, w tym objawy zaburzeń afektywnych.  

 



Do wzrostu wydzielania cytokin - i w konsekwencji wystąpienia objawów różnorodnych 

zaburzeń afektywnych - dochodzi również w przebiegu chorób autoimmunologicznych. 

Przykładowo, w ChAD wzrasta (w porównaniu z grupami osób bez zaburzeń psychicznych, 

jak z innymi chorobami psychicznymi) częstość występowania specyficznych przeciwciał 

dotyczących enzymów związanych z określonymi narządami, m.in. autoprzeciwciał 

tarczycowych (anty-TPO) (Vieta i in.., 2018). Również złożone interakcje między 

czynnikami immunogenetycznymi, chorobami autoimmunologicznymi tarczycy u dziewcząt i 

kobiet a infekcją wirusem choroby Borna (BDV; Borna disease virus) mogą prowadzić do 

wystąpienia depresji oraz niektórych postaci ChAD. Aktywna replikacja BDV dokonuje się w 

układzie limbicznym, skąd zakażenie przechodzi do innych struktur OUN. Wirus powoduje 

aktywację układu odpornościowego i w rezultacie nadczynność osi HPA, prowadzącej do 

depresji. Wirus BDV stanowi jeden z czynników etiologicznych bądź wyzwalających 

zaburzenia psychiczne (depresję, ChAD, schizofrenię), neurologiczne i immunologiczne. 

Podsumowując, zaburzenia regulacji czynności układu odpornościowego obejmują: 1. 

jego osłabienie oraz jego patologiczną aktywację, 2. zaburzenia regulacji cytokin oraz 3. 

udział czynników infekcyjnych. Zmiany w układzie immunologicznym są istotną składową 

patofizjologii zaburzeń afektywnych i mogą być potencjalnym celem oddziaływań 

leczniczych. 

 

14.1.3.4. Koncepcje psychologiczne 

14.1.3.4.1. Teorie psychodynamiczne 

W nurcie psychodynamicznym depresję rozpatruje się jako zjawisko nieuchronnie 

towarzyszące człowiekowi, gdyż każdy przechodzi w kolejny etap rozwojowy, traci kogoś (w 

wyniku śmierci bądź rozstania) czy coś, co przeżywał jako swoje i bliskie. Ogarniający 

człowieka chorobowy stan depresyjny przeżywany jest głównie jako dojmujący stan braku 

obiektu. Bardzo ważne jest również odróżnienie reakcji depresyjnej na utratę od żałoby. 

Według teorii relacji z obiektem Melanii Klein (1945) osoby depresyjne we 

wczesnych relacją z opiekunem, najczęściej matką doświadczyły wiele frustracji, związanych 

z uzyskiwaniem gratyfikacji oralnej, tzn. opiekowaniem się, kojeniem, przytulaniem, 

poczuciem bycia kochanym, potwierdzaniem istnienia dziecka (za: Segal, 2005). W trakcie 

rozwoju psychicznego dziecko przechodzi przez dwie pozycje: schizoidalną i następującej po 

niej pozycję depresyjną. Pozycja jest rozumiana jako mieszanina popędów, obron i relacji z 

obiektem, wyrażonych w zachowaniach afektywnych (Mazgaj, Stolarska, 2005). 

Pozytywnym rozwiązaniem tego procesu rozwojowego jest połączenie przez dziecko 



„dobrego” i „złego” obiektu w jeden, zinternalizowanie dobrych przeżyć i doświadczeń, czyli 

utworzenie wewnętrznego dobrego obiektu za pomocą procesu symbolizacji (Segal, 2005). 

Jakość relacji matka-dziecko w jego pierwszym roku życia decyduje o rozwoju osobowości 

zdrowej bądź skłonnej do zaburzeń depresyjnych. Osoby depresyjne w dorosłym życiu 

wchodzą w relacje z osobami rozczarowującymi i frustrującymi ich potrzeby, a złość i agresję 

kierują na siebie, co przyjmuje postać autodeprecjacji, autodestrukcji, czasem myśli 

samobójczych. 

Podobny pogląd na patogenezę depresji w ramach podejścia psychodynamicznego 

wywodzi się z prac Z. Freuda (1957) i Karla Abrahama (1927) (za: Huflejt-Łukasik, 1994). 

Freud uważał, że poczucie zawodu w relacji z ważną osobą i wynikający z tego gniew 

jednostka depresyjna kieruje ku własnej osobie zamiast ku obiektowi, który spowodował 

frustrację i związaną z nią agresję. Zatem u podstaw depresyjnych uczuć i emocji istnieje 

stłumiony gniew. Według Abrahama, który jako pierwszy systematycznie zajął się teorią 

depresji, regresja u osoby depresyjnej wiąże się z przeżywaniem utraty zinternalizowanego 

obiektu miłości, destruktywności skierowanej na własną osobę oraz, w rezultacie, 

wewnętrznej pustki. 

W późniejszym okresie Sandor Rado (1928), Otto Fenichel (1945) oraz Edward 

Birbing (1953) podkreślali duże znaczenie zależności szacunku do własnej osoby u jednostki, 

która jest podatna na depresję, od uzyskania miłości i akceptacji od innych (za: Karasu, 1994). 

Utratę szacunku do siebie postrzegali oni jako kluczowy element depresji. Edith Jacobson 

(1975, za: Karasu, 1994) podaje intrapsychiczne wyznaczniki niskiego poczucia własnej 

wartości. Jest to zarazem opis regresji ego: osłabione, surowe superego, wadliwe idealne 

ego (nierealistyczny, ekstremalnie wyidealizowany obiekt miłości, rezultatem czego jest 

nadwrażliwość jednostki na frustrację i doznawane poczucie krzywdy), patologiczny rozwój 

autoreprezentacji (zdewaluowane wyobrażenie własnego ciała) oraz niedojrzałe, powodujące 

samokrytykę funkcje ego. Drugi ważny wątek dotyczy nadmiernej zależności od innych, 

rozumianej jako słabość ego i chęć psychicznego oparcia się na wyidealizowanym obiekcie. 

Podsumowując, zgodnie z podejściem psychodynamicznym uznaje się znaczenie 

wczesnodziecięcego przeżycia utraty ważnego obiektu (opiekuna). Cechą charakterystyczną 

osoby depresyjnej jest brak poczucia własnej wartości oraz karzące tendencje wobec „ja”. 

Ponadto osoby depresyjne mają trudności z osiąganiem autonomii i bliskości w relacjach. 

14.1.3.4.2. Koncepcje poznawcze 

Najbardziej powszechne w nurcie poznawczym są teorie: teoria depresji Aarona T. 

Becka (1967, 1976, 1987), teoria wyuczonej bezradności Martina E. P. Seligmana (1990), 



sekwencyjny model zachowania Edwarda Trembleya (1991), społeczno-środowiskowy 

model Petera M. Lewinsohna (Lewinsohn i in., 1994, 1997) oraz model samokontroli Lynna 

P. Rehma (1977) (wszyscy za: Radziwiłłowicz, 2010). 

Interesującą teorią depresji w nurcie poznawczym jest model kompetencji (Cole, 

1991). Otrzymywanie pozytywnych informacji zwrotnych o przynajmniej jednej dziedzinie 

funkcjonowania sprzyja rozwojowi pozytywnego schematu „ja”, chroniącego przed depresją. 

W badaniach opartych na tym modelu dzieci były sklasyfikowane jak niekompetentne w 

poszczególnej dziedzinie (społeczna, szkolna, sportowa, atrakcyjność fizyczna i zachowanie), 

jeżeli uzyskały mniej niż 10% nominacji rówieśników jako kompetentnych w danej 

dziedzinie. Mniejsza liczba obszarów niekompetencji była powiązana z niższym nasileniem 

objawów depresji, co wskazuje na rolę jednocześnie występujących negatywnych informacji 

zwrotnych w patogenezie depresji. 

Rozwinięciem modelu depresji Becka, teorii wyuczonej bezradności Seligmana oraz 

modelu kompetencji Cole’a jest model podatność poznawcza - stres (Hilsman, Garber 

1995). Zakłada on, że pesymistyczne przekonania są czynnikiem podatności, który w 

interakcji z negatywnymi wydarzeniami życiowymi przyczynia się do wystąpienia i 

utrzymywania się depresji. Zatem osoby o negatywnym stylu poznawczym z większym 

prawdopodobieństwem staną się depresyjne, kiedy doświadczają negatywnych wydarzeń 

życiowych i przypisują ich wystąpienie stałym wewnętrznym czynnikom niż osoby, które nie 

charakteryzują się takim stylem. 

U dzieci ważnymi predyktorami depresji są negatywny obraz „ja” i stresory, nawet 

gdy nie występują w interakcji (Hammen, 1992). Innym poznawczym czynnikiem podatności 

pozostającym w interakcji ze stresorami może być spostrzegane poczucie braku kontroli nad 

wydarzeniami życiowymi, np. w dziedzinie osiągnięć szkolnych. Uczniowie o negatywnym 

stylu atrybucji czy z poczuciem braku kompetencji i kontroli przejawiali więcej symptomów 

depresji po otrzymaniu świadectwa z nieakceptowanymi przez siebie notami niż uczniowie 

bez negatywnych przekonań (Hilsman, Garber 1995). Predyktorem nasilenia symptomów 

depresji mogą być wyłącznie negatywne przekonania, nawet zanim wystąpi stresowe 

wydarzenie. Wynik ten pozostaje w pewnej sprzeczności z modelem podatność-stres. 

Przyszłe modele podatność - stres powinny oszacować poznawczą wrażliwość i strategie 

radzenia sobie przed, w trakcie i po wystąpieniu negatywnych wydarzeń życiowych. 

Podsumowując koncepcje poznawcze depresji można stwierdzić, że w różnorodny 

sposób wyjaśniają one interakcję pomiędzy negatywnymi wydarzeniami życiowymi, 

poznawczą podatnością a wystąpieniem negatywnych schematów poznawczych 



charakterystycznych dla depresji. Niektóre modele akcentują rolę społecznych komunikatów 

zwrotnych. Inne uznają, że poznawcza podatność jest względnie stałą właściwością, która 

nadaje znaczenie przyszłym pozytywnym i negatywnym zdarzeniom, zaś inni uważają ją za 

pozostającą w utajonej formie, przy czym negatywne wydarzenia życiowe są czynnikiem 

spustowym lub aktywują depresyjne schematy (myśli i oczekiwanie własnej bezradności). 

Mogą być one rezultatem utrat i urazów przeżytych w dzieciństwie, jak również modelowania 

czy społecznego uczenia się. 

 

14.1.3.4.3. Podejście interpersonalne 

W koncepcjach interpersonalnych kluczowym czynnikiem określającym zdrowie 

jednostki są relacje w rodzinie pochodzenia i generacyjnej, związki romantyczne, przyjaźnie, 

relacje w szkole, pracy i inne wspólnoty. Szczególną rolę mogą odgrywać dysfunkcyjne role 

społeczne i niesatysfakcjonujące relacje interpersonalne (np. brak lub utrata bliskiej 

osoby), które są przyczyną, jak i konsekwencją zaburzeń depresyjnych w dzieciństwie i 

dorosłym życiu. 

Niskie systemowe zasoby rodziny, nieprawidłowa komunikacja rodzic - dorastające 

dziecko, niskie poczucie własnej wartości i osamotnienie są powiązane z subiektywnym 

nasileniem objawów depresji u młodzieży (Brage i Meredith, 1994). Osoby osamotnione 

przeżywają wiele objawów charakterystycznych dla depresji: dyskomfort psychiczny, 

niepokój, zmęczenie, spadek energii, przygnębienie, poczucie bezwartościowości i smutek. 

Ponadto intensywne odczuwanie samotności w okresie dorastania jest spowodowane 

potrzebami socjotropicznymi (tj. bliskości z innymi ludźmi, aprobaty z ich strony, co stanowi 

źródło osobistej satysfakcji; „ja” współzależne) i jednocześnie silną tendencją do 

autonomicznego funkcjonowania („ja” niezależne, ukierunkowane na realizację 

indywidualnych celów).  

Socjotropia definiowana jest jako kombinacja przekonań, postaw oraz behawioralnych 

skłonności, które powodują, iż jednostka dąży do bycia zależną od innych i w relacjach z 

innymi upatruje źródła osobistej satysfakcji. Wysoki poziom socjotropii odpowiada silnej 

potrzebie aprobaty ze strony innych oraz równie silnej tendencji do utrzymywania bliskich 

relacji interpersonalnych [2]. Ten wymiar osobowości wiąże się z intymnością, dzieleniem się 

z innymi, empatią, zrozumieniem, aprobatą, sympatią, ochroną i pomocą. Osoby z wysokim 

poziomem socjotropii poszukują uznania i akceptacji ze strony innych, jednocześnie starając 

się uniknąćspołecznej dezaprobaty, krytyki i odrzucenia 



Problemy interpersonalne mogą poprzedzać depresję, pojawiać się w odpowiedzi na 

depresję lub najczęściej mogą się one wzajemnie zaostrzać. Ten proces opisuje model 

nadmiernego poszukiwania wsparcia (Starr i Davila, 2008). Zgodnie z nim osoby z 

łagodnym nasileniem objawów depresji usiłują radzić sobie z poczuciem winy i niską 

samooceną poprzez poszukiwanie wsparcia u innych. Otoczenie społeczne początkowo 

dostarcza wsparcia, ale depresyjna osoba wątpi w jego autentyczność i w dalszym ciągu go 

się domaga, dopóki nie wywoła w innych złości i zniechęcenia do kontynuowania relacji, zaś 

w efekcie odrzucenia. Z kolei odrzucenie nasila objawy depresji i w ten sposób utrzymuje się 

sprzężenie pomiędzy problemami interpersonalnymi i depresją. 

Hipoteza stresu-czynników buforowych, nazywana buforową teorią wsparcia 

postuluje, że wsparcie społeczne oraz informacje o własnej skuteczności czy kompetencji 

łagodzą relację pomiędzy negatywnymi wydarzeniami życiowymi i ryzykiem depresji u 

dzieci i młodzieży (Cohen i Wills, 1985). 

Podsumowując, w podejściu interpersonalnym bardzo istotny dla powstawania 

symptomów depresji jest wpływ więzi emocjonalnych, słabość aktualnych związków 

społecznych oraz poczucie osamotnienia, odczuwane w środowisku rodzinnym, jak 

rówieśniczym oraz problemy w funkcjonowaniu społecznym (np. trudności w komunikacji). 

Niedostatek wsparcia oraz odrzucenie mają ważne implikacje kliniczne, ukazując ryzyko 

przewlekłości zaburzenia w ciągu życia oraz potrzebę stosowania treningów umiejętności 

interpersonalnych i systemowej terapii rodziny. 

 

14.1.3.4.4. Model rozwojowy - synteza wszystkich podejść 

W rozwojowym modelu depresji istotne jest scharakteryzowanie procesu rozwoju w 

relacji do dynamicznego kontekstu, w którym on zachodzi, a który jest ważny dla struktur i 

procesów biologicznych oraz psychologicznych. Szczególna rola jest przypisywana 

środowisku rodzinnemu oraz rówieśniczemu. Model (McCauley, Pavlidis i Kendall, 2001) 

integruje teorię przywiązania z szeroko rozumianym podejściem poznawczym i systemowym 

(Ryc. 14.1.). 

Brak ciepła i wsparcia rodzicielskiego, zaburzenia komunikacji wewnątrzrodzinnej, 

konflikty, wrogość, stosowanie surowych kar (również cielesnych), odrzucenie rodzicielskie, 

nadmierne ochranianie i brak wsparcia dla rozwoju autonomii są powiązane z depresją u 

dzieci i młodzieży. Ich matki są spostrzegane jako nadmiernie kontrolujące, intruzywne i 

mało responsywne. Wycofywanie miłości przez rodziców, indukowanie w dziecku poczucia 



winy i zmuszanie, by ono się zmieniło, jest silnie związane z symptomami internalizacyjnymi 

u dziecka. 

Czynnikiem indywidualnym powiązanym z wystąpieniem depresji jest zdolność 

regulacji negatywnych emocji i rozwój adaptacyjnych strategii radzenia sobie. Ruminacja 

będąca formą radzenia sobie poprzez koncentrację na emocjach jest powiązana z depresją 

dzieci i dorosłych, szczególnie u płci żeńskiej, co częściowo wyjaśnia zwiększone 

występowanie depresji u dziewcząt i kobiet 

 

Ryc. 14.1. Model rozwojowy depresji w okresie dorastania (źródło: zmodyfik. McCauley, 

Pavlidis i Kendall, 2001, s. 68). 

 

W okresie wczesnej adolescencji występuje integralna relacja pomiędzy obrazem „ja”, 

poczuciem własnej wartości i nasileniem objawów depresji. Spośród 44 zmiennych 

nieśmiałość, niska samoocena i brak aktywności są specyficznie (w porównaniu z 

zaburzeniami nieafektywnymi) powiązane z depresją u młodzieży (Lewinsohn, Gotlib i 

Seeley, 1997). 

Wczesne indywidualne doświadczenia, szczególnie związane z utratami, sposób ich 

interpretowania przez dziecko powiązany w głównej mierze ze stylem przywiązania oraz 

wynikający z nich schemat „ja” wpływają na kształtowanie się cech osobowości łączonych z 

wystąpieniem depresji. Poczucie bezradności, lęk przed porzuceniem i potrzeba miłości są 

charakterystyczne dla osobowości zależnej (por. teorie psychodynamiczne oraz model 

nadmiernego poszukiwania wsparcia). 



Ostatnim ujętym w modelu czynnikiem wiodącym do depresji są zmiany i zadania 

rozwojowe. Dziecko z pozabezpiecznym przywiązaniem, zaburzeniami regulacji emocji, 

nieadaptacyjnymi strategiami radzenia sobie i negatywnym stylem poznawczym jest 

szczególnie podatne na wystąpienie depresji w zetknięciu ze zmianami biologicznymi, 

emocjonalnymi i społecznymi oraz nowymi zadaniami rozwojowymi. Istnieje silny związek 

między stresorami charakterystycznymi dla dojrzewania biologicznego, tempem zmian, 

obrazem ciała, wzorami socjalizacji a samooceną i ryzykiem depresji. 

Podsumowując można stwierdzić, że proponowany model integracyjny potwierdza 

wieloczynnikowość patogenezy depresji, scalając dotychczasowe koncepcje i badania oraz 

ukazując mechanizm sprzężenia zwrotnego między wieloma badanymi czynnikami. 

Zrozumienie indywidualnych, biologicznych i społecznych interakcji wyznaczających 

zarówno adaptacyjne, jak i dezadaptacyjne wzorce zachowania, ze szczególnym 

uwzględnieniem czynników predysponujących oraz podtrzymujących daną formę 

psychopatologii, stanowić może punkt wyjścia do konstruowania adekwatnych programów 

interwencyjnych, profilaktycznych oraz terapeutycznych. 

 

14.1.4. METODY LECZENIA 

Integracja wyników badań nad wieloczynnikowymi uwarunkowaniami zaburzeń 

afektywnych ułatwia zrozumienie rozwoju i utrzymywania się psychopatologii, jak również 

umożliwia doskonalenie metod właściwego leczenia. Wczesna interwencja zarówno w 

depresji, jak w ChAD ma kluczowe znaczenie dla: 1. uniknięcia negatywnych konsekwencji 

tych zaburzeń w wielu sferach, tj. realizację zadań rozwojowych, funkcjonowanie 

biopsychospołeczne oraz 2. zapobiegania przyszłym powikłaniom, takim jak nawroty, rozwój 

współistniejących zaburzeń psychicznych, obniżenie funkcjonowania społecznego lub śmierć 

w wyniku samobójstwa. 

 Leczenie skojarzone za pomocą psychoterapii i farmakoterapii jest skuteczniejsze w 

zapobieganiu nawrotom zaburzeń afektywnych od braku leczenia oraz od każdej z tych metod 

stosowanych osobno. Pierwszym wyborem terapeutycznym, jeśli nasilenie objawów nie jest 

głębokie, a funkcjonowanie nie jest istotnie zaburzone, jest psychoterapia indywidualna (np. 

krótkoterminowa behawioralna w przypadku młodszych dzieci, poznawczo-behawioralna 

[CBT] u starszych dzieci i młodzieży), terapia rodzinna łącząca sesje psychoedukacyjne 

(dotyczące też uregulowania cyklu dobowego, snu, aktywności fizycznej, braku używek) z 

treningiem umiejętności społecznych, komunikacyjnych i rozwiązywania problemów 

(Hammen, 2004; Rabe-Jabłońska, 2002). 



 Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD) stosuje się bardzo rzadko ze 

względu na wiele efektów ubocznych oraz wąskie okno terapeutyczne, tzn. małą różnicę 

między maksymalną dawką a dawką toksyczną, co jest bardzo istotne w przypadku pacjentów 

potencjalnie suicydalnych. Skuteczność tych leków jest niska ze względu na niedojrzałość 

dróg noradrenergicznych, wysokie stężenie hormonów płciowych w okresie pokwitania oraz 

rozwojową odmienność metabolizmu wątroby. Stosuje się je jednak w depresji lekoopornej 

oraz współwystępującej z objawami ADHD oraz zaburzeniami lękowymi. Konieczne jest 

systematyczne monitorowanie EKG (ze względu na przypadki kardiotoksyczności) oraz 

stężenia leku we krwi. 

 Układ serotoninergiczny dojrzewa najszybciej, zatem leczenie z zastosowaniem 

selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI; głównie fluoksetyna, 

następnie sertralina, fluwoksamina, i escitalopram) jest bezpieczniejsze i bardziej skuteczne. 

W zaburzeniach depresyjnych z lękiem, w celu zapobiegania nawrotom depresji lub 

wystąpieniu nowych epizodów stosuje się SNRI (inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny 

i noradrenaliny, np. wenlafaksynę). Niekiedy w cięższych depresjach u starszych nastolatków 

używa się również NDRI (inhibitory zwrotnego wychwytu dopaminy, np. bupropion). 

Elektrowstrząsy są skuteczne w depresji lekoopornej, przebiegającej z objawami 

psychotycznymi, w ChAD z szybką zmianą faz. Przeciwpsychotycznie i przeciwmaniakalnie 

- poprzez blokowanie receptorów dopaminergicznych - działają leki neuroleptyczne (np. 

rysperydon, arypiprazol, zyprazydon). 

W leczeniu ChAD od wielu lat stosuje się leki normotymiczne, np. sole litu, kwas 

walproinowy (on nie powinien być stosowany u dziewcząt ze względu na ryzyko rozwoju 

zespołu policystycznych jajników), karbamazepina i lamotrigina. Trzy ostatnie to również 

leki przeciwpadaczkowe. Spośród nich jednym z nowszych leków jest topiramat, który jest 

skuteczny w terapii epizodów maniakalnych i mieszanych (szczególnie w zmniejszaniu 

ryzyka wystąpienia kolejnych epizodów), nie powoduje zwiększenia masy ciała, jest 

preferowany w profilaktyce migreny (też u dorosłych osób), również u osób z nadwagą, 

współistniejącą padaczką, ChAD oraz schizofrenią. 

 

14.1.5. PODSUMOWANIE 

Badania potwierdzają wieloczynnikowość patogenezy zaburzeń nastroju oraz ich 

zróżnicowany przebieg i rokowanie. Utrata realna (na przykład bliskich osób), abstrakcyjna 

(dobrego okresu w życiu, pozycji społecznej, marzeń, wizji świata, sposobu funkcjonowania) 

lub inne traumatyczne wydarzenie mogą wywołać epizod depresji lub - aby zaprzeczyć 



utracie - manii (por. np. postaci Marion i Teda w powieści Johna Irvinga „Jednoroczna 

wdowa”).  

Identyfikacja wysoce zróżnicowanych objawów prodromalnych, czynników 

predysponujących oraz podtrzymujących daną formę psychopatologii może stanowić punkt 

wyjścia do konstruowania adekwatnych programów interwencyjnych, profilaktycznych oraz 

terapeutycznych. Należy w nich uwzględniać odmienność (interindywidualną, jak również w 

porównaniu z osobami dorosłymi) obrazu klinicznego zaburzeń nastroju, ich przebiegu oraz 

odpowiedzi na leczenie. 

 

Podstawowe terminy 

depresja, ChAD; negatywne wydarzenia życiowe vs sensytyzacja; układ immunologiczny; 

układy neuroprzekaźników: serotoninergiczny i noradrenergiczny; psychoedukacja; CBT; 

farmakoterapia 
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