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Depresja jako problem społeczny 

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do 2020 roku depresja może stać się 
drugim co do wielkości - po chorobach układu krążenia - zagrożeniem zdrowotnym. Na świecie i w 
Polsce prowadzone są liczne kampanie społeczne, które mają na celu zwiększenie świadomości 
społecznej na temat częstości występowania, objawów, przyczyn i konsekwencji depresji. Dzięki 
nim osoby cierpiące na depresję i ich rodziny mogą też uzyskać informacje, gdzie szukać 
specjalistycznej pomocy. Począwszy od 23 lutego 2004 roku jest obchodzony Ogólnopolski Dzień 
Walki z Depresją, a od 1 lutego 2006 roku Fundacja Itaka prowadzi serwis internetowego 
programu „Depresja jest chorobą. Lecz depresję” (www.leczdepresje.pl) oraz kampanię „Żyć, nie 
umierać!”, której celem jest zwrócenie uwagi opinii społecznej na problem samobójstwa jako 
najpoważniejszej konsekwencji nieleczonej depresji. Działa również Antydepresyjny Telefon 
Zaufania, w którym dyżurujący lekarze psychiatrzy udzielają porad, podają adresy poradni zdrowia 
psychicznego, nakłaniają do podjęcia leczenia, a rodzinom chorych wskazują, jak mogą sobie 
radzić z cierpiącymi bliskimi. Od 2007 roku prowadzona jest również Kampania „Forum Przeciw 
Depresji” (www.forumprzeciwdepresji.pl), mająca na celu poszerzenie wiedzy na temat depresji i 
uświadomienie społeczeństwu, że depresja stanowi jeden z najpoważniejszych problemów 
zdrowotnych na świecie. Zagadnienie depresji u dzieci i młodzieży pojawiło się w podręcznikach 
psychiatrii dziecięcej dopiero pod koniec lat 70. XX wieku i obecnie stanowi jeden z 
najtrudniejszych problemów diagnostycznych i terapeutycznych.  
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Psychopatologia rozwojowa 

W zrozumieniu depresji, podobnie jak innych zaburzeń, istotna jest próba odpowiedzi na 
pytanie, czym zajmuje się psychopatologia rozwojowa, dlaczego jej wyodrębnienie jest celowe i 
co wnosi do innych dyscyplin. Psychopatologia rozwojowa (developmental psychopathology) jest 
określana jako „nauka”, „dyscyplina”, „makroparadygmat”, „perspektywa”, „podejście”, 
„domena” i „poddyscyplina”, z wyraźnymi implikacjami dla badań klinicznych. Może być ona 
najlepiej zdefiniowana, gdy uwzględni się jej główny cel, czyli opisanie teorii, która może wyjaśnić 
dynamiczne procesy relacji między ścieżkami normatywnego rozwoju i rozwojem 
psychopatologicznym. Dziedzina ta jest bardzo interesująca, ponieważ dotyczy najważniejszych 
badań i pytań praktycznych, związanych z szeroko pojętym zdrowiem ludzkim i złożonością 
rozwoju człowieka. Jest stosunkowo nową dyscypliną, w związku z czym pozostaje elastyczna, 
otwarta na nowe kierunki i metodologię badań. Łączy ona elementy psychologii klinicznej, 
psychologii klinicznej dziecka, psychiatrii, psychiatrii dziecięcej oraz psychologii rozwoju człowieka 
i uznaje osiągnięcia różnorodnych innych istotnych dyscyplin, takich jak np. genetyka. W związku z 
tym psychopatologowie rozwojowi zajmują się wyjaśnianiem złożonego współoddziaływania 
wzorów adaptacji i braku adaptacji w rozwoju ludzkim trwającym przez całe życie, z implikacjami 
dla zapobiegania zaburzeniom i ich leczenia. 

Epidemiologia depresji 

Należy podkreślić, że depresja jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych 
u dzieci i młodzieży. Jedynie u dzieci w wieku przedszkolnym w grupach nieklinicznych duża 
depresja (major depressive disorder, MDD) występuje bardzo rzadko, od 0 do 2% badanych. 
Podsumowując wyniki badań nad rozpowszechnieniem zaburzeń depresyjnych w Polsce i na 
świecie można stwierdzić, że wskaźniki podawane przez autorów są najczęściej bardzo wysokie, 
czasami dramatycznie wysokie. Jednakże badania są najczęściej prowadzone w zdrowej populacji 
i dotyczą nie epizodu depresyjnego, a subiektywnego nasilenia objawów depresyjnych 
mierzonego metodą kwestionariuszową, bez badania psychologicznego i psychiatrycznego. 
Zatem podawane wskaźniki mogą dotyczyć jedynie nasilenia nastroju depresyjnego, a nie 
depresji rozumianej jako zaburzenie. Subiektywne oceny stanu psychicznego nie są 
wystarczającym kryterium diagnozy objawów klinicznych zaburzających funkcjonowanie. Ponadto 
mogą być one przejawem kryzysu adolescencyjnego, charakteryzującego się znacznym 
dyskomfortem psychicznym, labilnością nastroju, występowaniem negatywnych emocji, np. 
smutku, lęku, gniewu itd.  

Rozpowszechnienie depresji w przedziale wiekowym między 9 a 17 r.ż. wynosi 0,4–8,3% 
(średnio 6%, u dziewcząt nawet 10%, w tym 4,9% stanowi duża depresja) przy stosunku K: M = 2 : 1. 
Przewaga depresji u dziewcząt występuje od środkowego i późnego okresu dorastania, a w 
okresie preadolescencji zaburzenie to występuje jednakowo często u obu płci, a nawet częściej u 
chłopców. Pochodzenie różnic międzypłciowych w częstości występowania depresji  
współtworzą jednocześnie występujące zmiany biologiczne, specyficzny styl poznawczy, 
negatywne wydarzenia życiowe, znaczenie ról społecznych i kulturowych związanych z płcią, a 
także postawy rodzicielskie. 

Dlaczego depresja występuje częściej u dziewcząt niż u chłopców? Otóż dziewczęta cechują 
się niższą samooceną niż chłopcy oraz bardziej negatywnym obrazem siebie. Przyczyną jest ich 
większa podatność poznawcza na przypisywanie przyczyn wystąpienia negatywnych wydarzeń 
własnym, stałym cechom, a nie cechom sytuacyjnym, co dokładnie opisują poznawcze teorie 
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depresji. Ponadto poczucie nieatrakcyjności fizycznej oraz niezadowolenie ze swojej sylwetki i 
wyglądu mają szczególnie duży wpływ na samoocenę i dlatego mogą wyjaśniać wyższą 
depresyjność u dziewcząt, gdy wchodzą one w okres dorastania. Rozpoczyna się wówczas proces 
porównań obrazu własnego ciała (realne „ja” cielesne) z nieosiągalnymi, wyidealizowanymi 
wzorcami sylwetek lansowanych w mediach (idealne „ja” cielesne). Konfrontacja taka najczęściej 
staje się źródłem dyskomfortu, obniżenia poczucia własnej wartości i wielu negatywnych emocji. 
Na negatywną postawę wobec ciała mają duży wpływ ukształtowane w dzieciństwie przekonania 
o własnej atrakcyjności oraz styl socjalizacji związany z perfekcjonistyczną postawą rodzicielską. 
Charakteryzuje się ona rozwijaniem u dziecka potrzeby rywalizacji, nadmiernie uporczywym 
kontaktem oraz używaniem wzmocnień negatywnych. Takie postępowanie rodziców przyczynia 
się do powstania negatywnego, zaniżonego obrazu swoich cech, zdolności i umiejętności, 
prowadząc w ostateczności do uznania siebie za osobę nieatrakcyjną fizycznie. Badania pokazują 
również, że dzieci w okresie dorastania, których rodzice nie akceptują ich seksualności, mają dużo 
bardziej negatywną postawę wobec swojego ciała i przejawiają bardziej zaburzony jego obraz. 
Częstsze występowanie zaburzeń depresyjnych u dziewcząt można również wyjaśnić za pomocą 
uczenia się ról związanych z rodzajem (gender). Składowe stereotypowej roli kobiety, takie jak 
znaczenie bycia szczupłą i atrakcyjną, pasywność w relacjach interpersonalnych oraz niższy status 
społeczny, mają bardziej depresjogenny charakter niż składowe stereotypowej roli mężczyzny.  

Poza tym, że dziewczęta charakteryzują się bardziej negatywnym obrazem ciała i niższym 
poczuciem własnej wartości, doświadczają także większej liczby jednocześnie występujących 
stresujących zdarzeń życiowych w ciągu roku, który poprzedza wystąpienie depresji. Osoby o 
powyższej charakterystyce, które rozpoczynają naukę w szkole średniej, relacjonują więcej 
depresyjnych symptomów. Jednak liczba zdarzeń życiowych oraz obraz ciała są powiązane z 
depresyjnymi symptomami u dziewcząt, ale nie u chłopców. Nadmiar wyzwań w niemal każdej 
dziedzinie życia, przeżywanie niepokoju i lęków towarzyszących rozwojowi fizycznemu i 
seksualnemu, zmiana w relacjach z rodzicami i rówieśnikami oraz łączenie się wielu wydarzeń 
(w tym nowych i trudnych) wyjaśnia znaczny wzrost symptomów depresyjnych. Sytuacja 
ekspozycji na niekorzystne wydarzenia życiowe w interakcji z większą u dziewcząt potrzebą 
afiliacji i nawiązywania relacji interpersonalnych współtworzą wyższą podatność na wystąpienie 
depresji. Ponadto poszukiwanie poczucia bezpieczeństwa w relacjach z innymi, które skutkuje 
doświadczaniem kolejnych negatywnych wydarzeń życiowych, czyli odrzuceniem przez 
rówieśników i członków rodziny, zwiększa ryzyko depresji. Dziewczęta w okresie dorastania 
również intensywniej niż chłopcy doświadczają stresu wynikającego z dysharmonii w relacjach 
rodzinnych. Podsumowując badania mające na celu ukazanie przyczyn częstszego występowania 
depresji u dziewcząt, można stwierdzić, że modele powstawania różnic międzypłciowych w 
epidemiologii depresji we wczesnym okresie dorastania sugerują ciągłość zaburzenia między 
adolescencją i dorosłością, ponieważ wiele wyzwań i zadań rozwojowych, które są bardziej 
typowe dla dziewcząt niż chłopców, utrzymuje się u dorosłych kobiet.  

Społeczno-kulturowe uwarunkowania występowania depresji 

Różnice w częstości występowania oraz obrazie klinicznym depresji u dzieci i młodzieży 

mogą wynikać z uwarunkowań kulturowych i społecznych, które często są zaliczane do 

czynników ryzyka depresji i innych zaburzeń. Badania międzykulturowe sugerują, że częstość 

występowania objawów różnych zaburzeń psychicznych w dużym stopniu zależy od wzorca 

socjalizacji najbardziej przyjętego w danej kulturze. Socjalizacja prowadzi do utrwalania się 

systemów znaczeń i wzorców zachowań specyficznych dla określonych kultur, co z  kolei wpływa 
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na odmienność kulturową treści „ja”. Jednym z podstawowych psychologicznych wymiarów 

kultur jest indywidualizm - kolektywizm. W przypadku analizowania częstości występowania 

zaburzeń afektywnych na szczególną uwagę zasługuje kulturowy kontekst zależności - 

niezależności poznawczej i społecznej oraz jego związek z kształtowaniem się „ja” 

współzależnego i niezależnego. 

Jak wiadomo, kultura indywidualistyczna sprzyja rozwojowi autonomii i podejmowaniu 
działań przez poszczególne jednostki oraz dążeniu do osiągnięć. Natomiast w kulturze 
kolektywistycznej ważniejsze od indywidualnych osiągnięć są relacje interpersonalne, jednostka 
jest bardziej zależna od innych i obciążona wieloma zobowiązaniami wobec społeczeństwa czy 
państwa. Konsekwencje kultur kolektywistycznych i indywidualistycznych są również omawiane 
przez badaczy interesujących się osobowościowym wymiarem socjotropii – autonomii, zbliżonym 
do pojęć „ja” współzależnego i niezależnego. Socjotropia ujawnia się w potrzebie fizycznej i 
emocjonalnej łączności z ludźmi, pełni funkcję wspierającą i ochronną, zabezpiecza przed 
samotnością, ale jednocześnie utrwala emocjonalną i fizyczną zależność, ogranicza społeczną 
zaradność i przedsiębiorczość. Natomiast funkcjonowanie autonomiczne prowadzi do wzrostu 
podmiotowości, zaradności i kreacji własnej tożsamości, ale może powodować utratę poczucia 
bezpieczeństwa, pogłębiać poczucie izolacji i osamotnienia.  

Wystąpienie symptomów depresji związane jest ze wzrostem poziomu negatywnych 
doświadczeń interpersonalnych w przypadku osób socjotropicznych oraz ze wzrostem stresu 
związanego z osiągnięciami i realizacją osobistych planów w przypadku osób autonomicznych. 
Zatem wymiary osobowości, takie jak autonomia i socjotropia, przyczyniają się do powstawania 
depresji oraz utrzymywania się jej symptomów, gdy dana osoba styka się ze stresorami 
związanymi z istotną dla niej dziedziną funkcjonowania psychospołecznego. Oznacza to, że 
ryzyko depresji u osób z wysokim poziomem autonomii oraz wysokim poziomem socjotropii 
wzrasta wtedy, gdy osoby te spotykają się z groźbą straty w dziedzinie związanej z ich 
specyficznym typem osobistego zaangażowania (individual investment). Strata ważnej osoby, np. 
w formie zerwania kontaktu, może wywołać depresję u osób socjotropicznych, natomiast nie 
przyniesie takich efektów w przypadku osób z wysokim poziomem autonomii. Z drugiej strony 
powtarzające się błędne wykonanie jakiegoś zadania będzie wzmagało ryzyko pojawienia się 
depresji w większym stopniu u osoby autonomicznej niż u osoby socjotropicznej. Ryzyko depresji 
u osoby z wysokim poziomem autonomii wzrasta również wtedy, kiedy traci swoją niezależność 
od innych, wolność wyboru lub nie sprosta stawianym sobie wysokim wymaganiom. 

Obraz kliniczny depresji u dzieci i młodzieży 

Przechodząc co zagadnienia obrazu klinicznego u dzieci i depresji należy podkreślić, że 
systemy klasyfikacyjne zaburzeń psychicznych (ICD-9, ICD-10, DSM-III-R, DSM-IV) nie zawierają 
odrębnych kryteriów rozpoznania zaburzeń afektywnych u dzieci i młodzieży, a ich autorzy 
polecają stosowanie kryteriów przeznaczonych dla osób dorosłych. Jedyną różnicą w 
diagnozowaniu epizodu depresyjnego 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. Wiele osób chorych na depresję nie 
spełnia powszechnie przyjętych kryteriów epizodu depresyjnego wg ICD-10, ponieważ 
występujące u nich objawy są za mało nasilone albo zbyt krótkotrwałe. Jednak cierpią one z 
powodu istotnego zaburzenia funkcjonowania psychospołecznego i ograniczenia jakości życia. 
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Zaburzenia koncentracji uwagi i spowolnienie psychoruchowe, jako należące do objawów 
depresji, zakłócają proces uczenia się, co w konsekwencji obniża samoocenę i osiągnięcia 
akademickie. Z praktyki klinicznej wiadomo, jak często osoby z rozpoznaniem depresji zgłaszają 
skargi na obniżenie sprawności intelektualnej. Jednakże istnieje inna grupa dzieci z rozpoznaniem 
depresji, która osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce. Wydaje się, że ta sfera funkcjonowania 
pełni funkcję autoterapii.  

Wiek ze względu na zmiany w rozwoju poznawczym, emocjonalno-społecznym oraz zadania 
rozwojowe pojawiające się w różnych okresach życia jest czynnikiem znacząco wpływającym na 
obraz kliniczny depresji. Pomiędzy 1 a 2 r.ż. problemy internalizacyjne przejawiają się w formie 
wycofania, niepokoju i smutnego afektu. Do 3 r.ż. depresja może się objawiać problemami z 
karmieniem, napadami złego humoru, brakiem radości towarzyszącej zabawie i niską ekspresją 
emocjonalną. U dzieci w wieku przedszkolnym (3–5 r.ż.) w obrazie klinicznym depresji dominują: 
obniżony nastrój lub drażliwość, ahedonia, zmniejszona energia, objawy somatyczne (zaburzenia 
snu i łaknienia, bóle brzucha, bóle głowy, zaparcia itd.) oraz niskie poczucie własnej wartości. Już 
przed 5 r.ż. dzieci z depresją są bardzo krytyczne wobec siebie i nadmiernie przepraszają za 
najmniejsze pomyłki, zabrudzenie się przy jedzeniu czy nieposprzątanie ubrania. W wieku 3–5 lat 
depresja może również przypominać różnego rodzaju fobie.  

U dzieci we wczesnym wieku szkolnym (dokładniej, w 6–8 r.ż.) depresja może się 
manifestować skargami somatycznymi i zmęczeniem, zaburzeniami snu i łaknienia oraz słabą 
internalizacją norm społecznych i agresywnym zachowaniem. Mogą one również kurczowo 
trzymać się rodziców, unikać nowych wyzwań i kontaktów społecznych. Jednym z ważniejszych 
korelatów depresji w tym wieku jest brak przyjaciela. Depresja u dzieci rozpoczynających naukę 
szkolną (u 7-latków) może się wyrażać wyraźnie podwyższonym poziomem lęku wraz z jego 
somatyczną manifestacją, zaburzeniami nastroju (jego zmiennością, płaczliwością, smutkiem, 
przygnębieniem, rozpaczą, brakiem ekspresji radości), lękiem przed podjęciem obowiązków 
szkolnych, zaburzeniami aktywności (unikaniem zabawy, niechęcią lub odmową uczęszczania do 
szkoły, spadkiem wydolności w nauce) oraz objawami somatycznymi, np. brakiem apetytu, 
bólami głowy i brzucha, nocnym moczeniem się. U dzieci, u których depresja utrzymuje się między 
7 i 10 r.ż., nieznacznie pogłębiają się depresyjne zaburzenia poznawcze, zaburzenia aktywności i 
objawy somatyczne, ustępowanie depresji zaś wiąże się z wyraźnym zmniejszaniem się nasilenia 
zaburzeń nastroju i mniej wyraźnym spadkiem nasilenia lęku. Również dzieci w wieku 7–11 lat z 
rozpoznaniem zaburzenia dystymicznego charakteryzują się negatywnym obrazem siebie, 
depresyjnym nastrojem, poczuciem winy i anhedonią, stosunkowo nieczęsto zaś występują u nich 
myśli o śmierci. 

Natomiast dzieci z depresją w okresie preadolescencji (w wieku 9–12 lat) cierpią na 
zaburzenia snu, obawiają się zachorowania i zgłaszają niesprecyzowane skargi dotyczące stanu 
zdrowia. Mają negatywny obraz siebie, przeżywają depresyjne myśli i kłamią, gdy są zmartwione 
osiągnięciami szkolnymi. Przeżywają lęk egzystencjalny oraz lęk przed zadaniami. Mają na tyle 
rozwinięte zdolności intelektualne i rozumienie społeczne, by rozważać przyczyny swej 
depresyjności, i obwiniają się, gdy czują, że rozczarowują rodziców. Mają poczucie, że nikt ich nie 
kocha, jak również nie lubią samych siebie.  

Częste przeżywanie smutku, poczucie zmęczenia i dolegliwości bólowe są objawami depresji 
zarówno u dzieci, jak i młodzieży. Depresja u dzieci w okresie preadolescencji przejawia się 
zaburzeniami eksternalizacyjnymi i poczuciem winy. Dorastający z depresją czasami mogą częściej 
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przeżywać gniew niż smutek. Są małomówni, nadwrażliwi na krytykę, opryskliwi w stosunku do 
rodziców i innych osób. 

Obniżenie nastroju we wczesnej adolescencji może być maskowane trudnościami w 
akceptacji własnego ciała, problemami z koncentracją i zachowaniami typu acting out. Depresja w 
tym wieku jest podobna do maskowanej depresji dorosłych i może przejawiać się uczuciem 
znudzenia i niepokojem, zmęczeniem i zainteresowaniem własnym ciałem oraz tendencjami 
izolacyjnymi. We wczesnej fazie adolescencji spotkać się można z dwoma rodzajami depresji: 1. 
depresją przejawiającą się spadkiem aktywności i obniżeniem nastroju, lękiem, zaburzeniami 
myślenia oraz dolegliwościami somatycznymi i autodestrukcją; 2. depresją, w której dominuje 
zmienność nastroju. Natomiast w średniej fazie adolescencji najczęściej spotykanymi postaciami 
depresji jest wyżej opisana depresja z rezygnacją i depresja z niepokojem, natomiast depresje 
czysta i hipochondryczna występują znacznie rzadziej. Uzyskano również nieco odmienne wyniki, 
zgodnie z którymi charakterystycznymi objawami epizodu depresyjnego u 13-latów są: obniżony 
nastrój, drażliwość, poczucie beznadziejności, obniżone łaknienie, nadmierna senność, poczucie 
stałego zmęczenia, spowolnienie psychoruchowe, obniżona samoocena, tendencje 
autodestrukcyjne i myśli samobójcze. Ponadto u młodzieży w wieku 12–18 lat (średnia wieku 15 
lat) z zaburzeniem dystymicznym bardzo często (u 64% badanych) występuje ahedonia oraz myśli 
o śmierci (48,4% badanych). Są to jedyne objawy w istotny sposób różnicujące grupę 
adolescentów od dzieci z tym rozpoznaniem. 

Niektóre osoby w późnej fazie adolescencji cierpią na depresję objawiającą się tak jak u osób 
dorosłych, z jej intensywnością, lękiem, poczuciem winy i beznadziejności. Zapewne cierpią 
jeszcze bardziej niż dorośli, ponieważ silnie reagują na najmniejsze niepowodzenia. Do 
charakterystycznych objawów depresji w tym okresie należą również: smutek, zaburzenia snu, 
zaburzenia procesów poznawczych i zaburzenia somatyczne. Depresja w późnej fazie 
adolescencji manifestuje się zazwyczaj wieloma typowymi symptomami, wymienionymi w 
klasyfikacjach zaburzeń. Niemniej na pierwszy plan wysuwać się mogą takie objawy, jak: 
negatywizm, poczucie niezrozumienia i nieakceptacji oraz tendencje izolacyjne. Młodzież może 
również przejawiać depresję przez agresję, reakcje impulsywne, zachowania przestępcze, ucieczki 
z domu, nierozważną jazdę samochodem, kradzieże, nadużywanie leków, narkotyków i alkoholu.  

Podsumowując, można stwierdzić, że obraz kliniczny depresji u dzieci i młodzieży może być 
bardzo zróżnicowany, uzależniony również od wieku. 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 jednostki coraz bardziej upodabnia się do 
obrazu depresji spotykanej u osób dorosłych. Z tego powodu należy odrębnie rozpatrywać 
objawy kliniczne we wczesnej i późnej adolescencji. Na szczególną uwagę klinicystów zasługuje 
nie tylko konieczność i umiejętność diagnozowania różnych form zaburzeń depresyjnych 
wyodrębnionych w klasyfikacjach, ale również oceny liczby objawów (ze szczególnym 
uwzględnieniem depresji ubogoobjawowej), ich nasilenia i dynamiki (ustępowania, utrzymywania 
bądź pogłębiania się).  
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Społeczno-kulturowe uwarunkowania obrazu klinicznego depresji u dzieci i młodzieży  

Badania międzykulturowe wykazały, że obraz depresji nie jest jednolity, kultura zaś może w 
dużym stopniu wpływać na sposób manifestacji objawów zaburzeń. Na przykład somatyzacja 
stanów psychicznych wynikająca z dysfunkcyjnych relacji z osobami, w stosunku do których 
istnieje związek zależności, a przejawiająca się w dużej liczbie somatycznych symptomów 
depresji, jest charakterystyczna dla kultur kolektywistycznych, niezachodnich, zwłaszcza 
chińskiej. Natomiast poczucie winy, autodeprecjacja i myśli samobójcze występują znacznie 
częściej w kulturach zachodnich. Wspomniane rozbieżne wzorce interpersonalnego 
funkcjonowania związane z socjotropią i autonomią tworzą różne podtypy depresji. Depresja 
anaklitycza (anaclitic depression) jest efektem nadmiernego uzależnienia jednostki od relacji 
interpersonalnych i wiąże się z odczuwaniem słabości, niemocy, bezsilności, bezradności oraz lęku 
przed porzuceniem. Ten typ depresji występuje u osób socjotropicznych. Natomiast depresja 
introjektywna (introjective depression) ma swoje źródło w nadmiernej trosce o samookreślanie się 
(self-definition), samokontrolę, poczucie własnej wartości oraz zbytniej koncentracji jednostki na 
osiągnięciach. Ten typ depresji charakterystyczny jest dla osób o wysokim poziomie autonomii i 
wiąże się z odczuwaniem intensywnego poczucia winy, własnej bezwartościowości, 
perfekcjonistycznymi dążeniami oraz silną potrzebą naprawy popełnionych błędów i pomyłek. 

Wzorce socjalizacji dominujące w różnych społeczeństwach również mogą wpłynąć na 
różnice w obrazie klinicznym depresji. Dzieci w wieku 8–9 lat w Rosji przejawiały więcej trudności 
interpersonalnych, pesymizm i poczucie braku efektywności podejmowanych działań w 
porównaniu z dzieci wychowanymi w Finlandii. Depresji dzieci w Rosji towarzyszyło również 
więcej objawów somatycznych, zachowań autodestruktywnych i nadpobudliwość. Autorzy 
powyższe różnice wyjaśniają odmiennym wzorcem socjalizacji przyjętym w obu społeczeństwach, 
związanym z większym narażeniem na przemoc w domu i szkole, częstszym stosowaniem kar i 
surowej dyscypliny oraz niższym statusem ekonomicznym rodzin żyjących w Rosji.  

Możliwe, że również transformacja ustrojowa i ważne zmiany makrospołeczne również 
wpływają na zróżnicowanie objawów zaburzeń. Wkrótce po zjednoczeniu Niemiec nie było różnic 
w rozpowszechnieniu depresji wśród 18-latków w zachodniej i wschodniej części państwa, jednak 
pojawiły się różnice w symptomatologii zaburzenia. U młodzieży ze wschodnich Niemiec 
dominowała utrata apetytu, wyczerpanie i zaburzenia snu, natomiast u młodzieży z zachodnich 
Niemiec tendencje samobójcze. Dodatkowo, bezrobotne dziewczęta pochodzące ze wschodnich 
Niemiec charakteryzowały się najwyższym nasileniem objawów depresji.  

Podsumowując, nie tylko częstość występowania depresji u dzieci i młodzieży, ale również jej 
obraz kliniczny może być zróżnicowany w różnych kulturach, uzależniony od wzorców socjalizacji, 
sytuacji społeczno-politycznej i ekonomicznej społeczeństw. 

Współwystępowanie depresji z innymi zaburzeniami psychicznymi 

Stosunkowo nowym pojęciem w klasyfikacjach zaburzeń psychicznych jest 
współchorobowość (comorbidity) czy ich współwystępowanie (co-occurrence). Oznacza ono 
przyjęcie możliwości występowania u jednej osoby zaburzeń spełniających kryteria więcej niż 
jednego zaburzenia psychicznego. Współchorobowość może być rozumiana dwojako: w sposób 
opisowy, przyjmujący, że jednostki chorobowe nie nakładają się na siebie, albo w sposób 
akcentujący dynamikę symptomów w ciągu życia, kiedy jeden typ zaburzeń psychicznych może 
stanowić czynnik ryzyka dla wystąpienia innego. U dzieci i młodzieży często występują „czyste” 
zaburzenia internalizacyjne i eksternalizacyjne lub zaburzenia „mieszane”, mimo że stanowią 



Tydzień Zdrowia Psychicznego 
8-14.10.2012 SWPS WZ Sopot 

 

 
Koło Naukowe Empiria 

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Sopocie ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot 
e-mail: knempiria@gmail.com  

www: http://knempiria.wordpress.com/  

jakościowo różne manifestacje dysfunkcji psychologicznej. Dodatkowo zaburzenia 
internalizacyjne mogą być przyczynowo związane z wystąpieniem zaburzeń eksternalizacyjnych, i 
odwrotnie. Na przykład problemy eksternalizacyjne mogą prowadzić do niepowodzeń 
społecznych, takich jak odrzucenie przez rówieśników, które z kolei może spowodować 
wystąpienie objawów internalizacyjnych. Z drugiej strony odczuwanie dystresu powiązanego z 
problemami internalizacyjnymi może doprowadzić do manifestacji problemów 
eksternalizacyjnych. Zatem współwystępowanie zaburzeń internalizacyjnych i eksternalizacyjnych 
może być skutkiem cyklu wzajemnej przyczynowości między nimi. 

Istotne znaczenie dla oceny obrazu klinicznego (jak również szerzej w procesie 
diagnostycznym i terapeutycznym) ma fakt, że depresja u dzieci i młodzieży współwystępuje z 
innymi zaburzeniami, głównie ze spektrum zaburzeń lękowych, np. z lękiem separacyjnym, fobią 
prostą i społeczną, agorafobią oraz zespołem lęku uogólnionego. Dzieci z rozpoznaniem depresji 
współwystępującej z lękiem doświadczają bardziej nasilonych symptomów niż dzieci, u których te 
zaburzenia występują rozłącznie.  

Niektóre z badań dowodzą również współwystępowania depresji u dzieci i młodzieży z ADHD 
(attention deficit hyperactivity disorder, zespół deficytu uwagi z nadruchliwością – klasyfikacja 
DSM-IV, określany wg obowiązującej w Polsce Międzynarodowej Klasyfikacji ICD-10 jako zespół 
hiperkinetyczny). Jednakże uzyskano umiarkowany związek między tymi zaburzeniami bądź 
udowodniono jego brak (Simonoff i in., 1997). Zespół hiperkinetyczny (ADHD) często poprzedza 
wystąpienie depresji. Możliwe, że istnieją dwa mediatory relacji między ADHD i depresją: procesy 
poznawcze dziecka oraz praktyki rodzicielskie. Występują silne powiązania między depresją u 
dzieci i przekonaniem o zewnętrznym umiejscowieniu kontroli, niskich kompetencjach, braku 
kontroli i przewidywalności. Większość badań dotyczyła dzieci starszych i młodzieży, natomiast 
niewiele spośród nich koncentrowało się na depresyjności młodszych dzieci. Interesującym 
wyjątkiem są badania, które wykazały silny związek między depresją i zaburzeniami zachowania 
(lub zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi), które pośredniczą w relacji między depresją i 
ADHD. Powyższy wzór współwystępowania depresji, zaburzeń lękowych i opozycyjno-
buntowniczych skłania do refleksji, czy depresja w wieku przedszkolnym jest równoważna z 
depresją w późnym dzieciństwie i dorosłości. Regulacja emocji i zachowania rozwija się bardzo 
intensywnie w wieku przedszkolnym, zatem musi odnosić skutek w różnorodnych systemach 
funkcjonowania. Na przykład zaburzenia snu i łaknienia, aktywności motorycznej oraz drażliwość 
są wspólne dla różnych zaburzeń o pozornie odmiennej etiologii. Brak współwystępowania 
zaburzeń, czyli czyste zaburzenia mogą być związane z różnymi sekwencjami dysfunkcji procesów 
rozwojowych, np. regulacją afektu, uwagi, kontroli i rozwojem mowy. Różnorodne wzory 
współwystępowania zaburzeń mogą też prowadzić do identyfikowania klinicznie istotnych 
podtypów zaburzeń lub definiowania czy wyodrębniania nowych zaburzeń, np. depresja bez/z 
drażliwością. 

U dzieci w wieku przedszkolnym depresja częściej współwystępuje z zaburzeniami 
opozycyjno-buntowniczymi (opositional defiant disorder, ODD) niż zaburzeniami lękowymi, a 
współwystępowanie zaburzeń jest wśród nich częstsze (u 4–5-latków dotyczy aż 50%) niż u 
starszych dzieci i młodzieży. Ponadto w najmłodszej grupie wiekowej zaburzenia opozycyjno-
buntownicze są mediatorem związku między depresją i zaburzeniami lękowymi.  

Duża depresja (major depressive disorder) u chłopców w okresie adolescencji może 
występować również z zachowaniami buntowniczo-opozycyjnymi oraz zaburzeniami zachowania, 
będącymi klasycznym przejawem zaburzeń eksternalizacyjnych. W ogólnej populacji wskaźnik 
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współwystępowania depresji i zaburzeń zachowania wzrasta od dzieciństwa do wieku 
młodzieńczego, u hospitalizowanej młodzieży zaś jest on jeszcze wyższy i wynosi 1/3. Objawy 
depresyjne we wczesnej adolescencji mogą zostać zamaskowane przez symptomy, które należą 
do szerszej kategorii zachowań eksternalizacyjnych. Obniżony nastrój, który jest skutkiem 
wcześniejszego aspołecznego zachowania, często prowadzi do wzrostu zachowań aspołecznych 
czy przestępczych. Zaburzenia zachowania mogą być także predyktorem nasilenia symptomów 
depresji u dorastających dziewcząt i chłopców. Przeprowadzono niewiele badań dotyczących 
współwystępowania zachowań przestępczych (delinquent behavior) i symptomów depresyjnych 
u dziewcząt. Jednoczesną diagnozę zaburzeń emocjonalnych ustalono u 31,3% dziewcząt i 18,6% 
chłopców z zaburzeniami zachowania w wieku 4–11 lat. Odsetek współwystępowania zaburzeń 
zwiększył się w okresie dorastania do 48,1% u dziewcząt, ale zmniejszył do 15,3% u chłopców. U 
dziewcząt w porównaniu z chłopcami rzadziej występują zaburzenia zachowania i choroby 
współwystępujące, z wyjątkiem symptomów depresyjnych. Jednak głębokość zachowań 
gwałtownych (disruptive behavior disorder) jest typowo większa u dziewcząt w porównaniu z 
chłopcami, kiedy pod uwagę weźmie się prawdopodobieństwo wystąpienia współchorobowości. 
Dlatego można oczekiwać, że u dziewcząt zarówno gwałtowne zachowania, jak ryzyko 
wystąpienia zaburzeń współwystępujących są częstsze niż u chłopców. 

Ostatnie badania epidemiologiczne koncentrujące się również na czynniku płci w 
psychopatologii ukazują, że w drugiej dekadzie życia szczególnie u dziewcząt wzrasta 
rozpowszechnienie depresji, zaburzeń odżywiania się i używania substancji psychoaktywnych 
oraz zaburzeń eksternalizacyjnych, a także, w porównaniu z pojedynczym zaburzeniem, 
współwystępowanie powyższych zespołów psychopatologicznych. 

Depresja u dziewcząt często współwystępuje z zaburzeniami odżywiania się. Osoby z czystą 
depresją mają obniżony nastrój i jego słabą modulację, nie potrafią przeżywać uczucia 
przyjemności, rano mają gorsze samopoczucie, budzą się w czasie II lub III fazy snu, mają 
obniżony napęd psychoruchowy, utratę wagi lub epizod anoreksji i nadmierne poczucie winy. 
Mimo że objawia się ona obniżeniem łaknienia i epizodami jadłowstrętu, jednak swoisty obraz 
psychopatologiczny związany z wyraźnym obniżeniem nastroju i obniżonym poziomem 
aktywności psychofizycznej może stanowić użyteczną wskazówkę w diagnozie różnicowej. 
Należy jednak pamiętać, że także w przypadku anoreksji psychicznej mogą pojawiać się objawy 
depresji. Z uwagi na nietypowość obrazu i przebiegu depresji w okresie adolescencji diagnoza 
różnicowa może być trudna. Zarówno w anoreksji, jak depresji występuje historia zaburzeń 
depresyjnych i nadużywania substancji psychoaktywnych w rodzinie, trudności związane z 
niezależnością i koindywiduacją w systemie rodzinnym oraz poczucie własnej bezskuteczności. 
Ponadto u kobiet z rozpoznaniem jadłowstrętu, bulimii czy też depresji nasilenie objawów 
depresyjnych jest skorelowane z wysokim poziomem poczucia winy i wstydu. Niektórzy badacze 
sądzą, że istnieje specyficzny czynnik depresji, który zawiera utratę zainteresowań i/lub 
odczuwania przyjemności, anoreksję, płaczliwość, poczucie beznadziejności, osamotnienia, myśli 
samobójcze i nastrój depresyjny. Ten czynnik jest wyraźnie związany z brakiem pozytywnego 
afektu, energii i witalności. 

Również bulimia psychiczna jest silnie powiązania z chorobami afektywnymi. Objawy bulimii 
zwiększają ryzyko depresji, i odwrotnie, symptomy depresyjne są predyktorem napadów 
objadania się i innych objawów bulimii. Niezadowolenie z ciała i wyglądu jest wspólne dla dużej 
depresji i bulimii, a częstość napadowego objadania się znacząco koreluje z nasileniem depresji. 
Objawy bulimii zmniejszają się po włączeniu niektórych leków przeciwdepresyjnych. W rodzinach 
osób z bulimią stosunkowo często spotyka się też osoby chore na zaburzenia afektywne. 
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Niektórzy autorzy wyróżniają podtypy bulimii zróżnicowane przez współwystępujące zaburzenia 
psychiczne. Jeden podtyp (u ponad 70% badanych) zawiera uzależnienia, depresję, lęk, 
zachowania impulsywne i osobowość antyspołeczną, drugi zaś tylko zaburzenia depresyjne. 
Wśród częściej występującego pierwszego typu występują tendencje samobójcze, uzależnienie 
od tytoniu oraz słabsze funkcjonowanie psychospołeczne mimo poszukiwania pomocy w 
rozwiązaniu problemów emocjonalnych. Prawdopodobnie także zaburzenia dystymiczne w wieku 
młodzieńczym są czynnikiem ryzyka rozwoju bulimii. Również osoby cierpiące na zespół 
gwałtownego objadania się (binge eating disorder, BED) wykazują wyższy poziom depresyjności 
oraz mają dużo niższą satysfakcję z życia niż grupa kontrolna.  

Niska samoocena, brak samoakceptacji i duża depresyjność osób z bulimią mogą wyzwalać 
także zachowania autodestruktywne. Mogą się one przejawiać w bardzo rozmaity sposób: od 
pośredniej autodestruktywności, przez bezpośrednią autoagresję, aż do prób samobójczych. 
„Bulimiczki” określają się w większym stopniu niż grupa kontrolna jako autoagresywne i w 
mniejszym niż grupa kontrolna jako kochane. Osoby cierpiące na bulimię są wrogo nastawione do 
siebie samych oraz prezentują postawę odrzucania samych siebie. W rezultacie pojawia się 
poczucie beznadziejności i bezradności, z którym trudno sobie poradzić.  

Również nadużywanie substancji psychoaktywnych przez młodzież jest związane z 
zaburzeniami internalizacyjnymi, choć jeszcze silniej z eksternalizacyjnymi. Nadużywanie alkoholu 
częściej pojawia się u młodzieży z depresją współwystępującą z zaburzeniami zachowania niż 
wtedy, gdy obydwa zespoły psychopatologiczne występują rozłącznie. Jak wspomniano, studia 
epidemiologiczne wskazują na wzrastające liniowo w okresie dorastania nadużywanie substancji 
psychoaktywnych przez dziewczęta. Badania podłużne dowodzą również, że jego wczesny 
początek (przed 15 r. ż.) jest związany z nasileniem i utrwaleniem się zaburzenia, a także 
występuje po pojawieniu się symptomów zachowań aspołecznych. Nadużywanie alkoholu może 
poprzedzać depresję u dziewcząt. Kierunek zależności może też być odwrotny, albowiem 
depresja może być predyktorem nasilenia używania substancji psychoaktywnych, które może 
stanowić rozpaczliwą próbę samoleczenia (self-medicate). Natomiast nie ma związku między 
nasileniem pierwotnie występującej depresji i eskalacją używania substancji. Zatem czasowa 
sekwencja współwystępowania nadużywania substancji psychoaktywnych z innymi zaburzeniami 
jest wciąż otwartą kwestią. Należy też podkreślić, że nadużywanie substancji psychoaktywnych 
może zaindukować psychozę, zaburzenia nastroju i zaburzenia lękowe, przyczyniając się do 
wystąpienia jeszcze bardziej złożonego wzorca współwystępowania zaburzeń.  

Podsumowując wyniki badań uzyskane przez wielu autorów, można stwierdzić, że ważną (wg 
niektórych klinicystów główną) cechą zaburzeń psychicznych począwszy od wieku 
przedszkolnego jest ich współwystępowanie. Powyższe dane skłaniają do sformułowania pytania, 
czy symptomy depresyjne stanowią odrębne zaburzenie, czy też tworzą globalny syndrom 
dysregulacji emocjonalnej i behawioralnej. Integracja wyników badań nad uwarunkowaniami 
genetycznymi, fizjologicznymi, środowiskowymi tworzącymi określony wzór współwystępowania 
zaburzeń pozwoliłaby zrozumieć etiologię, rozwój i utrzymywanie się psychopatologii, jak 
również umożliwiłaby doskonalenie metod prewencji, wczesnej interwencji i właściwego leczenia. 

Czynniki biologiczne w etiologii depresji 

Badanie czynników biologicznych wpływających na wystąpienie depresji wiąże się z 
poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, czy depresja u osób dorosłych jest tą samą chorobą (czyli 
kontynuacją depresji), która miała początek w okresie dzieciństwa lub dorastania. Systemy 
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neurobiologiczne, takie jak serotoninergiczny i noradrenergiczny, rozwijają się znacząco podczas 
dzieciństwa i dorastania, zatem mogą odgrywać odmienną rolę w zależności od czasu wystąpienia 
depresji w życiu. Większość badań nad depresją dzieci i młodzieży wzoruje się na obszarach badań 
i metodach stosowanych w wypadku osób dorosłych, obejmując badania genetyczne i nad snem, 
studia nad psychoneuroendokrynologią (szczególnie hormonami płciowymi), osią podwzgórze – 
przysadka – nadnercza (PPN) oraz biologicznymi markerami bariery krew – mózg. Podsumowując 
badania nad biologicznymi mechanizmami i korelatami depresji, można stwierdzić, że zmiany 
somatyczne i hormonalne występujące w okresie dorastania, funkcje i interakcja hormonów 
płciowych z układami neuroprzekaźnikowymi, status dojrzałości płciowej oraz zaburzenia funkcji 
osi podwzgórze – przysadka – nadnercza wpływają wzajemnie na siebie oraz na funkcjonowanie 
psychologiczne i mogą stanowić czynnik ryzyka depresji.  

Psychologiczne modele depresji 

Psychologiczne modele depresji w zależności od przyjętego paradygmatu w różny sposób 
opisują mechanizmy odpowiedzialne za wystąpienie zaburzenia i podtrzymywanie jego objawów. 
Są to teorie psychodynamiczne, poznawcze i interpersonalne. W nurcie psychodynamicznym 
depresję rozpatruje się jako zjawisko nieuchronnie towarzyszące rozwojowi człowieka. Każdy 
człowiek może odszukać w swoim doświadczeniu wewnętrznym stan depresji związany z utratą 
kogoś czy czegoś, co przeżywał jako swoje i bliskie, albo przeżycia depresyjne: odczucia braku i 
smutek związany z przechodzeniem w kolejny etap rozwojowy. Ogarniający człowieka 
chorobowy stan depresyjny przeżywany jest głównie jako dojmujący stan braku obiektu. 
Współcześnie w teoriach relacji z obiektem wyróżnia się obiekt zewnętrzny (czyli realną osobę lub 
rzecz) oraz obiekt wewnętrzny (czyli intrapsychiczną reprezentację obiektu zewnętrznego, 
będącą odzwierciedleniem jego rzeczywistych i wyobrażonych cech fizycznych, emocjonalnych i 
intelektualnych). Teorie te opisują i wyjaśniają przebieg rozwoju, proces kształtowania się aparatu 
psychicznego oraz stanowią istotne narzędzie wyjaśniania mechanizmów patologii związanych z 
brakiem relacji z wystarczająco dobrymi obiektami. Według teorii Klein (1945) osoby depresyjne 
we wczesnej relacji z opiekunem, najczęściej matką, doświadczyły wielu frustracji związanych z 
uzyskiwaniem gratyfikacji oralnej, tzn. opiekowaniem się, kojeniem, przytulaniem, poczuciem 
bycia kochanym, potwierdzaniem istnienia dziecka. W trakcie rozwoju psychicznego dziecko 
przechodzi wg Klein przez dwie pozycje: schizoidalną i następującą po niej pozycję depresyjną. 
Pozycja jest rozumiana jako mieszanina popędów, obron i relacji z obiektem, wyrażonych w 
zachowaniach afektywnych. W pierwszym okresie życia, w pozycji schizoidalnej, dziecko 
przeżywa lęk związany z rozszczepionym obrazem matki, którą przeżywa raz jako dobrą, 
karmiącą, spełniającą jego potrzeby, a innym razem jako złą, frustrującą, kiedy opuszcza dziecko, 
udając się np. do innego pokoju. Dziecko jest jeszcze niezdolne do odróżnienia świata 
zewnętrznego (matki) od wewnętrznego (wyobrażenia matki i własnej osoby) i tworzy dwie 
reprezentacje: ”dobry obiekt” i ”zły obiekt”. Dobry obiekt jest połączeniem reprezentacji matki, 
która kocha dziecko i zarazem jego pozytywnych do niej uczuć. Zły obiekt jest wyobrażeniem 
matki wiążącym się z frustracją dziecka i w związku z tym jego nienawiścią do niej. Z czasem 
dziecko zaczyna przeżywać matkę jako jedną osobę, czasem dobrą, a czasem budzącą złość czy 
niechęć. Wobec tak doświadczanej drugiej osoby powstaje ambiwalencja, co jest typowe dla 
pozycji depresyjnej. Dziecko w tym okresie przeżywa też często złość i autoagresję, gdyż słabnie 
mechanizm projektowania niechcianych impulsów na matkę. W odpowiedzi na te przeżycia 
pojawia się poczucie winy i lęk wynikające z przekonania dziecka, że matka zostanie zniszczona w 
wyniku jego złości albo porzuci je z powodu jego negatywnych tendencji. 
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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. Jest to utrudnione, 
gdy uczucia gniewu i złości są silniejsze niż doświadczanie uczuć miłości. Zdolność reprezentacji 
symbolicznej umożliwia tolerowanie separacji i zdolność wyobrażania sobie obiektu pod jego 
nieobecność. W przypadku niepomyślnego dla dziecka przebiegu tego rozwojowego procesu 
obawa przed utratą obiektu trwa w dalszym ciągu, łączy się z poczuciem niedostatku miłości oraz 
powoduje, że w dorosłym życiu jednostka łatwo może powrócić do patologicznych 
mechanizmów rozwiązywania pozycji depresyjnej i wiążących się z tym uczuć utraty, winy, 
smutku i braku poczucia własnej wartości. Zatem jakość relacji matka – dziecko w jego 1 r.ż. 
decyduje o rozwoju osobowości zdrowej bądź skłonnej do zaburzeń depresyjnych. 

Pozycja depresyjna jednak nigdy nie zostaje w pełni przepracowana. Każdemu towarzyszą 
lęki wynikające z ambiwalencji i poczucia winy, sytuacje utraty, które ponownie ożywiają 
doświadczenia depresyjne. Dobre obiekty zewnętrzne w dorosłym życiu zawsze symbolizują i 
zawierają w sobie rozmaite aspekty pierwotnych dobrych obiektów wewnętrznych bądź 
zewnętrznych, zatem każda strata w późniejszym życiu odnawia strach przed utratą dobrego 
obiektu wewnętrznego, a wraz z tym strachem wszystkie lęki doświadczane pierwotnie w pozycji 
depresyjnej. Jeżeli dziecko w dość pewny sposób potrafiło ustanowić dobry obiekt wewnętrzny w 
pozycji depresyjnej, sytuacje lęku depresyjnego nie doprowadzą go do choroby, ale do owocnego 
przepracowania, wzbogacenia i kreatywności. Podsumowując podejście psychodynamiczne, 
reprezentowane również przez wielu innych badaczy, uznaje się znaczenie wczesnodziecięcego 
przeżycia utraty ważnego obiektu (rodzica): utraty realnej (śmierć, separacja) bądź psychicznej 
(związanej z relacją z rodzicem). Ważną cechą charakterystyczną osoby depresyjnej jest 
specyficzne ustosunkowanie się do siebie, tzn. brak poczucia własnej wartości oraz karzące 
tendencje wobec własnego ”ja”.  

Natomiast najbardziej powszechna w nurcie poznawczym jest bardzo dobrze opisana w 
literaturze przedmiotu teoria depresji Becka, na którą powołuje się wielu autorów badań. Jej 
podstawą jest uznanie zaburzeń depresyjnych za zaburzenia raczej myślenia niż emocji. 
Dominującym sposobem myślenia w depresji jest nastawienie poznawcze zniekształcające 
rzeczywistość i prowadzące do negatywnego obrazu siebie. Koncepcją odwołującą się częściowo 
do teorii Becka jest teoria wyuczonej bezradności (learned helpness) Seligmana, wg której objawy 
depresji powstają pod wpływem przeżywania pozytywnych i negatywnych zdarzeń, które okazują 
się niezależne od działań jednostki. Bezradność jako względnie trwały stan pojawia się wówczas, 
gdy osoba czuje, że bez względu na swoje wysiłki i starania nie może wpłynąć na wynik własnego 
działania i stosunek innych wobec niej. Wzrastająca liczba negatywnych doświadczeń powoduje, 
że rodzi się oczekiwanie własnej bezradności w przyszłości, co wywołuje tzw. deficyty wyuczonej 
bezradności. Podsumowując wiele innych koncepcji poznawczych depresji, można stwierdzić, że 
w różnorodny sposób wyjaśniają interakcję między negatywnymi wydarzeniami życiowymi, 
poznawczą podatnością a wystąpieniem negatywnych schematów poznawczych 
charakterystycznych dla depresji. Niektóre modele akcentują rolę społecznych komunikatów 
zwrotnych w samoregulacji i genezie depresji (Trembley, Cole). Inne uznają, że u osób skłonnych 
do depresji poznawcza podatność jest stosunkowo stałą właściwością, która, podobnie jak filtr 
interpretacyjny, pozostaje zawsze w gotowości operacyjnej, nadając znaczenie przyszłym 
pozytywnym i negatywnym zdarzeniom. Inni badacze uważają podatność poznawczą za 
pozostającą w utajonej formie, a negatywne wydarzenia życiowe za czynnik spustowy lub 
aktywujący depresyjne schematy (automatyczne myśli i oczekiwanie własnej bezradności), które 
nadają zdarzeniom określone znaczenie (Beck, Abramson, Seligman). Powyższe modele zakładają 
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uprzednie istnienie poznawczej podatności u osób z depresją. Natomiast niewiele prac 
empirycznych i teoretycznych dotyczy powstawania poznawczej podatności, choć większość 
teoretyków odwołuje się do zdarzeń z okresu dzieciństwa. Depresyjne schematy mogą być 
rezultatem utrat i urazów przeżytych w dzieciństwie (Beck), jak również modelowania czy 
społecznego uczenia się (Teasdale, Lewinsohn). Styl poznawczy w dzieciństwie raczej nie jest 
stałą właściwością, lecz kształtuje się pod wpływem negatywnych wydarzeń.  

Założenia podejścia interpersonalnego wykazują podobieństwa z podejściem 
psychodynamicznym oraz społeczno-środowiskowym modelem Lewinsohna, który przyczyn 
depresji upatruje w deficytach umiejętności społecznych. W koncepcjach interpersonalnych 
kluczowym czynnikiem określającym zdrowie jednostki są społeczne oraz interpersonalne więzi 
jednostki. Depresja występuje w społecznym kontekście i jest określona przez interpersonalne 
relacje między depresyjną osobą i znaczącymi innymi. Są to relacje w rodzinie pochodzenia i 
generacyjnej, związki romantyczne, przyjaźnie, relacje w pracy i inne wspólnoty. Bardzo istotne 
dla powstawania symptomów depresji są: wpływ więzi emocjonalnych, słabość obecnych 
związków społecznych, poczucie osamotnienia (odczuwane zarówno w środowisku rodzinnym, 
jak rówieśniczym) oraz problemy w funkcjonowaniu społecznym (np. trudności w komunikacji z 
innymi). Wpływ ochronny, który zapobiega zaburzeniom depresyjnym, wywierają bliskie relacje 
oraz wysoka jakość więzi społecznych. Nie do końca potwierdzona empirycznie jest zależność 
między negatywnymi wydarzeniami życiowymi i otrzymywanym wsparciem społecznym, które 
zmniejszałoby ryzyko depresji. Odczuwany niedostatek wsparcia oraz odrzucenie w relacjach 
społecznych mają ważne implikacje teoretyczne (np. w próbach taksonomii i konstruowania 
modeli zaburzeń) oraz kliniczne, ukazując ryzyko przewlekłości zaburzenia w ciągu życia oraz 
potrzebę stosowania różnorodnych metod psychoterapii, np. treningów umiejętności 
interpersonalnych i systemowej terapii rodziny. 


