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 Życie jest dynamiczne. Od narodzin, a nawet wcześniej, w życiu prenatalnym, 
jesteśmy zanurzeni w nieustannym strumieniu doświadczeń. Z tej biegnącej w czasie 
kąpieli w rzece doznań nasza złożona fizjologia wyprowadza zmieniający się stale proces 
ich równoważenia, tak byśmy mogli utrzymać pewną stabilność – ekwilibrium i 
homeostazę. Aby przeżyć i móc się rozwijać, musimy odczuwać, procesować, magazynować 
i reagować na wszystkie elementy naszego dynamicznego otoczenia. Podstawowym 
organem odpowiedzialnym za te zadania jest mózg. Internalizując i przechowując elementy 
unikalnego ciągu naszych osobniczych doświadczeń, mózg zmusza każdego z nas do 
refleksji nad własną osobistą historią. Na historię taką mogą z jednej strony składać się 
doświadczenia harmonijne, logiczne, dające się przewidzieć, ubogacające oraz oznaczające 
troskę i opiekę – z drugiej strony mogą ją tworzyć przeżycia nękające, chaotyczne, 
zagrażające, niosące horror i oznaczające traumę. Charakter, uwzorcowanie i rozłożenie w 
czasie naszych doświadczeń wpływa na nasze dalsze funkcjonowanie. Z tego katalogu 
życiowych przeżyć mózg kształtuje nasz sposób postrzegania i reagowania – to, jak się 
poruszamy, jak czujemy i jak myślimy; to, jak się śmiejemy, kochamy, płaczemy i 
nienawidzimy; to jak pamiętamy, jak tworzymy i jak niszczymy.  
 Artykuł ten przestawia, widziany przez szkła neurobiologii rozwojowej, wpływ 
traumatycznych doświadczeń na rozwój dziecięcy i późniejsze funkcjonowanie. Osobom, 
które chcą zrozumieć problemy neuropsychiatryczne wynikające z wcześnie zaznanej 
traumy, spojrzenie to może dać pewien wgląd w mechanizmy ich powstawania. W 
podejściu neurorozwojowym jak bumerang powraca zjawisko znacznych upośledzeń 
wpisanych w kształtujący się mózg. Wyśmienita, niesamowita wrażliwość układu 
nerwowego na bodźce zmysłowe we wczesnym okresie życia – oraz głód tego układu na nie 
– sprawiają, że traumatyczne przeżycia z okresu prenatalnego, niemowlęctwa i dzieciństwa 
odciskają się piętnem na całym późniejszym funkcjonowaniu: emocjonalnym, 
behawioralnym, poznawczym, społecznym i fizjologicznym.  

PODŁOŻE: TRAUMA I DZIECI

 Rzadko się zdarza, by dziecku udało się ujść z dzieciństwa nie zaznając 
okrucieństwa, zagrożenia, bólu czy straty. Jednocześnie ogromna liczba dzieci doświadcza 
chronicznego, ostrego i powodującego uraz stresu. Każdego roku miliony dzieci (w samych 
Stanach Zjednoczonych – przyp. tłum.) podlegają traumatyzującym zdarzeniom – od 
katastrof, strat losowych i porzucenia, aż po nadużycia fizyczne, wszelkie napaści seksualne 
oraz wiele innych terroryzujących sytuacji. Kolejne kilka milionów dzieci żyje w wirze 
przemocy domowej, szkolnej i środowiskowej. Wszystkie tego rodzaju doświadczenia 
zadają rany wrażliwemu na cios i rozwijającemu się dziecku, a to prowadzi często do tak 
silnych i chronicznych nadwyrężeń, że są one diagnozowane jako zaburzenia 
neuropsychiatryczne (np. reaktywne zaburzenia przywiązania, potraumatyczne zaburzenia 
stresowe – PTSD, czy zespoły zaburzeń dysocjacyjnych). Zachowawcze szacunki podają, że 



na zaburzenia neuropsychiatryczne wynikłe z traumy doznanej w różnym wieku cierpi 
ponad 8 milionów dzieci, a kolejne kilka milionów wykazuje subkliniczne, ale również 
poważne problemy. Koszt, jaki indywidualnie ponoszą ofiary, a globalnie społeczeństwo, 
jest niezwykle wysoki. 

ZABURZENIA NEUROPSYCHIATRYCZNE A DZIECIĘCA TRAUMA

 Charakter problemów neuropsychiatrycznych wynikających z dziecięcej traumy 
najlepiej oddają potraumatyczne zaburzenia stresowe – PTSD. Przełomowe badania 
naukowe Terr zapoczątkowały współczesną erę zainteresowań psychologicznymi 
następstwami urazów z dzieciństwa. Przez ostatnie ćwierć wieku – w ślad za badaniami 
wykrytego u weteranów wojennych PTSD i w ich cieniu – toczą się studia and różnymi 
ważnymi aspektami analogicznego zjawiska wynikającego z wczesnej traumy, szczególnie z 
kazirodztwa. Terr opisała dwie szerokie kategorie PTSD u dzieci: skutki odłączonych i 
otorbionych zdarzeń urazowych (typ I) versus skutki chronicznej, przenikliwej traumy (typ 
II). Rozróżnienie to dało dobry początek, ale dla zrozumienia różnych syndromów 
neuropsychiatrycznych jakie wynikają z dziecięcej traumy, trzeba znacznie lepszego 
zróżnicowana zjawisk.  
 Dzieci mogą reagować na traumę, jak i cierpieć w jej rezultacie, na wiele  sposobów, 
także innych niż te, jakie poznaliśmy u dorosłych. Niezależnie od bezpośrednich skutków 
urazu, rozszarpujący wpływ i nakładanie się takiego doświadczenia na całe życie 
emocjonalne, behawioralne, poznawcze, społeczne, jak i na rozwój fizyczny, rodzi u dziecka 
poważne skutki wtórne i tercjalne, jednak jednostki diagnostyczne z DSM-IV nie obejmują 
różnorodności tych adaptacyjnych i maladaptacyjnych syndromów. Wśród po-
patologicznych diagnoz neuropsychiatrycznych kojarzonych z wczesnodziecięcą traumą 
mamy ciężką depresję, zaburzenie hiperaktywności z deficytami uwagi (ADHD), grupę 
zaburzeń dysocjacyjnych oraz – w przypadkach bardzo poważnych nadużyć i 
porzucenia/zaniedbania – różne ciężkie niedomogi rozwojowe. Chociaż PTSD nie jest 
jedynym ani nieuniknionym skutkiem wiktymizacji w dzieciństwie, to potraumatyczna 
nadpobudliwość czy objawy dysocjowania często współegzystują z tymiż zaburzeniami. Co 
więcej, wiele wskazuje na to, że doświadczenie wczesnej, bardzo ostrej traumy może 
wcisnąć się aż do genomu, powodując konstytucjonalną lub genetyczną podatność na 
szerokie pasmo zaburzeń i chorób w późniejszym życiu.  
 Wstępny progres naukowy w obszarze dziecięcego PTSD odbywał się poprzez 
porównywanie odkryć lub poglądów konceptualnych odnoszących się do dorosłej 
populacji, szczególnie weteranów wojny w Wietnamie. Porównania te, początkowo 
użyteczne, dziś są bardzo ograniczające; nie odpowiadają bowiem na kluczowe pytania. 
Czym wyjaśnić odmienność reakcji na takie same zdarzenie urazowe i odmienność jego 
skutków u dzieci w różnym wieku? Jakie są mechanizmy, według których traumatyczne 
zdarzenia wpływają na rozwój dziecka? Jakie właściwości zdarzeń decydują o tym, że są 
one traumatyczne? Dlaczego dzieci w tym samym wieku w różny sposób reagują na taki 
sam uraz? Skąd się bierze zarówno zdolność odginania się (po traumie), jak i podatność na 
zranienie? Czy skutki traumy dziecięcej mogą być w pełni odwracalne? Postęp w 
rozumieniu dziecięcej traumy wymaga zarówno podejść konceptualnych jak i badawczych, 
pozwalających poznać unikalne i wyróżniające cechy dzieciństwa. Jedno z takich podejść 
opiera się na szukaniu odpowiedzi w prawach rządzących neurorozwojem. 

NEUROROZWOJOWE SPOJRZENIE NA DZIECIĘCĄ TRAUMĘ

 Zdolności funkcjonowania dojrzałego mózgu kształtuje się w ciągu życia, jednak 
większość organizacji strukturalnej i funkcjonalnej o rozstrzygającym znaczeniu powstaje 



w dzieciństwie. W wieku trzech lat mózg (dobrze rozwijającego się) dziecka osiąga 90 
procent objętości mózgu dorosłego, podczas gdy rozmiary jego ciała zaledwie 18 procent. 
„Osobę dorosłą określają jej doświadczenia z dzieciństwa, gdyż to one kształtują 
rozwijający się mózg”. Definicja ta mogła powstać ponieważ – od rdzenia przez pień i układ 
limbiczny aż do kory – rozwój systemu nerwowego charakteryzuje sekwencyjność, 
sensytywność (okresy krytyczne) i zależność organizacyjna od (sposobów) jego używania. 
Organizacja neuronalna i zdolności funkcjonalne dojrzałego mózgu odzwierciedlają ilość, 
jakość i uwzorcowanie doświadczeń somatosensorycznych z pierwszych kilku lat życia. 
Sekwencyjność i zależność od używania owocuje zadziwiającą plastycznością adaptacyjną, 
gwarantując, że – w ramach specyficznego potencjału genetycznego mózgu – umysł danej 
osoby rozwinie zdolności optymalnie dostosowane do środowiska, w jakim wyrastała. 
Upraszczając możemy powiedzieć, że dzieci odzwierciedlają świat, w jakim są 
wychowywane.  

Równowaga, stres i trauma 
 Wszystkie żywe istoty mają mechanizmy pozwalające odczuwać zmiany w ich 
środowiskach i reagować na nie. Środowiska te – zewnętrze jako odbierane pięcioma 
zmysłami i wewnętrzne odbierane przez neurony w ciele (np. neurony wrażliwe na sód czy 
glukozę) podlegają ciągłym zmianom. Nasz fizjologia i neurofizjologia charakteryzuje się 
ciągłym, dynamicznym procesem modulacji, regulacji, kompensacji i aktywacji,który jest 
obliczony na to, by utrzymywać organy i systemy ciała w stanie pewnej, elastycznej 
równowagi (ekwilibrium) i homeostazy. Każdy z naszych złożonych systemów 
fizjologicznych ma swój rytm aktywności, który reguluje kluczowe funkcje. Na przykład, 
jeśli poziom cukru we krwi spada poniżej określonego poziomu, uruchamiany jest zestaw 
kompensacyjnych akcji fizjologicznych. Gdy tkanki są niedotlenione z powodu ciężkiego 
wysiłku lub gdy jesteśmy odwodnieni, senni lub grozi nam atak prześladowcy, włączają się 
jeszcze inne aktywności regulacyjne dostosowane do danej potrzeby. Każdy z naszych 
systemów ma podstawowe wzorce homeostazy (dobrostanu) i mechanizmy pozwalające ten 
stan zachować w ramach większości wymagań jakie postawić nam może środowisko.  
 Jednak jeśli zachodzą jakieś dramatyczne, gwałtowne, nowe, nieprzewidywalne, 
zagrażające i przeciążające zmiany, aktywują się automatycznie mechanizmy reakcji na 
(traumatyczny) stres. Wysyłane przez mózg sygnały wzbudzają w centralnym i 
peryferyjnym systemie nerwowym zestaw reakcji, endokrynicznych i immunologicznych, 
uruchamiających tryb i funkcje przetrwania, co jest odpowiedzią na natychmiastową 
potrzebę, by móc później, gdy stres minie, przywrócić ekwilibrium i homeostazę. 
Wydarzenia, które naruszają stan homeostazy są, z definicji, stresujące. Jeśli stres jest 
ostry, wydłużony w czasie, nieprzewidywalny lub chroniczny, to mechanizmy 
kompensacyjne są przeciążone, przemęczone nadaktywnością i niezdolne do przywrócenia 
równowagi, więc system fizjologiczny przeogranizowuje swe podstawowe wzorce. 
Wydarzenie jest traumatyczne, gdy dramatycznie obezwładnia organizm i niszczy jego 
homeostazę. Trauma, w dosłownym sensie, wytrąca organizm z równowagi i powołuje do 
życia utrzymujący się w czasie zespół reakcji kompensacyjnych, który z kolei, tworzy nowy, 
lecz o wiele mniej elastyczny, stan ekwilibrium. Taka indukowana przez uraz „homeostaza” 
zużywa znacznie więcej energii i jest maladaptacyjna w porównaniu ze zwykłą, normalną 
homeostazą Indukując tak kosztowny stan równowagi, który ogranicza zdolności 
funkcjonowania, trauma prowadzi w organizmie gospodarkę rabunkową. Wprawdzie 
traumatyczne doświadczenie udało nam się przejść, ale koszt jest wysoki.  

Homeostaza i pamięć
 Pod tym względem ludzi organizm nie różni się od innych. Choć znakomicie złożony, 
zasadniczy schemat działania ludzkiego mózgu obliczony jest na odczuwanie i reagowanie 



na zmieniające się środowisko, co umożliwia przetrwanie w nim. Osią naszej neurobiologii 
przetrwania jest zdolność tworzenia i przechowywania wewnętrznych reprezentacji 
zewnętrznego świata – czyli pamięć. Mózg tworzy wspomnienia dzięki zdolności neuronów 
i ośrodków nerwowych do przechodzenia z jednego stanu homeostazy w inny. W reakcji na 
zestaw indukowanych przez bodźce zmian w aktywności (n. na doznania zmysłowe) 
neurony podlegają błyskawicznym molekularnym zmianom, które odzwierciedlają tę 
aktywność. W bardzo dosłownym sensie dopóki homeostatyczna dynamika systemu 
nerwowego nie zostanie poruszona wskutek jej użycia, nie zmieni się sama i nie wytworzy 
wewnętrznej reprezentacji przenoszonego doświadczenia – nie wytworzy wspomnień. 
Neurony i jądra neuronów zmieniają się w sposób zależny od ich używania. Dlatego gdy  
ośrodki nerwowe są pod wpływem nowych lub ekstremalnych wzorców transmisji, 
korespondujących z nowymi lub ekstremalnymi sytuacjami w środowisku zewnętrznym, 
zmieniają swoją neurofizjologię, tworząc wspomnienia.  
 Proces ten ma ważne implikacje jeśli chodzi o zrozumienie, w jaki sposób tworzymy 
wspomnienia traumatycznych zdarzeń. U dorosłych wspomnienia zawierają tylko bardzo 
niewielki ułamek nowości i niezwykłości. Zazwyczaj w każdym momencie większość miejsc, 
twarzy, słów, dźwięków, zapachów i smaków jest nam dobrze znana; mózg więc ma już je 
dawno odczute, posegregowane i zmagazynowane, niejako pod ręką. W takich sytuacjach 
przy doświadczaniu tylko pewne niewielkie obszary aktywują się poza swoim pasmem 
homeostatycznym. Na przykład słuchanie wykładu na zajęciach będzie zapewne prowadzić 
do aktywacji kory, ale nie wywoła żadnego lub tylko niewielkie poruszenie emocjonalne czy  
motoryczne. Efektem, jak można się spodziewać, będą tu nowe poznawcze wspomnienia 
dodane do magazynu pamięci. Podobnie też ćwiczenie gry na fortepianie poruszy 
podstawowe jądra motoryczne kory i rozszerzy magazyn wspomnień motorycznych, ale 
prawie nie wpłynie na emocjonalne lub regulujące stan somatyczny obszary mózgu.  
 Trauma jednakże wzbudza totalną reakcję całego mózgu; wszystkie jego części będą 
zaangażowane w próby przetrwania zagrożenia. Urazowe zdarzenie zmienia aktywność (i 
zmienia, a właściwie burzy homeostazę) wszystkich układów mózgu: kory, układu 
limbicznego, śródmózgowia i elementów pnia. Zmiana w homeostazie kory tworzy pamięć 
poznawczą lub narracyjną; w układzie limbicznym – pamięć emocjonalną, uczuć, w 
śródmózgowiu – pamięć motoryczną, pamięć ruchu, a w pniu mózgu – pamięć stanu 
fizjologicznego, pamięć ciała. Wspomnienia te, będące odbiciem zmienionego wskutek 
urazu ekwilibrium całego organizmu, są rdzeniem dla całego pasma potraumatycznych 
zaburzeń i objawów neuropsychiatrycznych. 
 Dzieci są podatniejsze na urazy od dorosłych. Jeśli traumatyczne zdarzenie może 
zachwiać homeostazę u dorosłego, to dla dziecka staje się pierwotnym doświadczeniem 
organizującym cały jego system, które burzy szanse na równowagę w kluczowych 
ośrodkach nerwowych. U dorosłego uraz działa na ukształtowany już mózg, gdy u 
niemowlęcia lub dziecka na dopiero rosnący czy rozwijający się i organizuje do od podstaw. 
Ma to zasadnicze znaczenie dla zrozumienia różnic między traumą dziecięcą a dorosłą.  

Dynamiczne środowiska rozwoju
 Nasze neurobiologiczne zdolności odczuwania, gromadzenia informacji oraz 
reagowania na środowisko ewoluowały przez miliony lat, w ciągu których nasi 
prehominidalni i hominidalni przodkowie adaptowali się do wciąż zachodzących zmian w 
otoczeniu. Środowiska te składały się z wielu elementów: klimat, pogoda, zasoby żywności, 
drapieżcy i łup, oraz – kluczowa zwłaszcza gdy chodzi o zrozumienie człowieka – struktura 
społecznej grupy. Rodzaj pra-ludzki i ludzki żył przez tysiące lat w małych, łowiecko-
zbieraczych grupach. Złożone zdolności społeczne i komunikacyjne pozwoliły naszym 
małym, nagim, powolnym i słabym przodkom na przetrwanie dzięki tworzeniu większych, 
silniejszych i bardziej elastycznych systemów bio-społecznych, zdolnych rywalizować z 



bezwzględną przyrodą zamieszkiwaną przez większe, silniejsze, szybsze i naturalnie 
uzbrojone zwierzęta.  
 Główne wyznaczniki naszego rozwoju – dawniej i dziś – to dramatyczne zmiany w 
podstawowych wyzwaniach stawianych przez środowisko, rozpisane na osobniczy cykl 
życia. Świat, do jakiego mózg musi się przystosować, jest dynamiczny i gwarantuje 
raptowne skoki i zmiany w głównych bodźcach zmysłowych, wynikające z przechodzenia 
przez fazy życia. Na strumień naszych doświadczeń składa się oddziaływanie otoczenia: 
coraz nowe wymogi, oczekiwania, zadania i zdolności.  
 Podkreślanie wagi środowiska ma sens, gdyż w cyklu życia zarówno środowisko 
wewnętrzne jak i zewnętrzne bardzo się zmienia. Budujące się ścieżki neuronalne dziecka 
w macicy przekazują mu doznania ciemności, stałej temperatury, cieczy wypełniającej 
przestrzeń i ciągłego, wibracyjnego i słuchowego rytmu serca matki. Stany homeostatyczne, 
jakie budują się i utrwalają w tym środowisku w trzecim trymestrze, zostają z chwilą 
porodu zachwiane lub zburzone. Główne kanały zmysłowe noworodka przekazują mu nagle 
całkiem nowy rodzaj doznań. Te, które płyną od matki – objęcie, rytmiczne kołysanie, ten 
sam rytm serca (choć inaczej odbierany), dotyk i ciepło jej skóry, delikatne pomrukiwanie i 
mowa, etc. – działają kojąco i są rozpoznawane. Ale większość bodźców jest nowa i stanowi 
wielkie wyzwanie dla szczątkowych wzorców homeostazy ukształtowanych w macicy. Z 
chwili na chwilę, z dnia na dzień, środowisko noworodka rozszerza się, ubogaca i staje 
coraz bardziej złożone. Rosnąca różnorodność obrazów, dźwięków, smaków, zapachów i 
doznań dotykowych – ta ciągła symfonia impulsów – napędza rozwój systemu nerwowego 
noworodka, niemowlęcia, dziecka. Poprzednie stany homeostatyczne muszą niebawem 
ustępować nowym, bardziej funkcjonalnym i elastycznym wzorcom organizacji równowagi 
organizmu. Rozwój ten przebiega optymalnie, gdy prezentacja coraz to nowych doznań jest 
bezpieczna, stopniowa, powtarzalna i przewidywalna – gdy przekazuje dziecku troskę i 
dostosowana jest do jego fazy rozwojowej. Jeśli nowe doświadczenia są chaotyczne, 
ekstremalne, zagrażające, niosą ból, lęk lub nie pasują do wieku, rozwój dziecka ulega 
rozdarciu. 
 To, co dla noworodka jest dramatycznym, gwałtownym czy nieprzewidywalnym 
doświadczeniem – np. zmiana pieluchy, co wzbudza w nim reakcję stresową – może być 
dobrze znanym i miłym przeżyciem dla rocznego niemowlęcia, lecz czymś zawstydzającym 
i poniżającym w przypadku sześciolatka lub sześćdziesięciolatka nie mogącego utrzymać 
moczu. Jasne jest więc, że systemy neurobiologiczne i ich praca związana z reakcjami na 
stres zmieniają się wraz z wymogami i zadaniami różnych faz rozwojowych w cyklu życia. 
Niemowlęta na przykład nie są w stanie walczyć ani uciekać. Z kolei dorośli nie poradziliby 
sobie z nawet lekkimi napięciami, gdyby mieli system reakcji na stres taki, jak ma małe 
dziecko. Wzorzec systemu reagowania na stres jest zawsze dopasowany do wieku – do fazy 
rozwojowej i zadań jakie ona stawia. To co w jednym okresie może być ekstremalnym czy 
traumatycznym doświadczeniem, w innym takie nie będzie. Noworodek, który nie jest 
czule dotykany przez pierwsze dwa tygodnie życia, wchłania ciężką traumę, podczas gdy 
taka sama sytuacja wywrze na nastolatka niewielki wpływ. Podobnie jak w przypadku 
innych funkcji mózgu, neurobiologia reagowania na stres (i jej funkcjonalność) zależy od 
rodzaju przenoszonych doświadczeń – jest „use-dependent”. Indywidualny styl i wydolność 
reagowania na stres są u dziecka zawsze związane z procesem katalogowania doświadczeń 
zbieranych w toku rozwoju. 

Katalogowanie doświadczeń
 W ciągu życia mózg odczuwa, przetwarza i magazynuje wzorce aktywacji 
neuronalnej (np. tworzenie wspomnień), korelujące ze wzbudzeniami – spojrzeniami, 
dźwiękami, smakami, ruchami, itd. Używając różnych trybów pamięci (poznawczej, 
emocjonalnej, motorycznej, stanu, etc.), przechowuje te wzorce i tworzy skojarzenia 



między wielorakimi bodźcami zmysłowymi oraz „dyskietki” z zapisanymi doświadczeniami, 
do których potem porównuje wszystkie następne doświadczenia. 
 Pod tym względem mózg jest konserwatywnym organem; bardzo nie lubi zmian, 
zaskoczeń i niespodzianek. Nowe bodźce zaraz skupiają na sobie jego uwagę, zwiększają 
pobudzenie i indukują reakcję alarmową. Tak długo badamy pod kątem zagrożenia każdy 
nieprzyjazny czy nieznany sygnał środowiskowy, aż uznamy, że jest inaczej – że sytuacja 
jest neutralna lub bezpieczna. Nowe wzorce i impulsy nerwowe, które nie pasują do 
przechowywanych wspomnień lub poprzednich doświadczeń, drogą torowania aktywują w 
organizmie systemy reakcji na stres. Następnie każde doznanie, opatrzone etykietką 
neutralności, bezpieczeństwa lub zagrożenia, włączamy do magazynu pamięci i dodajemy 
do katalogu wzorców, wskazówek i skojarzeń, rozszerzając go i/lub modyfikując. Z 
katalogiem tym porównywany jest każdy nowy sygnał, jaki płynie z wewnętrznego lub 
zewnętrznego środowiska. 
 To, co ostatecznie jest miłe i bezpieczne, staje się takie poprzez doświadczenia. Gdy 
jednak bodźce z otoczenia odpowiadają wzorcom neuronalnym skatalogowanym jako 
kojarzącym się z jakimś przeżytym zagrożeniem – ze wspomnieniami lęku – z miejsca 
uruchamia się system reakcji na stres. Kluczowe objawy i symptomy potraumatycznych 
zaburzeń neuropsychiatrycznych pochodzą ze wspomnień lęku. Różne obecne bodźce, 
wydarzenia i sytuacje mogą nagle przywołać przechowywane w mózgu i ciele elementy 
traumatycznych przeżyć, wyzwalając wielosystemowe reakcje organizmu (np. poznawcze, 
emocjonalne, motoryczne lub stany), które zostały skojarzone z pierwotnym urazem. 
Podobne do niego ale bezpieczne czy neutralne bieżące wskazówki przypisane zostają, via 
mechanizm generalizowania, skrajnemu zagrożeniu. Wspomnienia lęku powstają i są 
przechowywane na wszystkich wielorakich poziomach hierarchicznego układu mózgu.  

Przetwarzanie środowiskowych wskazówek zagrożenia
 Informacje sensoryczne ze środowiska zewnętrznego (obrazowe, dźwiękowe, 
smakowe, zapachowe) i wewnętrznego (poziom glukozy we krwi, ciśnienie tętnicze, poziom 
dwutlenku węgla) napływają do centralnego układu nerwowego przez pień mózgu i 
śródmózgowie. Na tych wejściowych poziomach są one porównywane z poprzednio 
zmagazynowanymi wzorcami aktywacji. Jeśli sygnał wejściowy nie jest znany lub jeśli jest 
kojarzony z wcześniej znanym zagrożeniem, zaczyna się wstępna reakcja alarmowa, która 
indukuje falę neuronalnej aktywacji w kluczowych jądrach pnia i śródmózgowia. Neurony 
wykorzystują cała gamę neuroprzekaźników (np. norepinefrynę, dopaminę, serotoninę), 
neuromodulatorów i neuropeptydów, jak adrenokortykotropina (ACTH), uwalniający 
czynnik kortykotropinowy i wazporesyna. Pobudzenie tych kluczowych układów wzbudza 
wzorce aktywności neuronalnej, które idą w górę, z pnia mózgu poprzez śródmózgowie, do 
ośrodków wzgórza, układu limbicznego i kory. Na poziomie pnia i śródmózgowia mamy 
niewiele subiektywnej percepcji. Dopiero na poziomie wzgórza i układu limbicznego te 
specyficzne wzorce aktywacji neuronalnej przekładają się na emocjonalne reakcje związane 
z niebezpieczeństwem, jak strach, lęk i złość. Bardziej złożone skojarzenia poznawcze 
tworzą się na poziomie podkorowym i korowym, pozwalając na interpretację zdarzenia. 
Tutaj doświadczenie może zostać zaliczone do odpowiedniej kategorii, umieszczone 
kontekście sytuacji i zrozumiane na tle większego szkieletu percepcyjnego lub 
poznawczego. 
 Jeśli nasz organizm ma przetrwać, to odczuwanie i percepcja zagrożeń musi iść we 
parze z reakcją na nie. Na każdym poziomie centralnego systemy nerwowego, gdy tylko 
idący w górę impuls receptorowy zostanie rozpoznany i porównany z podobnymi 
wcześniejszymi wzorcami aktywacji, uruchamia się idąca w dół ścieżka efektorowa. Każdy 
poziom i każdy układ mózgu gra swoją rolę w tworzeniu reakcji na zagrożenie. Pień 
reguluje system autonomiczny i wyjścia ze wzgórza, zmienia poziom pobudzenia i 



powstrzymuje zmysłowe informacje dystrakcyjne. Śródmózgowie reguluje elementy 
aktywności motorycznej (np. reakcję przestraszenia). Układ limbiczny moduluje 
reaktywność emocjonalną i wysyłane sygnały (np. wyraz twarzy). Kora interpretuje 
zagrożenie i ustala odpowiedni plan. W idealnej sytuacji te wielorakie reakcje są ze sobą 
dobrze zintegrowane i zestrojone, umożliwiając taki dobór zachowań z szerokiej ich gamy, 
który zredukuje ryzyko do minimum, a zmaksymalizuje adaptację i przetrwanie. Jednak na 
ogół nasze reakcje nie są ze sobą idealnie zgrane, gdyż w każdym z odrębnych układów 
nerwowych powstają różne reakcje na zagrożenie. Na przykład kombatant z Wietnamu 
wyskakuje do góry lub kuli się (silna reakcja przestrachu) na odgłos fajerwerków, choć wie, 
że to ognie sztuczne a nie ostrzał rakietowy, gdyż z pnia mózgu i śródmózgowia pobiegł do 
efektorów mięśniowych sygnał reakcji, zanim kora zdążyła umieścić odgłos w kontekście 
sytuacji i zinterpretować go.  
 Specyficzne wzorce reakcji dla każdego człowieka i dla każdej sytuacji zależą os 
wielu rzeczy, takich jak charakter, czas trwania, gwałtowność, siła działania i historia 
doznawania podobnych zagrożeń. Oczywiście podstawowym czynnikiem, który decyduje o 
tym, jak dana osoba zniesie dany stres, jest jej wiek. U niemowląt i dzieci, wyższe i bardziej 
złożone struktury centralnego systemu nerwowego muszą się dopiero zorganizować lub 
nabrać potencjału funkcjonalnego. Niemowlę będzie wykazywać na traumatyczne 
doświadczenie gwałtowną reakcję przestrachu, emocjonalnej rozpaczy i reaktywność 
stosowną do wieku, ale nie będzie w stanie opracować sobie planu. Wykorzystywane lub 
maltretowane dziecko nie będzie z kolei umiało dobrać odpowiednich słów, by opisać 
traumatyzujące zdarzenia i przeżywany terror. Dorośli zazwyczaj błędnie interpretują jego 
milczenie i sygnały, czasem nawet aż do wyciągnięcia wniosku, że dziecko jest odporne na 
wszelkie krzywdy i urazy. To często spotykany błędny pogląd, że dzieci lepiej od dorosłych 
radzą sobie ze zmianami i stresem. Wbrew pozornej łatwości, z jaką wiele dzieci przeżywa 
traumę, są one bez porównania bardziej podatne na krzywdę niż dorośli. Staje się coraz 
bardziej jasne, że zarówno podatność, jak i organizacja neurochemicznych systemów 
reakcji na stres związane są z doświadczaniem urazów w trakcie rozwoju.  

Rozwój neurobiologii reagowania na stres 
 W chwili narodzin, mimo posiadania stu miliardów neuronów, ludzkiemu mózgowi 
bardzo daleko jeszcze do kompletnej fizjologicznej organizacji jak i psychicznej 
funkcjonalności. Jego funkcje zależą od procesu tworzenia i utrzymywania złożonej sieci 
neuronów powiązanych złączami o nazwie synaps. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 
życia liczba synaps dramatycznie wzrasta. W ósmym miesiącu życia ich liczba staje się 
najwyższa w całym życiu. Rozwój i organizacja ważnych funkcjonalnie sieci (układów) 
neuronów zależy od tego, czy, w jaki sposób i do czego system nerwowy jest używany. 
Nowe odbierane bodźce są dla systemu nerwowego podnietą i „pokarmem” – mózg jest ich 
głodny. Wykorzystywane połączenia synaptyczne są podtrzymywane i umacniają się, gdy 
nieużywane są odcinane i tracone. Doświadczenia z wczesnego dzieciństwa tworzą, w 
bardzo dosłownym sensie, wzorce aktywności neuronalnej, które stają się homeostatyczną 
dyskietką – matrycą odniesienia dla wszystkich przyszłych doświadczeń pod względem ich 
odczuwania, przetwarzania i internalizacji.  
 Mózg składa się z wielu różnych ośrodków i części, z który każda „obsługuje” jakąś 
część jego funkcjonowania. Nie wszystkie z nich powstają i organizują się jednocześnie. W 
chwili narodzin na przykład niezbędne są gotowe do działania proste funkcje regulacyjne, a 
funkcje poznawcze – nie. Mózg organizuje się w sposób sekwencyjny i jego rozwój 
neuronalny przebiega w kolejności. Zaczyna się on od najniżej leżących części, jak pień 
który gwarantuje działanie podstawowych funkcji życiowych, by następnie dodawać 
wyższe, bardziej złożone obszary, z korą mózgową na końcu. Sekwencyjny proces 
rozwojowy mózgu jest napędzany i kierowany przez doświadczenia. Układy nerwowe 



rozwijają się według zadań jakie przychodzi im wykonywać, i dzięki nim – dlatego, jeśli 
noworodek, niemowlę i dalej dziecko ma sprostać zadaniu sekwencyjnego rozwoju, 
absolutnie konieczna jest obecność bodźców zmysłowych oraz odpowiedni ich charakter 
oraz ilość i natężenie. Aby rozwinąć nerwowe systemy motoryczne, a przez to przyszłe 
zdolności ruchowe, maleńki człowiek musi mieć pełną swobodę ruchu – musi kołysać się, 
pełzać, chodzić, biegać i tańczyć. Aby rozwinąć obszary limbiczne „obsługujące” zdolność i 
język społeczno-emocjonalnego funkcjonowania, dziecko musi mieć stałe, bezpieczne i 
pełne troski relacje, z rodzicami w pierwszym rzędzie. Aby mogło ono zorganizować w 
sobie obszary korowe, obsługujące mowę i czynności poznawcze, musi od początku słyszeć 
język i słowa kierowane do niego – mieć stały kontakt z różnorodną, złożoną informacją 
symboliczną.1

 Kluczowe znaczenie ma właściwe rozłożenie doświadczeń w czasie. Dziecko, które 
było od narodzin kompletnie zaniedbanie i porzucone, a po trzech latach życia adoptowane 
przez kochającą i troszczącą się rodzinę, wciąż będzie miało problemy z przywiązaniem, 
bliskością, kontaktami społecznymi i innymi funkcjami zależącymi od zdrowych funkcji 
układu limbicznego. Sekwencyjny rozwój wymaga, by te optymalizujące doświadczenia 
następowały w odpowiedniej kolejności i czasie dopasowanym do danego poziomu 
rozwojowego. Co więcej, zdrowy rozwój danego obszaru czy zdolności zależny jest od 
wcześniejszego zdrowego rozwoju poprzednich struktur – niższych poziomów mózgu, jak 
np. pień czy śródmózgowie. 
 Ośrodki reakcji na stres kształtują się we wczesnym życiu: kluczowa dla nich 
neurobiologia leży w pniu i śródmózgowiu. Dlatego główną rolę w określaniu wrażliwości i 
ostatecznej organizacji tych obszarów pełnią doświadczenia z okresu płodowego i 
wczesnego dzieciństwa. Najlepszych charakterystyk wpływu wczesnej manipulacji stresem 
na rozwój neurobiologicznych układów dostarczają nam badania na zwierzętach. Poddając 
je różnym rodzajom przedporodowych, porodowych i poporodowych urazów, możemy 
uzyskać w dorosłym życiu tych osobników różną określoną neurobiologię i wynikające z 
niej różne określone typy reagowania na stres. Na przykład, perinatalna trauma tworzyła 
zwierzęta zalęknione, a umiarkowany stres w okresie ponatalnym – zwierzęta prężne, 
zdolne do odginania się po urazach.  
 Badania na ludziach dowodzą, że w powstawaniu zdrowego neurobiologicznie 
podłoża reakcji na stres kluczowa jest obecność czułego, reagującego na potrzeby dziecka i 
przewidywalnego rodzica lub opiekuna. Niemowlę, które ma taką osobę, tworzy sobie 
neurobiologiczne fundamenty dla maksymalnie adaptacyjnego systemu reakcji na stres w 
życiu. Jeśli wolno mu w swobodny sposób badać swój świat i jeśli ma ono stabilną bazę 
emocjonalną w rodzicu, do którego może się zwrócić w trudnych chwilach, stanie się w 
przyszłości osobą prężną, zdolną otrząsać się z większości stresów i urazów. Z drugiej 
strony, dziecko rosnące w otoczeniu chaotycznym, porzucone, nie mające wsparcia lub 
wystawiane na zagrożenia, rozwinie wadliwy, maladaptacyjny system reakcji na stres, 
reagujący nadpobudliwością, dysocjacją, paraliżującym lękiem, emocjonalną dysregulacją, 
reaktywnością behawioralną, a nawet zaburzeniami sercowo-naczyniowymi. Ta grupa 

1 Proces ten można porównać do budowy domu. Projekt = potencjał genetyczny przekazywany dziedzicznie; 
fundamenty i ściany fundamentowe = tworzenie ciała i jego narządów w łonie matki, które musi być bezpieczne i 
wolne od teratogenów (szkodliwych wpływów); ściany konstrukcyjne, stropy i dach rosną w okresie 
noworodkowym i niemowlęctwa, następnie dochodzi ocieplenie i instalacje (np. mielinizacja włókien nerwowych); 
a od trzeciego roku życia zaczynają się prace wnętrzarskie i wykończeniowe – organizowanie się kory mózgowej. 
Materiałami budowlanymi są doświadczenia i bodźce zmysłowe. Łatwo sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał i 
pełnił swoje zadania dom (i czy w ogóle by powstał) gdyby od początku wgrywała się trauma – gdyby wskutek 
urazów płodowych fundamenty były wadliwe, oparta na nich konstrukcja z lichych materiałów i w zbyt skąpej 
ilości, itd., a całość stałaby pod wybuchającym wulkanem...  Znana myśl Bruce'a D. Perry'ego, której Autor używał 
jako motto do swoich publikacji, brzmi: „Wiemy, czym są zniszczone budynki; nie wiemy, czym są zniszczone 
dzieci”. (przyp. tłum.). 



(poddawanych traumie) dzieci podlega w późniejszym życiu dużemu ryzyku zaburzeń 
neuropsychiatrycznych indukowanych wczesnym stresem.  

WZORCE REAKCJI NA STRES W NIEMOWLĘCTWIE I DZIECIŃSTWIE 

 Ludzie reagują na stres zmianą funkcjonowania: emocjonalnego, behawioralnego, 
poznawczego, społecznego i fizjologicznego. Dla takiego samego urazu, charakter i stopień 
natężenia potraumatycznych reakcji będą różne u różnych osób, a dla tej samej osoby będą 
różne dla różnych rodzajów urazowych zdarzeń. Reakcje na stres są heterogeniczne i 
zróżnicowane. Możemy wyróżnić dwa podstawowe – przeciwstawne ale interaktywne – 
wzorce reagowania: hiper-pobudzenie i dysocjację. Na dane traumatyczne zdarzenie 
większość osób reaguje w sposób łączony, używając swoistej mieszanki obu tych wzorców. 
Przeważający schemat przebiegu stresowej reakcji w czasie to przechodzenie od 
pojawiających się najpierw stanów dysocjacji do występujących później stanów hiper-
pobudzenia. Chociaż u dzieci niedokładnie jeszcze zbadane, te dwa główne wzorce reakcji 
na stres odzwierciedlają kluczowe zasady neurobiologicznego ujmowania traumy. 

dysocjacja     uraz           hiper-pobudzenie

<________________    __________________>

Hiper-pobudzenie – reakcje „walcz lub uciekaj”
 Wstępną fazą na kontinuum hiper-pobudzenia jest reakcja alarmowa, aktywująca 
sympatyczny układ nerwowy (noradrenergiczny). Jest ona wywoływana przez plamkę 
sinawą2 – locus corelueus, bilateralne jądro neuronów zawierających norepinefrynę, 
znajdujące się w podłożu części brzusznej u końca czwartej komory w moście. Plamka 
sinawa wysyła różnorodne aksony do wszystkich w zasadzie głównych części mózgu, 
umożliwiając mu funkcję głównego regulatora tonusu nonradrenergicznego i jego 
aktywności. Jądro to pełni ważną rolę w obsłudze nowych bodźców, określaniu rangi 
napływających równocześnie informacji zmysłowych, selekcjonowaniu ich i generowaniu 
stanów napięcia uwagi i pobudzenia, dzięki czemu odgrywa kluczową rolę w reagowaniu na 
stres. Innym ważnym obszarem mózgu, który reguluje aktywność jąder układu 
sympatycznego w moście i rdzeniu przedłużonym, jest brzuszna część nakrywki 
śródmózgowia. Razem z plamką sinawą wchodzi ona w skład układu siateczkowatego, 
który pełni w centralnym układzie nerwowym funkcje wzbudzające. Obok roli, jaką układ 
siateczkowaty pełni w reakcji na stres, jest on kluczowy w regulacji pobudzenia, czujności, 
stanów afektywnych, drażliwości behawioralnej, snu, reakcji alarmowych, reakcji sercowo-
naczyniowych oraz reguluje funkcje naruszone wskutek zaburzeń neuropsychiatrycznych 
wynikłych z traumy.  
 Aktywność plamki sinawej jest odzwierciedleniem poziomu pobudzenia (np. sen, 
spokój-czujność, alarm, lęk i terror) wskutek stresu i zagrożeń, zewnętrznych i 
wewnętrznych. Lęk zwiększa aktywność plamki sinawej oraz brzusznej części nakrywki 
śródmózgowia, powodując gwałtowne wydzielanie się norepinefryny w nich obu oraz na 
związanych z nimi krańcowych obszarach mózgu. Idąc wzdłuż kontinuum pobudzenia, 

2 Locus corelueus – jądro pnia mózgu, położone z tyłu mostu. Jego aktywację powodują stresory fizykalne (np. 
hipoglikemia, spadek ciśnienia krwi, objętości krwi, zaburzenia termoregulacji) oraz stresory psychologiczne. Pełni 
rolę w regulacji stopnia pobudzenia mózgu, fazy snu REM i niektórych funkcjach autonomicznych (np. 
termoregulacji). Odpowiada też za produkcję noradrenaliny. Dzięki połączeniom z podwzgórzem bierze udział w 
wyzwalaniu reakcji stresowej. Gra rolę w wzmacnianiu zachowań lękowych i w (PTSD). – (Wikipedia) 



alarm zmienia się w strach. Plamka sinawa powstrzymuje napływ informacji nie mających 
krytycznego znaczenia i wzbudza hiper-czujność, regulując przy tym złożony proces 
interaktywny, na który składa się aktywacja zawiadowanego centralnie tonusu 
autonomicznego układu nerwowego oraz systemu immunologicznego i łuku: wzgórze-
przysadka-układ adrenergiczny, co powoduje uwolnienie adrenokortykotropin i kortyzolu. 
Sympatyczny układ nerwowy nasila aktywność: wzrasta ciśnienie krwi i tonus mięśniowy, 
ulega przyspieszeniu puls i oddech, uwalnia się glukoza. Wszytko to przygotowuje ciało do 
obrony – według reakcji „walcz lub uciekaj”. Jeśli zagrożenie trwa dalej, włącza się pełna 
fizyczna reakcja walki lub ucieczki. Ten typ reakcji został opisany przez Cannon i dziś jest 
najlepiej zbadanym wzorcem przetrwania u ludzi. 
 Jeśli dziecko reaguje na zagrożenie hiper-pobudzeniem, zaznaczy się u niego 
dramatyczny skok aktywności plamki sinawej i brzusznej części nakrywki śródmózgowia. 
Za zgranie z sobą peryferyjnych reakcji na stres odpowiada łuk wzgórze-przysadka-układ 
adrenergiczny. U zwierząt układ ten selektywnie stymuluje i reguluje wydzielanie ACTH – 
hormonu adrenokortykotropinowego. Hormon ten wywołuje z kolei adrenalinowy skok 
poziomu glukokortykoidów lub kortyzolu, a to prowadzi do ogromnej liczby peryferyjnych 
reakcji adaptacyjnych, jak zmiana metabolizmu komórkowego, mobilizacja układu 
odpornościowego i uzupełnianie glukozy.  
 Stres, zagrożenie i trauma zmieniają regulację czynności łuku wzgórze-przysadka-
układ adrenergiczny (np. gdy wskutek zadziałania urazu tworzy się nowy rodzaj 
homeostazy). U osób z PTSD obserwuje się funkcjonalne anomalia w obszarze tego łuku. 
Generowane przezeń wskutek ciągłego zagrożenia chroniczne pobudzenie ma silnie ujemne 
skutki – niszczy organizm. Uszkadza hipokamp i ciało migdałowate, wyczerpuje zapasy 
glukozy i może prowadzić do metabolicznych zapaści. Wstępne badania grup dzieci 
maltretowanych i wykorzystywanych seksualne stwierdzają u nich podobne 
nieprawidłowości. 
 W ślad za ostrą reakcją lękową, mózg tworzy zestaw wspomnień traumatycznego 
zdarzenia. Wspomnienia te reaktywują się, gdy dziecko, ale i po latach dorosły, odbiera – 
często bezwiednie – jakiś bodziec przypominający dawne urazowe doświadczenie (np. 
zapach kosmetyku używanego przez oprawcę). Co więcej, te wspomnienia lęku mogą się 
reaktywować także wskutek luźnego rozmyślania lub snu, którego treść obraca się wokół 
dawnego zdarzenia, a nawet jakiegoś fragmentu jego reprezentacji. Niestety, jedna ze 
zdumiewających zalet naszego mózgu – zdolność generalizowania, gdy wychodząc od 
konkretnych obserwacji dochodzimy do uogólnień – dla skrzywdzonej ofiary staje się 
zdradliwym udręczeniem. Pewne elementy lub cechy traumatyzującego przeżycia mogą się 
automatycznie generalizować (np. sapanie gwałciciela w każdy rodzaj przyspieszonego 
oddechu, jego płeć na wszystkich obcych, lub pierwotna sytuacja porzucenia na każde 
nawet krótkie rozstanie z kimś bliskim) – a to powoduje, że te kluczowe partie mózgu 
dziecka mogą wciąż na nowo uruchamiać paniczną reakcję, także nawet dziesiątki lat i 
tysiące kilometrów od dawnej traumy. Wspomnienia lęku zostają trwale wpisane w 
neurobiologię dziecka.  


