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Rola traumy w powstawaniu wybranych zaburzeñ psychicznych
The role of trauma in the onset of some mental disorders
KINGA BOBIÑSKA, ANTONI FLORKOWSKI, MACIEJ KUMIEREK, PIOTR WIERZBIÑSKI, S£AWOMIR SZUBERT
Z Kliniki Psychiatrii Doros³ych Uniwersytetu Medycznego w £odzi
STRESZCZENIE
Cel. Praca jest prób¹ zwrócenia uwagi na rolê traumy w rozwoju niektórych zaburzeñ psychicznych. Przybli¿a tak¿e rolê poszczególnych neuromediatorów i hormonów osi stresu, poprzez które traumatyzuj¹ce dowiadczenia mog¹ skutkowaæ wystêpowaniem chorób
afektywnych oraz psychoz.
Pogl¹dy. Nara¿enie na traumatyzuj¹ce dowiadczenia w dzieciñstwie przek³ada siê na d³ugotrwa³y wzrost aktywnoci systemu wydzielania czynnika uwalniaj¹cego kortykotropinê (CRF) oraz liczne zmiany w obrêbie szlaków neurotransmisji. Prowadzi to do wzmo¿onej odpowiedzi organizmu na stres.
Wnioski. Dotychczasowe badania wydaj¹ siê potwierdzaæ znaczenie traumy w rozwoju zaburzeñ afektywnych i psychoz poprzez wytworzenie nadmiernej wra¿liwoci na stres.
SUMMARY
Objectives. An attempt was made in the paper to draw attention to the role of childhood trauma in the development of some mental
disorders. Another aim was to outline the role of particular neurotransmitters and the stress axis hormones through which traumatic experiences may lead to the development of affective disorders and psychoses.
Review. Childhood exposure to traumatic experiences results in a long-term hyperactivity of the corticotropin-releasing factor (CRF)
system, and in numerous changes in the other pathways of neurotransmission. This leads to an enhanced stress responsiveness of the organism.
Conclusions. Research findings accumulated so far seem to confirm the importance of trauma for the development of affective and
psychotic disorders, through the individuals increased vulnerability to stress.
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Dziêki najnowszym wynikom badañ z zakresu psychoneuroendokrynologii i psychoimmunologii mo¿liwa staje
siê dzisiaj analiza zale¿noci miêdzy cile biologicznymi
i psychologicznymi czynnikami odgrywaj¹cymi rolê w etiologii chorób endogennych. Z biegiem czasu na wiat³o
dzienne wychodzi coraz wiêcej przekonuj¹cych dowodów,
które wskazuj¹, ¿e stan emocjonalny cz³owieka nie tylko
wp³ywa na zmianê neuroprzekanictwa w obrêbie orodkowego uk³adu nerwowego (o.u.n.), ale równie¿ poprzez aktywacje ró¿norodnych mechanizmów neuroendokrynnych
i immunologicznych prowadzi do trwa³ych zmian jego struktury [1]. W konsekwencji tego procesu mo¿e dochodziæ do
wytworzenia stanu nadmiernej wra¿liwoci (vulnerability)
na niektóre sytuacje stresowe, a tym samym warunkowania
predyspozycji toruj¹cej drogê rozwojowi zaburzeñ psychicznych, nawet w odleg³ym czasie [2]. Wyst¹pienie silnego stresu w dzieciñstwie przek³ada siê na d³ugotrwa³y
wzrost aktywnoci systemu wydzielania czynnika uwalniaj¹cego kortykotropinê (CRF) oraz liczne zmiany w obrêbie
szlaków neurotransmisji. Powy¿sze zmiany mog¹ prowadziæ do wzmo¿onej odpowiedzi organizmu na stres [3].
Wed³ug Hansa Selye, twórcy teorii stresu, stres jest
wspóln¹ wszystkim organizmom okrelon¹ reakcj¹ biologiczn¹, wystêpuj¹c¹ w interakcji z ró¿nego typu bodcami
rodowiskowymi [4]. Trauma, a tak¿e inne negatywne dowiadczenia niespe³niaj¹ce kryteriów definicji traumy, ³¹cz-

nie pojmowane jako stresory oddzia³ywuj¹ce na psychikê,
szczególnie dziecka, wi¹¿¹ siê cile z neurobiologicznymi
zmianami o.u.n., prowadz¹cymi w wielu przypadkach do
rozwoju zaburzeñ psychopatologicznych [3]. Wród traumatyzuj¹cych dowiadczeñ wymienia siê molestowanie seksualne, nadu¿ycia fizyczne, psychiczne znêcanie siê, osierocenie,
a tak¿e wszystkie sytuacje z definicji spe³niaj¹ce kryteria potrzebne do rozpoznania zespo³u stresu pourazowego (PTSD).
Jak donosz¹ niektóre badania ekstremalne natê¿enie lêku nie
jest jednak niezbêdne, by wzros³o ryzyko rozwoju zaburzeñ
psychopatologicznych [5]. Oznacza to, ¿e nie tylko sytuacje
opisywane z definicji jako trauma, ale równie¿ np. nasilone
k³ótnie w rodzinie, zaniedbania, nadmierna dyscyplina mog¹
byæ stresorami moduluj¹cymi szlaki neuronalne [5].
Wiêkszoæ autorów cytowanych w niniejszej pracy odnosi wp³yw traumy do okresu dzieciñstwa. Jednak¿e nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e u czêci pacjentów psychiatrycznych potwierdzono równie¿ wp³yw na rozwój zaburzeñ psychicznych
dowiadczeñ, które mia³y miejsce po okresie dzieciñstwa,
np. dowiadczeñ z pola walki, przemocy seksualnej czy
fizycznej [5, 6]. Niniejsza praca jest prób¹ zwrócenia uwagi
na rolê traumy w rozwoju niektórych zaburzeñ psychicznych. Próbuje tak¿e przybli¿yæ rolê poszczególnych neuromediatorów i hormonów osi stresu poprzez które traumatyzuj¹ce dowiadczenia mog¹ skutkowaæ wystêpowaniem
chorób afektywnych oraz psychoz.
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UDZIA£ MECHANIZMÓW OSI STRESU
W ROZWOJU ZABURZEÑ PSYCHICZNYCH
W rozwoju zaburzeñ psychicznych zwi¹zanych z traum¹
w przesz³oci, szczególnie w okresie dzieciñstwa, bior¹
udzia³ mechanizmy zachodz¹ce w trakcie ekspozycji na silny, d³ugotrwa³y stres. Zatem warto pokrótce przybli¿yæ
mechanizm osi stresu.
W reakcji na stres dochodzi do uruchomienia mechanizmów neuronalnych, endokrynnych i immunologicznych.
W jej przebieg zaanga¿owana jest o podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowa (p.p.n.) wraz z miejscem sinawym,
aktywizuj¹cym wspó³czulny uk³ad nerwowy. Katecholaminy i glikokortykosteroidy, g³ówne mediatory stresu, zapocz¹tkowuj¹ wewn¹trzkomórkowe zmiany adaptacyjne w
ca³ym organizmie. Najwy¿sze piêtro osi stresu stanowi¹
neurony j¹dra przykomorowego podwzgórza. Ich projekcje
do wynios³oci przyrodkowej wydzielaj¹ kortykoliberynê
(CRF), która dostaje siê do wrotnego kr¹¿enia podwzgórzowo-przysadkowego. Neurohormon ten pobudza komórki kortykotropowe czêci obwodowej przysadki do produkcji i sekrecji kortykotropiny (ACTH) powstaj¹cej z
proopiomelanokortyny. ACTH drog¹ krwi dostaje siê do
kory nadnerczy, któr¹ stymuluje do produkcji i wydzielania
hormonów glikokortykosteroidowych, g³ównie kortyzonu.
Wzrost poziomów CRF, ACTH oraz kortyzonu uznaje siê
za wyk³adniki stresu, niekiedy traktowane s¹ nawet jako
miara nasilenia stresu.
Wykazano, ¿e elementy struktury osi p.p.n. ³¹cz¹ siê
z obszarami o.u.n. uczestnicz¹cymi w reakcji stresu. Zasadnicz¹ rolê w inicjacji wywo³anego bodcami psychologicznymi stresu maj¹ orodki w korze przedczo³owej oraz uk³ad
limbiczny, w obrêbie którego najwa¿niejsz¹ pozycjê zajmuje
komparator hipokampalno-przegrodowy. W stanie równowagi komparator wywiera toniczne dzia³anie hamuj¹ce na
sekrecjê CRF przez j¹dra przykomorowe. W sytuacji stresu
dochodzi jednak do odhamowania tego j¹dra i wzrostu sekrecji CRF. Do³¹czaj¹ siê inne uk³ady poprzez inicjuj¹ce
centralne j¹dro migda³owate, które stymuluje sekrecjê kortykoliberyny i uruchamia orodki zwi¹zane z autonomicznym
uk³adem nerwowym. Aktywizacja uk³adu autonomicznego
wywo³ana jest stymulacj¹ neuronów noradrenergicznych
miejsca sinawego. Pobudzone zostaj¹ tak¿e neurony dopaminergiczne ródmózgowia, wysy³aj¹ce projekcje do kory mózgu i uk³adu limbicznego. J¹dro przykomorowe podwzgórza
po³¹czone jest z miejscem sinawym i neuronami dopaminergicznymi ródmózgowia sprzê¿eniami zwrotnymi dodatnimi.
Istotny i bardzo z³o¿ony wp³yw na przebieg stresu wywiera uk³ad serotoninergiczny. Aby zapobiec nadmiernej
stymulacji j¹der przykomorowych podwzgórza przez neurony noradrenergiczne, dzia³aj¹ systemy sprzê¿eñ zwrotnych
ujemnych. Kortyzol hamuje produkcjê i sekrecjê hormonów
przez orodki nadrzêdne, których komórki zawieraj¹ receptory glikokortykoidowe (I  MR i II  GR). W regulacji
stresu g³ówn¹ rolê odgrywaj¹ receptory GR reaguj¹ce na
wysokie stê¿enia glikokortykosteroidów. Zlokalizowane
s¹ one w przysadce, podwzgórzu, uk³adzie limbicznym,
w którym stymulacja receptorów GR zwiêksza hamuj¹cy
wp³yw hipokampa na sekrecjê CRF.
W sytuacji stresu przewlek³ego dochodzi do niewydolnoci mechanizmów ujemnych sprzê¿eñ zwrotnych wyga-

szaj¹cych aktywowane uk³ady. Przewlek³a hiperkortyzolemia oraz nadczynnoæ autonomicznego uk³adu nerwowego
prowadz¹ do os³abienia aktywnoci osi przysadkowo-tarczycowej, spadku produkcji hormonu wzrostu, jak równie¿
dysfunkcji niektórych orodków uk³adów monoaminoergicznych oraz os³abienia procesów pamiêciowych. Te ostatnie wi¹¿¹ siê z nasileniem procesów neurodegeneracyjnych
i os³abieniem neurorozwojowych w obrêbie hipokampa.
Os³abienie sprzê¿enia zwrotnego ujemnego w obrêbie osi
stresu jest wynikiem spadku liczby i wra¿liwoci receptorów GR. Zlokalizowane wewn¹trzkomórkowo receptory
GR po uczynnieniu przez kortyzol wêdruj¹ do j¹dra komórkowego, gdzie dzia³aj¹ stymuluj¹co b¹d hamuj¹co na procesy transkrypcji DNA. Nadmierna i d³ugotrwa³a aktywacja tego procesu prowadziæ mo¿e do uaktywnienia siê
istniej¹cych predyspozycji genetycznych do wyst¹pienia
ró¿nych chorób psychicznych [4].
Konsekwencje zmian w funkcjonowaniu osi stresu oraz
aktywacja innych, ³¹cz¹cych siê uk³adów neuroprzekaników odgrywaj¹ rolê kluczowych mechanizmów w rozwoju
poszczególnych zaburzeñ psychicznych. Analiza szlaków
odpowiedzialnych za wystêpowanie objawów wytwórczych
czy zaburzeñ nastroju znajduje wspólny mianownik ze
zmianami w o.u.n. wywo³anymi przez traumatyzuj¹cy stres.
Zaobserwowano, ¿e z nadczynnoci¹ dopaminergicznych
neuronów biegn¹cych ze ródmózgowia do uk³adu limbicznego zwi¹zane s¹ objawy pozytywne wystêpuj¹ce w przebiegu schizofrenii. Pomiêdzy neuronami dopaminergicznymi ródmózgowia a osi¹ p.p.n. istnieje sprzê¿enie zwrotne
dodatnie. Dlatego uwa¿a siê, ¿e stres mo¿e uaktywniaæ pocz¹tek schizofrenii, jak i powodowaæ jej zaostrzenia [4].
Upoledzenie mechanizmów przerywaj¹cych reakcjê
stresow¹ polegaj¹ce na os³abieniu hamowania przez kortyzol wy¿szych piêter osi p.p.n. obserwuje siê u chorych z zespo³ami depresyjnymi. Ciekawe, ¿e depresje, szczególnie
endogenne, pod wieloma wzglêdami przypominaj¹ stres
przewlek³y: wzrost stê¿enia CRF, podwy¿szone lub prawid³owe stê¿enie kortyzolu we krwi, zmniejszenie wra¿liwoci
receptorów GR. S¹ to przejawy os³abienia hamowania
zwrotnego w obszarze osi stresu [4].
TRAUMA A ZABURZENIA AFEKTYWNE
Dotychczasowe doniesienia potwierdzaj¹ zwi¹zek miêdzy stresem rodowiskowym okresu dzieciñstwa a póniejszym wystêpowaniem zaburzeñ afektywnych [3, 7].
Badania epidemiologiczne wskazuj¹, ¿e u dzieci nara¿onych na silne negatywne prze¿ycia istnieje wiêksze ryzyko
rozwoju depresji i/lub zaburzeñ lêkowych [3]. Wywo³ane
trwa³e uwra¿liwienie o.u.n. bêd¹ce konsekwencj¹ silnego
stresu w okresie dzieciñstwa mo¿e stanowiæ zasadnicz¹ biologiczn¹ podstawê zwiêkszonej wra¿liwoci na póniejszy
stres jak i na rozwój depresji czy zaburzeñ lêkowych [3].
Jedno z badañ przeprowadzone przez McCauleya i wsp.
na grupie 2000 doros³ych kobiet wykaza³o, ¿e osoby z histori¹ nadu¿ycia fizycznego lub seksualnego w dzieciñstwie, ale bez epizodów gwa³tów w okresie doros³ego ¿ycia, ujawnia³y wiêcej objawów depresyjnych i lêkowych
oraz czêciej podejmowa³y próby suicydalne ni¿ kobiety,
które takiej historii nie mia³y [3, 8].

341

Rola traumy w powstawaniu wybranych zaburzeñ psychicznych

Objawy tzw. du¿ej depresji i zaburzeñ lêkowych, ³¹cznie z zespo³em stresu pourazowego i lêkiem napadowym,
s¹ czêstsze u osób z wywiadem nadu¿yæ w okresie dzieciñstwa [9, 10, 11]. Pozostaje pytanie, czy takie dowiadczenia mog¹ wi¹zaæ siê z ryzykiem wyst¹pienia depresji endogennej. Prób¹ odpowiedzi by³o badanie Harkness i Monroe
[12], które analizowa³o rodzaj prze¿ytych negatywnych
dowiadczeñ i rozwój póniejszych zaburzeñ. Okaza³o siê,
¿e dwukrotnie czêciej zdiagnozowano depresjê endogenn¹
w przypadku przemocy fizycznej, molestowania seksualnego, antypatii, zaniedbania, bardzo nasilonych k³ótni w rodzinie. W przypadku rodzin o zaostrzonym rygorze, jak
i braku rygoru, depresjê endogenn¹ zdiagnozowano dwa
razy czêciej ni¿ w rodzinach o umiarkowanym rygorze.
Ciê¿kie nadu¿ycia seksualne zwi¹zane by³y z endogennym
poczuciem winy i zahamowaniem psychoruchowym, jak
i bardziej nasilonym myleniem suicydalnym.
Depresja endogenna w tradycyjnym ujêciu zwi¹zana jest
z etiologi¹ neurobiologiczn¹, a wobec niniejszych doniesieñ nale¿a³oby uwzglêdniæ w jej etiologii czynniki rodowiskowe. Wielu autorów jednak¿e donosi o zmianach
w funkcjonowaniu o.u.n. pod wp³ywem silnego stresu [13,
14, 15]. Równie¿ dowiadczenia na zwierzêtach pokazuj¹,
¿e przed³u¿ony, niekontrolowany stres mo¿e wywo³aæ
symptomy charakterystyczne dla depresji endogennej [16].
Jednak¿e pomimo takich przes³anek, czêæ autorów nadal sceptycznie podchodzi do takiego ujêcia problemu,
kwestionuj¹c wartociowoæ tego typu badañ. Argumentuj¹
oni, ¿e dotychczasowe prace dowodz¹ raczej zwi¹zku silnych prze¿yæ z rozwojem depresji nieendogennej [17, 18].
Istniej¹ tak¿e doniesienia o powi¹zaniu dowiadczeñ
przemocy fizycznej i seksualnej w dzieciñstwie z depresj¹
o przebiegu atypowym [19], ale nie endogennym. Równie¿
mechanizm ³¹cz¹cy depresjê atypow¹ i ostr¹ traumê wydaje
siê podobny, szczególnie, ¿e w obu tych przypadkach obserwuje siê niskie stê¿enia kortyzolu w sytuacji nara¿enia na
stres [20, 21]. W depresji endogennej przeciwnie, poziomy
kortyzolu s¹ wysokie [22]. St¹d te¿, wg badañ np. Levitana,
bardziej zasadne wydaje siê powi¹zanie traumy z depresj¹
atypow¹ a nie endogenn¹ [17].
Niemniej jednak wyniki wiêkszoci prowadzonych badañ
zdaj¹ siê sugerowaæ mo¿liwoæ znacznych powi¹zañ pomiêdzy ciê¿kim urazem w dzieciñstwie a rozwojem endogennej
depresji, wyznaczaj¹c tym samym kierunek do dalszych
badañ w poszukiwaniu mechanizmów neuropatologicznych
konsekwencji traumy w okresie wczesnego rozwoju.
W krêgu zaburzeñ afektywnych znajduj¹ siê równie¿
zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Niewiele jest jednak
doniesieñ na temat wp³ywu niekorzystnych prze¿yæ okresu
dzieciñstwa na wyst¹pienie zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych. Jednym z nich jest badanie Garno i wsp. [23],
w którym u po³owy z badanych pacjentów z rozpoznaniem
zaburzeñ afektywnych odnotowano obecnoæ ciê¿kich urazów psychicznych w dzieciñstwie i zwi¹zane one by³y
z wczeniejszym wyst¹pieniem choroby, a tak¿e ostrzejszym
przebiegiem aktualnej fazy maniakalnej. Równie¿ rodzaje
przemocy mia³y tu silne odzwierciedlenie w obrazie póniejszych zaburzeñ: ciê¿kie znêcanie siê psychiczne mia³o
znacz¹cy zwi¹zek z nadu¿ywaniem leków i szybk¹ zmian¹
faz, molestowanie seksualne wykazywa³o korelacje z podejmowaniem prób suicydalnych, natomiast z³o¿one formy

przemocy pokaza³y zwiêkszone ryzyko zarówno prób samobójczych, jak i szybkiej zmiany faz. Znaczny zwi¹zek
istnia³ tak¿e pomiêdzy przemoc¹ a nasileniem objawów depresyjnych i iloci¹ epizodów depresyjnych w ci¹gu trwania choroby. Nie wykazano natomiast znacz¹cych relacji
dotycz¹cych p³ci, ogólnej ciê¿koci urazów, czy podtypów
urazów na wyst¹pienie zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych. W tym miejscu nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê
na podnoszony tak¿e znaczny zwi¹zek wystêpowania tendencji samobójczych u osób z wywiadem molestowania
seksualnego [23, 24, 25].
W ogólnym ujêciu etiopatologicznym nadu¿ycia fizyczne i psychiczne wobec dzieci oraz zaniedbania rodowiskowe, wydaj¹ siê powi¹zane z wczeniejszym pocz¹tkiem,
natê¿eniem epizodów manii, liczb¹ epizodów maniakalnych, a tak¿e skutkowaæ wiêksz¹ iloci¹ prób suicydalnych
[23, 26, 27].
TRAUMA A PSYCHOZY
Coraz wiêcej pojawia siê dowodów na zwi¹zek miêdzy
traum¹ a psychoz¹. Szereg badañ dowodzi korelacji pomiêdzy traumatyzuj¹cymi dowiadczeniami ¿yciowymi, g³ównie nadu¿yciami fizycznymi i seksualnymi, a rozwojem
psychoz [28, 29, 30, 31, 32, 33, 34], w tym tak¿e o obrazie
schizofrenicznym [5]. Podobny zwi¹zek odnotowano miêdzy ciê¿koci¹ traumy a ciê¿koci¹ objawów psychotycznych u pacjentów z psychoz¹ [28].
Kilcommons i Morrison [28] przeprowadzili badanie,
które sprawdza³o czêstoæ wystêpowania nara¿enia na traumê i powik³ania w postaci PTSD u osób z rozpoznaniem
psychozy. Zwraca³o równie¿ uwagê na zwi¹zek pomiêdzy
specyficznymi dowiadczeniami a póniejsz¹ symptomatologi¹. Ciê¿koæ traumy mia³aby byæ zwi¹zana z ciê¿koci¹
objawów wytwórczych. Osoby, które dowiadczy³y przemocy fizycznej uzyskiwa³y wysok¹ punktacjê dotycz¹c¹
objawów pozytywnych w skali PANSS, a nadu¿ycia seksualne by³y szczególnie powi¹zane z wystêpowaniem halucynacji. Podobne spostrze¿enia wystêpuj¹ w innych doniesieniach [32, 35, 36].
W szeregu kolejnych prac zwraca siê uwagê na fakt, i¿
u osób z rozpoznan¹ schizofreni¹, wród których obserwowano wysoki poziom objawów dysocjacyjnych, czêciej
wystêpowa³y prze¿ycia traumatyzuj¹ce w dzieciñstwie [37].
U osób tych obserwowano wiêksze znaczenie dowiadczeñ
dotycz¹cych znêcania fizycznego, nadu¿yæ seksualnych,
zaniedbania i ujawnianych po nich objawów dysocjacyjnych, które kwalifikowano jako powik³ania traumatyzuj¹cych prze¿yæ. Mo¿na by wiêc wyodrêbniæ podgrupê
psychoz powsta³ych po indukowaniu traumatycznymi dowiadczeniami. W grupie tej, w porównaniu z grup¹ psychoz czysto endogennych, wród których dominuj¹ objawy
negatywne, zauwa¿a siê znaczn¹ przewagê objawów pozytywnych [36, 38, 39, 40, 41, 42].
Przygl¹daj¹c siê rodzajom negatywnych dowiadczeñ
i póniejszym obrazom klinicznym psychoz mo¿na zauwa¿yæ, ¿e przemoc seksualna czêciej zwi¹zana jest z rozwojem komentuj¹cych i imperatywnych omamów s³uchowych
[5, 43, 44]. Z³o¿ona przemoc (fizyczna jak i seksualna) czêciej wi¹za³y siê podobnie z halucynacjami s³uchowymi, ale
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i z somatycznymi oraz wzrokowymi [29]. Do wyst¹pienia
halucynacji s³uchowych predysponowa³yby tak¿e zaniedbanie przez rodziców, jak i nadmierna kontrola [45]. Inne doniesienia sugeruj¹, ¿e tyranizowanie (bullying) mia³o wiêkszy zwi¹zek z wystêpowaniem halucynacji wzrokowych
[46]. Objawom tym czêsto towarzysz¹ te¿ stany depresyjne
z mylami suicydalnymi, nadu¿ywanie leków, a tak¿e urojenia przeladowcze [29]. Trauma mo¿e powodowaæ czêstsze podejmowanie prób samobójczych, a jej ciê¿koæ powodowaæ podejmowanie prób w m³odszym wieku [47].
Wysoka czêstoæ wystêpowania urojeñ dotycz¹cych treci
seksualnych stwierdzana by³a u pacjentów psychotycznych
z dowiadczeniami nadu¿yæ kazirodczych [48].
Znamienne jest, ¿e pacjenci psychotyczni z traumatyzuj¹cymi dowiadczeniami czêsto s¹ oporni na leczenie farmakologiczne, jednak mog¹ dobrze odpowiadaæ na terapiê
poznawczo-behawioraln¹ (CBT) [49].
Ogólnie u pacjentów z wywiadem nadu¿yæ seksualnych
i fizycznych w dzieciñstwie obserwowano wczeniejsze
wystêpowanie chorób, d³u¿sze i czêstsze hospitalizacje,
d³u¿ej pozostawali w izolacji, otrzymywali wiêcej leków,
byli bardziej podatni na samookaleczenia i podejmowali
czêciej próby suicydalne, a tak¿e prezentowali wiêksze
nasilenie objawów [5].
Próbuj¹c dociekaæ mechanizmu powi¹zania traumatycznych prze¿yæ dzieciñstwa, z póniejszym wyst¹pieniem
psychoz nale¿a³oby rozpatrywaæ t¹ kwestiê na pod³o¿u zarówno biologicznym jak i psychologicznym. Powi¹zanie
tych dwóch ró¿nych poziomów funkcjonowania prowadzi
do szerzej pojêtego zintegrowanego biopsychospo³ecznego
modelu powstania psychozy, ni¿ wczeniej zak³adano [5].
Wskazywa³oby to na fakt, i¿ czynniki traumatyzuj¹ce mog¹
zmieniaæ funkcjonowanie mózgu [5]. Z punktu widzenia
psychologicznego nale¿y braæ pod uwagê procesy poznawcze, z biologicznego  neurorozwojowe konsekwencje oddzia³ywania stresu na orodkowy uk³ad nerwowy dzieci, ze
szczególn¹ uwag¹ na zaburzenia funkcjonowania osi p.p.n.
Mechanizmy te nie do koñca s¹ wyjanione. Niektórzy
autorzy wskazuj¹ na mo¿liwoæ wyst¹pienia wra¿liwoci
na rozwój zaburzeñ psychotycznych (vulnerability) [32].
Wra¿liwoæ ta mog³aby byæ konsekwencj¹ procesów behawioralno-poznawczych po przebytych traumatyzuj¹cych
dowiadczeniach [50, 51, 52].
Wielu autorów zwraca³o uwagê na podobieñstwa profilu
symptomów PTSD i psychozy [53, 54, 55, 56]. Hamner
i wsp. [57] porówna³ pacjentów z PTSD i schizofreni¹. Wywnioskowa³, ¿e istnieje znaczne podobieñstwo w zakresie
nie tylko pozytywnych, ale i negatywnych objawów. Profil
MMPI u osób z wywiadem nadu¿yæ seksualnych i weteranów wojennych wykazuje podwy¿szone wyniki w skali
schizofrenii oraz wykazuje wiêksze podobieñstwo ni¿ ró¿nice w obu tych grupach. Weterani wojenni z rozpoznanym
PTSD prezentuj¹ wiêcej objawów schizofrenicznych, szczególnie halucynacji czy paranoi, ni¿ ci, u których PTSD nie
wyst¹pi³o [6]. Badania te, co prawda odnosz¹ siê do osób,
które dowiadczy³y PTSD po okresie dzieciñstwa, jednak¿e
mo¿e to sugerowaæ, ¿e traumatyzuj¹cy stres mo¿e modulowaæ neurotransmisjê, oddzia³uj¹c równie¿ po okresie
dzieciñstwa. Ostatnio Mueser [58] zaproponowa³a model,
w którym PTSD poredniczy³ w przetworzeniu negatywnych skutków traumy na obraz choroby psychicznej. Jego
hipoteza zak³ada³a, ¿e PTSD wp³ywa na psychozê zarówno

porednio jak i bezporednio. Bezporedni wp³yw maj¹ takie
objawy jak: unikanie, nadmierne pobudzenie, ponowne
prze¿ywanie traumy. Poredni wp³yw natomiast, PTSD
mo¿e wywieraæ poprzez swoje konsekwencje w postaci
nadu¿ywania leków, problemów w relacjach miêdzyludzkich, ponownej traumatyzacji. Obserwowano równie¿ fakt,
¿e czêsto temat urojeñ i halucynacji s³uchowych zbie¿ny
jest z traumatyzuj¹cymi dowiadczeniami przed wyst¹pieniem psychozy [31]. Morrison [59] wskazuje, ¿e na wyst¹pienie psychozy mog¹ mieæ wp³yw negatywne s¹dy powstaj¹ce po traumatyzuj¹cym prze¿yciu. U osób z przetrwa³ym
PTSD utrzymuj¹ siê s¹dy o trwa³ych zmianach w³asnej osoby, negatywnym postrzeganiu wiata, obwinianiu siê [50,
51, 52, 59]. Natomiast dowiadczenia molestowania seksualnego czy znêcania fizycznego mog¹ wyzwalaæ nieufnoæ
wobec ludzi [51]. Twierdzenia takie mog¹, wg Morrisona,
przekszta³ciæ siê w psychozê. Mo¿na by wiêc s¹dziæ, ¿e zarówno PTSD, jak i psychoza nale¿¹ do spectrum odpowiedzi na traumatyzuj¹ce prze¿ycia.
Jeli za chodzi o aspekt biologiczny, to nale¿y nadmieniæ, ¿e w hipokampie, który pe³ni kluczow¹ rolê w mechanizmie sprzê¿enia zwrotnego w osi p.p.n., znajduje siê du¿e
zagêszczenie receptorów GR (glikokortykosteroidowych).
Wa¿nym ontogenetycznym mechanizmem w formowaniu
i trwa³oci indywidualnych ró¿nic w systemie odpowiedzi
dopaminergicznej mo¿e byæ utrzymywanie siê zwiêkszonej
wra¿liwoci nastêpuj¹cej po przed³u¿onym b¹d ostrym
stresie [60]. Ekspozycja na stres wywo³uje nie tylko wyrzut
kortyzolu, ale tak¿e dopaminy  neurotransmitera cile
zwi¹zanego ze schizofreni¹ [60].
Nadaktywnoæ i dysregulacja osi p.p.n. wystêpuje tak¿e
u dzieci maltretowanych, podobnie jak zaburzenia funkcjonowania uk³adu dopaminergicznego, tak czêsto uznawane za
czysto biogenetyczne zaburzenia charakterystyczne dla schizofrenii [61]. Nadczynnoæ osi p.p.n. i autonomicznego uk³adu nerwowego, najprawdopodobniej zale¿na od nadmiernej
sekrecji kortyzolu, mo¿e byæ przetrwa³ym nastêpstwem nadu¿yæ w okresie dzieciñstwa, a to z kolei mo¿e przyczyniaæ
siê do sk³onnoci wyst¹pienia objawów psychopatologicznych w wieku doros³ym [62]. Ponadto porównuj¹c nieprawid³owoci neuroobrazowe, które wystêpuj¹ u osób z rozpoznan¹ schizofreni¹ i u dzieci z dowiadczeniami traumy
mo¿na odnaleæ wspólne cechy, takie jak: uszkodzenia hipokampa, atrofia mózgu, powiêkszenie komór mózgu, wtórna
asymetria mózgu [43, 48, 61]. Podobnie deficyty poznawcze, które pojawiaj¹ siê w zwi¹zku z tymi zmianami mog¹
byæ równie¿ wynikiem nadu¿yæ w okresie dzieciñstwa [61].
Bior¹c pod uwagê, ¿e psychozy maj¹ wieloczynnikow¹
etiologiê jest wielce prawdopodobne, ¿e skutki traumy cile
wspó³graj¹ z wieloma innymi czynnikami, g³ównie genetycznymi [63, 64]. Zaproponowany przez wielu autorów
model TN (traumagenic neurodevelopmental), ³¹cz¹cy dowiadczenia traumatyczne z zaburzeniami neurorozwojowymi, by³by przyk³adem bardziej ca³ociowego po³¹czenia
wzajemnych interakcji pomiêdzy czynnikami rodowiskowymi, psychologicznymi i biologicznymi [43, 48, 61].
PODSUMOWANIE
Ca³oæ przytoczonego i poddanego analizie materia³u
uzasadnia tezê, ¿e rola stresu w patogenezie chorób psychicznych jest niezwykle istotna. Na wczesnym etapie rozwoju
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stres mo¿e byæ czynnikiem moduluj¹cym funkcjonowanie
orodkowego uk³adu nerwowego, który w po³¹czeniu
z czynnikami genetycznymi staje siê odpowiedzialny za powstanie predyspozycji do zachorowania. W póniejszych
etapach ¿ycia natomiast, mo¿e odgrywaæ rolê czynnika wyzwalaj¹cego zarówno pierwszy epizod choroby jak i póniejsze ewentualne nawroty. Wra¿liwoæ (vulnerability) na
stres i chorobê nie jest wy³¹czn¹ konsekwencj¹ niekorzystnego wp³ywu rodowiska we wczesnym okresie. Nale¿y pamiêtaæ o szeroko udokumentowanym wp³ywie czynników
genetycznych [65]. Jednoczesne wspó³dzia³anie czynników
genetycznych, wyst¹pienie znacznego stresu w okresie
dzieciñstwa i aktualnych czynników stresuj¹cych, mo¿e
ostatecznie determinowaæ jednostkê do wyst¹pienia nadreaktywnoci na stres i ujawnienia siê chorób psychicznych [3].
Jednak dotychczasowe doniesienia wymagaj¹ nadal potwierdzania badaniami na szerok¹ skalê, by móc powy¿sze
s¹dy uogólniaæ. Ponadto, osoby w aktywnej fazie choroby,
z aktualnie stwierdzanymi zaburzeniami psychicznymi
mog¹ b¹d to agrawowaæ swoje prze¿ycia, b¹d te¿ zatajaæ
przykre dowiadczenia. Dalszych badañ wymaga tak¿e poszukiwanie korelacji pomiêdzy poszczególnymi rodzajami
traumy a konkretnymi zaburzeniami psychicznymi. Pomog³oby to w okrelaniu ewentualnej swoistoci zdarzeñ
traumatyzuj¹cych, b¹d te¿ przypisaniu im roli jedynie
czynników wyzwalaj¹cych.
Zbieranie dok³adnego wywiadu uwzglêdniaj¹cego przykre dowiadczenia w okresie wczesnych etapów ¿ycia jest
niezwykle wa¿ne, jeli chodzi o w³aciwe postêpowanie
terapeutyczne z takim pacjentem. Bezspornym faktem jest,
¿e ró¿ne sposoby oddzia³ywania terapeutycznego stawaæ siê
mog¹ czynnikami protekcyjnymi, które mog¹ zmniejszyæ,
b¹d nawet zniwelowaæ destrukcyjne skutki szeroko pojêtego stresu. Nale¿y mieæ na uwadze to, ¿e pacjenci ci maj¹
zwiêkszone ryzyko nadu¿ywania leków, wiêksz¹ tendencjê
do izolowania spo³ecznego, poczucie utraty wsparcia spo³ecznego, a co za tym idzie wiêksz¹ predyspozycjê do
nawrotów zaburzeñ psychicznych [31]. U osób z chorobami
psychicznymi, u których w wywiadzie stwierdza siê objawy
PTSD, mo¿na spodziewaæ siê ciê¿szego przebiegu, czêstszych nawrotów i koniecznoci interwencji medycznej [58].
Z tego powodu istnieje tak¿e potrzeba w³aciwej prewencji
poprzez oddzia³ywania psychoterapeutyczne i farmakologiczne, by zapobiegaæ rozwojowi dalszych zaburzeñ psychicznych i ewentualnym kolejnym nawrotom. W tym kontekcie odpowiednie podejcie terapeutyczne mo¿e w znacznym stopniu neutralizowaæ distres zwi¹zany z prze¿ytymi
dowiadczeniami, jak i obecn¹ chorob¹.
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