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Streszczenie 

W pracy omówiono kryteria klasyfikacyjne zaburzeń opozycyjno-buntowniczych i zaburzeń zachowania według DSM IV TR. Zaburzenia 

te występują u dzieci i młodzieży. Zaburzenie opozycyjno-buntownicze przejawia się jako niewłaściwe dla wieku zachowanie, uporczywe, 

nieprzyjemne, kłótliwe, buntownicze, celowo irytujące, drażliwe, mściwe związane z tendencją do obwiniania innych za swoje własne przewi-
nienia i zaniedbania. Zaburzenie opozycyjno-buntownicze zazwyczaj poprzedza wystąpienie zaburzenia zachowania; a zaburzenie zachowania 

zawiera w sobie postawę opozycyjną, jednakże tylko około 25% dzieci z zaburzeniem opozycyjno-buntowniczym w wieku przedszkolnym 

rozwija zaburzenie zachowania. Zaburzenia zachowania obejmują rożne formy destrukcyjnych zachowań. Omówiono genetykę, epidemiologię 
występowania tych zaburzeń z podziałem na płeć, różnicowanie z innymi zaburzeniami wieku rozwojowego w tym z ADHD. Prześledzono 

dynamikę i obraz kliniczny zaburzeń wraz z rozwojem dziecka. Uznano, że wzorce destrukcyjnego zachowania powstają wskutek kombinacji 

neurobiologicznych czynników ryzyka, zaburzeń przywiązania, niewłaściwych praktyk rodzicielskich i patologicznego środowiska rodzinnego.  
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Abstract 

The study discusses the qualification criteria of oppositional defiant disorder and conduct disorders according to DSM IV TR. 

These disorders occur in the children and adolescents population. The oppositional defiant disorder is manifested as inadequate for  

a particular age behavior, tenacious, unpleasant, argumentative, rebellious, purposefully irritating, sensitive, revengeful tending to 
blame others for own offences and negligent conduct.. The oppositional defiant disorder usually precedes conduct disorders develop-

ment; and the conduct behavior encompasses the defiant attitude; however, only up to 25% of children with oppositional defiant dis-

order in the pre-school age develop the conduct disorders later on. Conduct disorders include various forms of destructive behaviors. 
Genetics, epidemiology of the prevalence of these disorders by gender, differential diagnosis with other disorders of the developmental 

age, including ADHD, have been researched and discussed. Dynamics and clinical picture of the disorders along with the development of 

the child, have been investigated. It was discovered that the patterns of disruptive behaviors come up as a result of combination of 
neurobiological risk factors, attachment disorders, inadequate parental practices as well as pathological family environment.  
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Zaburzenie opozycyjno-buntownicze 

Zaburzenie opozycyjno-buntownicze, zgodnie z defi-

nicją DSM-IV-TR przejawia się jako niewłaściwe dla wieku 

zachowanie, uporczywe, nieprzyjemne, kłótliwe, buntow-

nicze, celowo irytujące, drażliwe, uraźliwe, mściwe związa-

ne z tendencją do obwiniania innych za swoje własne 

przewinienia i zaniedbania. Agresja dziecka lub nastolatka 

z cechami opozycyjnymi jest raczej werbalna niż fizyczna. 

Poniżej opisano kryteria diagnostyczne dla zaburzeń opo-

zycyjno-buntowniczych według DSM - IV TR. 

Kryteria diagnostyczne DSM-IV dla zaburzenia opo-

zycyjno-buntowniczego: 

A. Negatywne, wrogie i buntownicze zachowania trwa-

jące co najmniej 6 miesięcy, w czasie których wystę-

pują cztery (lub więcej) z następujących:  

1. Często traci panowanie nad sobą. 

2. Często kłóci się z dorosłymi. 

3. Często aktywnie opiera się lub odmawia spełnia-

nia próśb dorosłych lub stosowania się do zasad. 

4. Często celowo irytuje innych ludzi. 

5. Często wini innych za swoje błędy lub złe zacho-

wanie. 

6. Jest często drażliwy lub łatwo irytuje się w obecności 

innych. 

7. Jest często zły lub obrażony. 

8. Jest często złośliwy i mściwy. 

Uwaga: Uwzględnij kryterium jedynie jeśli zachowanie 

występuje częściej, niż typowo u osób w podobnym wie-

ku i na porównywalnym poziomie rozwoju. 

B. Zaburzenie zachowania powoduje istotne klinicznie 

zaburzenie funkcji społecznych, akademickich lub 

zawodowych. 
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C. Zachowania nie występują jedynie w przebiegu zabu-

rzenia psychotycznego lub zaburzenia zachowania.  

D. Kryteria nie są spełnione dla zaburzenia zachowania,  

a jeśli osoba ma 18 lat lub więcej, kryteria nie są spełnio-

ne dla antyspołecznego zaburzenia osobowości [1].  

Powszechność występowania zaburzenia opozycyj-

no-buntowniczego nie jest ustalona, ale w USA szacuje się 

ją na 5,7-9,9%. Średni wiek w momencie rozpoczęcia 

wynosi 6 lat. Zaburzenie opozycyjno-buntownicze jest 

uważane przez wielu badaczy za łagodniejszą, przed-

wcześnie rozwiniętą formę zaburzenia zachowania. Zabu-

rzenie opozycyjno-buntownicze występuje częściej  

u chłopców niż u dziewcząt przed okresem dojrzewania, 

natomiast w okresie dojrzewania wzrasta częstość jego 

występowania u dziewcząt. 

Ponieważ zaburzenie zachowania często rozwija się 

z wcześniejszego zaburzenia opozycyjnego i ponieważ 

oba zaburzenia mają podobne czynniki ryzyka, zaburze-

nie opozycyjno-buntownicze i zaburzenia zachowania są 

często omawiane razem [2,3]. Wiele młodych osób, wyka-

zujących zachowania buntownicze, już jako małe dzieci 

miało usposobienie nadpobudliwe, nerwowe, były trudne 

do uspokojenia i przejawiały trudności w dostosowywa-

niu się do nowych okoliczności. Często w rodzinach tych 

dzieci występują nieporozumienia, trudności bytowe albo 

też są wychowywane przez jedno z rodziców. Może być 

też tak, że rodzice zajęci własnymi problemami nie za-

pewniają dzieciom odpowiedniego ciepła emocjonalnego 

i uwagi, są surowi lub niekonsekwentni. Często rodzice 

reagują na zachowania dzieci w taki sam sposób jak ich 

rodzice reagowali na nich kiedy byli dziećmi [4].  

Zachowania związane z zaburzeniem opozycyjno-

buntowniczym mogą być ograniczone do środowiska 

domowego lub uogólnione na przykład w stosunku do 

nauczycieli lub innych dorosłych poza domem. Zazwyczaj 

ujawniają się one się przed ósmym rokiem życia, ale 

mogą pojawić się po raz pierwszy w okresie dojrzewania, 

co zakłóca relacje rodzinne i może przeszkadzać w nauce. 

Nastolatki z cechami opozycyjnymi mogą być samotni-

kami lub szukają towarzystwa o podobnych zachowa-

niach. Prawdopodobne jest wczesne rozpoczęcie palenia 

tytoniu, spożywania alkoholu i innych substancji. 

Zaburzenie opozycyjno-buntownicze powinno być 

odróżniane od normalnie występującego w rozwoju te-

stowania granic już u niemowląt i dzieci w wieku przed-

szkolnym, jak również od konfrontacji występujących 

między rodzicami i normalnymi nastolatkami, którzy 

próbują osiągnąć większą niezależność. Takie rozwojowe 

zachowanie opozycyjne jest przejściowe. 

Zaburzenie opozycyjno-buntownicze powinno być roz-

różnione od ADHD, z którym współwystępuje i od zaburzenia 

zachowania, które następuje później. Dzieci z upośledzeniem 

umysłowym, utratą słuchu lub zaburzeniem rozumienia języ-

kowego przejawiają często zaburzenia opozycyjne i buntow-

nicze w szkole.  

Zaburzenie opozycyjno-buntownicze współwystę-

puje z następującymi sytuacjami lub stanami: konflikt 

rodzicielski, psychopatologia rodzicielska (szczególnie 

depresja), znęcanie się psychiczne lub seksualne, zabu-

rzenie zachowania, ADHD i zaburzenie nadużywania 

substancji w okresie dojrzewania. Zaburzenie opozycyj-

no-buntownicze jest przepowiadane przez te same czyn-

niki ryzyka, jednak w mniejszym stopniu niż zaburzenia 

zachowania (np. niezgoda w małżeństwie, stres socjo-

ekonomiczny, depresja macierzyńska). Jakkolwiek około 

90% dzieci i nastolatków z zaburzeniem zachowania 

wcześniej spełniało (i wciąż spełnia) kryteria zaburzenia 

opozycyjno-buntowniczego, to tylko u 25% dzieci z zabu-

rzeniem opozycyjno-buntowniczym rozwija się zaburze-

nie zachowania. Około 50% w dalszym ciągu wykazuje 

zaburzenie opozycyjno buntownicze w późniejszym dzie-

ciństwie i okresie dojrzewania; pozostałe 25%, gdy bada-

nie przeprowadzi się w późniejszym okresie, przestaje 

spełniać kryteria zaburzenia opozycyjno buntowniczego 

oraz zaburzenia zachowania [5]. 

 

Zaburzenie zachowania 

Trudno jest rozwikłać związki zaburzenia zachowa-

nia z wieloma innymi zaburzeniami zachowania, z który-

mi jest często kojarzone (np. zaburzenie opozycyjno-

buntownicze, ADHD i nadużywanie substancji). Jakkol-

wiek zaburzenie zachowania jest formalnie opisane jako-

by było wyraźnie odrębne, to prawie na pewno obejmuje 

powiązane stany. Poniżej przedstawiono kryteria diagno-

styczne dla zaburzenia zachowania według DSM IV TR: 

Kryteria diagnostyczne DSM-IV dla zaburzenia za-

chowania: 

A. Powtarzający się i uporczywy wzorzec zachowania,  

w którym podstawowe prawa innych lub główne spo-

łeczne normy i zasady właściwe dla danego wieku są 

naruszane, przejawiający się w występowaniu trzech 

(lub więcej) z następujących kryteriów w ciągu ostat-

nich 12 miesięcy, z co najmniej jednym kryterium 

spełnionym w ciągu ostatnich 6 miesięcy: 

Agresja w stosunku do ludzi i zwierząt 

1. Często terroryzuje, straszy lub upokarza innych. 

2. Często rozpoczyna bójki. 

3. Używa broni, która może powodować poważne 

obrażenia u innych. 

4. Jest fizycznie okrutny w stosunku do ludzi. 

5. Jest fizycznie okrutny w stosunku do zwierząt. 

6. Kradnie poprzez wymuszenie u ofiary. 

7. Zmusza kogoś do aktywności seksualnej. 

Niszczenie własności 

1. Specjalnie angażuje się w podkładanie ognia ce-

lem spowodowania poważnych zniszczeń. 
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2. Celowo niszczy własność innych (w inny sposób 

niż podkładanie ognia). 

Oszustwa lub kradzież 

1. Często kłamie celem uzyskania dóbr lub przysług 

lub aby uniknąć zobowiązań. 

2. Kradnie rzeczy o dużej wartości bez konfronto-

wania się z ofiarą kradzieży. 

Poważne naruszanie reguł 

1. Często zostaje poza domem w nocy mimo zakazów 

rodziców, rozpoczynając przed 13 rokiem życia. 

2. Uciekł z domu na całą noc co najmniej dwukrotnie 

w ciągu mieszkania w domu rodziców lub rodzi-

ców zastępczych (lub raz na dłuższy okres). 

3. Często wagaruje, rozpoczynając przed 13 rokiem 

życia. 

B. Zaburzenie zachowania powoduje klinicznie istotne 

zaburzenie w funkcjonowaniu społecznym, szkolnym 

i zawodowym. 

C. Jeśli dana osoba ma 18 lub więcej lat, to kryteria anty-

społecznego zaburzenia osobowości nie są spełnione [1].  

Zaburzenie zachowania musi być odróżnione od 

przejściowego zachowania antyspołecznego, które polega 

na zachowaniach ryzykownych i naśladowaniu członków 

grupy, co jest typowe dla okresu dojrzewania. Zachowa-

nie antyspołeczne występuje powszechnie w okresie 

dojrzewania; w większości przypadków nie wymaga 

uwagi psychiatry. Ogólny współczynnik występowania 

waha się od 0,9% (Niemcy) do 8,7% (stan Missouri). 

Częstotliwość występowania u nastolatków waha się od 

9% do 10% u chłopców i od 3% do 4% u dziewcząt. Wy-

stępowanie antyspołecznego zaburzenia osobowości  

u dorosłych szacuje się na 2,6% [6]. 

Czynniki środowiskowe prognozujące przestęp-

czość związaną z tym zaburzeniem to: słaby nadzór ro-

dzicielski, brak zaangażowania rodziców, słaba dyscypli-

na, nieobecność rodziców, słaby stan zdrowia rodziców, 

niski status społeczno-ekonomiczny i towarzystwo nie-

odpowiednich rówieśników. Natomiast zapobiegają prze-

stępczości: wysoki iloraz inteligencji, spokojne usposo-

bienie, dobre umiejętności społeczne, dobre wyniki  

w szkole i dobre relacje z co najmniej jednym dorosłym [7]. 

U mężczyzn przeważa destrukcyjne zaburzenie za-

chowania przed okresem dojrzewania, występowanie  

u obu płci zbliża się około wieku 15 lat ze względu na 

wzrost występowania ukrytych, nieagresywnych zacho-

wań przestępczych u dziewcząt. U dziewcząt częściej 

występuje nieagresywny przebieg zaburzenia z późnym 

początkiem, ukrytą przestępczością i większym prawdo-

podobieństwem wyzdrowienia.  

Uważne zbieranie wywiadu, badanie psychiatrycz-

ne, testy neuropsychologiczne i elektroencefalografia  

u agresywnych młodocianych przestępców często ujaw-

nia u nich obecność omamów, okresy nielogicznego my-

ślenia, zaburzenie koncentracji uwagi, trudności w zapa-

miętywaniu, podejrzliwość, agresję i nieswoiste zmiany  

w EEG. Wyniki te, sugerują, że niektórzy antyspołeczni 

nastolatkowie cierpią na ukryte psychozy lub podkli-

niczną padaczkę spowodowaną przez uraz mózgu lub 

zaburzenie stresu pourazowego wtórne do fizycznego lub 

seksualnego znęcania się nad nimi.  

Badania związków między poziomem testosteronu  

i przestępstwami ze stosowaniem przemocy przynoszą nie-

jednoznaczne wyniki. Wiele badań stwierdziło związek mię-

dzy niskimi poziomami 3-metoksy-4-hydroksyfenyloglikolu  

w płynie mózgowo-rdzeniowym i impulsywnym zachowa-

niem u starszych dzieci. Inne nieprawidłowości w układach 

dopaminergicznym i noradrenergicznym stwierdzono jedy-

nie na bardzo małej próbie populacji. Niski poziom kwasu 

5-hydroksyindolooctowego, produktu przemiany seroto-

niny, w płynie mózgowo-rdzeniowym, są związane z psy-

chopatią, agresją i samobójstwami; a jedno z badań łączy 

nieposłuszeństwo i agresję z niskim poziomem  

5-hydroksytryptaminy we krwi. Inne badanie sugeruje 

związek między destrukcyjnym zaburzeniem zachowania 

(tj. zaburzeniem zachowania i zaburzeniem opozycyjno-

buntowniczym) i niskim stężeniem somatostatyn w płynie 

mózgowo-rdzeniowym [8].  

Populacja przestępcza będąca podmiotem testów 

poznawczych stale wykazuje iloraz inteligencji około  

8 punktów mniej niż u członków populacji nieprzestęp-

czej, a różnica ta utrzymuje się nawet gdy status ekono-

miczny jest statystycznie brany pod uwagę. Osoby naj-

bardziej impulsywne i agresywne wykazują największą 

rozbieżność między IQ werbalnym a wykonawczym.  

Wczesne teorie psychoanalityczne postulowały 

związek między przestępczością i nieuświadamianą winą. 

Późniejsze badania opisywały wadliwe działanie ego  

i superego dorosłych przestępców, co zaburzało ich zdol-

ność do badania rzeczywistości, oceny, kontroli emocji, 

odniesienia do przedmiotów, powodowało adaptacyjną 

regresję i sztuczny sposób funkcjonowania.  

Sugeruje się, że wzorce destrukcyjnego zachowania 

wywodzą się z trzech wzajemnie się uzupełniających proce-

sów: wzorców zdezorganizowanego przywiązania, znie-

kształconych struktur uczuciowo-poznawczych i motywa-

cyjnych konsekwencji niepewnego przywiązania. Uznaje 

się, że wzorce destrukcyjnego zachowania powstają osta-

tecznie wskutek kombinacji neurobiologicznych czynników 

ryzyka, zaburzeń przywiązania, niewłaściwych praktyk 

rodzicielskich i patologicznego środowiska rodzinnego [5]. 

Dzieci ze skłonnością do zaburzenia zachowania rozwi-

jają charakterystyczny styl interpersonalny, który odzwier-

ciedla złożone wzajemne oddziaływania między następują-

cymi czynnikami: predyspozycja biologiczna, niesprzyjające 

środowisko, zaburzony proces przetwarzania informacji  

i wpływ rówieśników. Odkryto, że agresywne dzieci nie  



A. Grzywa-Bilkiewicz, B. Śpila, A. Grzywa 

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(1): 73-77 

76 

w pełni wykorzystują sygnały społeczne oraz że interpretują 

neutralne lub obojętne sygnały jako wrogie, wytwarzają 

nieliczne asertywne rozwiązania problemów społecznych  

i oczekują nagrody za zachowania agresywne. Dzieje się tak 

szczególnie u tych dzieci, które we wczesnym rozwoju wyka-

zywały agresywne, nadpobudliwe i impulsywne zachowania. 

Badania socjologiczne wypracowały pięć głównych 

teorii odnośnie podłoża zachowania antyspołecznego:  

(1) teoria segregacji społecznej, (2) teoria konfliktu kul-

turowego, (3) teoria kryminogennej organizacji społecz-

nej, (4) teoria zablokowanych możliwości i (5) teorie 

związane ze zróżnicowanym ocenianiem i nazywaniem. 

Teoria segregacji społecznej postuluje, że grupy 

społeczne lub etniczne w niekorzystnej sytuacji, szcze-

gólnie nowi imigranci, zostają spychani do niszczejących 

dzielnic okalających centrum miasta. Społecznie zdezor-

ganizowane slumsy stają się polem walki dla współza-

wodniczących grup etnicznych i namnożonych krymino-

gennych organizacji kulturowych takich, jak młodzieżowe 

gangi. Wielu mieszkańców, ekonomicznie odciętych od 

dominującej kultury, poszukuje rozwiązań przestępczych, 

podczas gdy inni tolerują lub przystosowują się do domi-

nującej tradycji kryminalnej. 

Badania analizują zgodność pod względem skłonności 

przestępczych dorosłych u bliźniąt jednojajowych (MZ)  

i dwujajowych (DZ), zgodność pod względem skłonności 

przestępczych u bliźniąt jednojajowych wychowywanych 

osobno (korygując dane do wspólnego środowiska) oraz 

występowania przestępczości u adoptowanych dzieci mło-

docianych przestępców (oddzielając wpływy środowiskowe 

i genetyczne). W 10 badaniach porównujących bliźnięta, 

stopień zgodności pod względem skłonności przestępczych 

wynosił 50% u bliźniąt jednojajowych i 20% u bliźniąt 

dwujajowych. W przeciwieństwie do tych wyników, siedem 

badań dotyczących nastolatków antyspołecznych ujawniło 

wysoki, ale jednakowy wskaźnik dla bliźniąt jednojajowych 

i dwujajowych, co sugeruje dominujący wpływ środowiska. 

Niedawna metaanaliza badań dotyczących zachowań aspo-

łecznych w przypadku 51 bliźniąt i adopcji wykazała, że 

duże znaczenie mają dodatkowe czynniki genetyczne  

i dodatkowe czynniki środowiskowe [9]. 

Udoskonalenia podziału zaburzenia zachowania 

prawdopodobnie doprowadzą do postępu w badaniach 

genetycznych. Na przykład, niedawne badanie odkryło 

dowody na dziedziczność cechy agresywności, ale uzy-

skano niewiele dowodów na znaczenie czynników gene-

tycznych w determinowaniu krótkotrwałego zachowania 

przestępczego, które pojawiło się w wieku dorosłym. 

Badania genealogiczne sugerują związek pomiędzy 

antyspołecznym zaburzeniem osobowości u mężczyzn  

z alkoholizmem i histerią u kobiet. Niedawne badania 

sugerują, że antyspołeczne zaburzenie osobowości i alko-

holizm są dziedziczone w odrębny sposób. 

Z antyspołecznym zachowaniem łączy się trzy nie-

prawidlowości chromosomowe: 47 XXY, 47 XYY i nietypo-

wo długi chromosom Y. Te nieprawidłowości występują 

jednak tak rzadko, że mają niewielkie znaczenie w prakty-

ce. W grupach osób opóźnionych w rozwoju, anomalia XXY 

może być wiązana z zachowaniem antyspołecznym. Ano-

malia XYY przejawia się wysokim wzrostem, hipotonią, 

nadpobudliwością, opóźnionym rozwojem językowym, 

napadami złego humoru, nieprawidłowościami w elektro-

encefalografii, ponownym popełnianiem drobnych prze-

stępstw przeciwko własności i (w jednym z badań) sady-

styczną orientacją seksualną. Anomalia długiego chromo-

somu Y może być również wiązana z recydywą [10].  

Częściowe pokrywanie się zaburzenia zachowania, 

zaburzenia opozycyjno-buntowniczego i ADHD wywołało 

dyskusje na temat odrębności każdego z zaburzeń. Po-

nadto, wiele powiązanych problemów występujących  

u tych dzieci powoduje potrzebę zbierania danych dia-

gnostycznych z licznych źródeł (np. od rodziców, samego 

pacjenta, nauczycieli). Samo rozpoznanie kategorii zabu-

rzenia jest mało istotne w planowaniu leczenia. Wymaga-

ne jest badanie biopsychologiczne z oceną kompetencji 

percepcyjno-motorycznych, poznawczych, lingwistycz-

nych i społecznych; analiza funkcjonowania rodziny; 

badanie zachowania dziecka w szkole, kontaktów z ró-

wieśnikami i społecznością.  

Prawdopodobne jest współwystępowanie zaburzenia 

zachowania z zaburzeniem opozycyjno-buntowniczym  

i ADHD oraz z zaburzeniem wywołanym nadużywaniem 

substancji, zaburzeniem uczenia się, depresją, zespołem 

stresu pourazowego i innymi zaburzeniami lękowymi.  

W długofalowych badaniach występowanie ADHD zmniej-

sza się z wiekiem, podczas gdy występowanie zaburzenia 

zachowania z wiekiem wzrasta. Częstotliwość występowa-

nia zaburzenia opozycyjno buntowniczego i zaburzenia 

zachowania jest stała w czasie, natomiast zaburzenie za-

chowania i ADHD często występują łącznie. Współwystę-

powanie zaburzenia zachowania i ADHD znacznie utrudnia 

leczenie i powoduje gorsze prognozy niż rozpoznanie 

samego ADHD lub zaburzenia zachowania.  

Wiele młodych osób z zaburzeniami zachowania ma 

charakterystyczne zaburzenia rozwojowe, szczególnie 

upośledzenie zdolności czytania oraz wady werbalne  

i lingwistyczne. Zaburzenie zachowania jest również 

łączone z wcześnie rozpoczętym stosowaniem szkodli-

wych substancji oraz szybkim przejściem do poważnego 

nadużywania substancji. Zaburzenie zachowania rozpo-

częte w dzieciństwie może być z większym prawdopodo-

bieństwem łączone z współwystępowaniem innych zabu-

rzeń niż zaburzenie zachowania rozpoczynające się  

w okresie dojrzewania. 

Problemy z zachowaniem mogą poprzedzać depresję 

lub stać się bardziej widoczne po jej rozpoczęciu. Popełnione 
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samobójstwo lub próba samobójcza są często wiązane  

z zaburzeniem zachowania, szczególnie wybuchową agresją. 

Duży odsetek aresztowanych przestępców przeżywa zespół 

stresu pourazowego, w pełnej lub subklinicznej postaci.  

30% pacjentów z zespołem Tourett’a współwystępującym  

z ADHD przejawia również zaburzenie zachowania.  

Zaburzenie zachowania jest zbyt złożoną grupą pro-

blemów, aby mogła być ona leczona jedną metodą. Praw-

dopodobnie najbardziej skuteczna jest indywidualnie 

dobrana kombinacja interwencji biologicznych, psychospo-

łecznych i ekologicznych. Zadaniem jest odnalezienie naj-

skuteczniejszych kombinacji tych terapii dla różnych grup 

dzieci i młodzieży z zaburzeniem zachowania. 

Terapia wielosystemowa zapewnia terapię społeczną 

w warunkach domowych dla nastolatków antyspołecznie 

agresywnych lub nadużywających substancji. Terapia 

wielosystemowa, oparta na socjologicznej teorii ekologicz-

nej i teorii systemów rodzinnych oraz stosująca zasady 

ochrony rodziny ma na celu wyposażyć rodziców w umie-

jętności rodzicielskie i umożliwić młodzieży radzenie sobie 

z problemami rodzinnymi, rówieśniczymi, szkolnymi  

i sąsiedzkimi. Strategiczna i strukturalna terapia rodzin, 

rodzicielski trening behawioralny, terapia poznawczo-

behawioralna i konsultacje społeczne są łączone zgodnie  

z indywidualnie dobranymi planami terapii [11].  

Do niedawna uważano zaburzenie zachowania za 

oporne na leczenie farmakologiczne. Twierdzono, że leki są 

skuteczne w leczeniu problemów współwystępujących, np. 

w przypadku ADHD zalecano stosowanie trójcyklicznych 

środków przeciwdepresyjnych, buspironu lub inhibitorów 

zwrotnego wychwytu serotoniny, w przypadku lęków pro-

pranolol lub bupropion a przy zachowaniach agresywnych 

propranolol, karbamazepinę, trazodon lub neuroleptyki [12].  

Zaburzenie opozycyjno-buntownicze zazwyczaj po-

przedza wystąpienie zaburzenia zachowania, a zaburze-

nie zachowania zawiera w sobie postawę opozycyjną, 

jednakże tylko około 25% dzieci z zaburzeniem opozy-

cyjno-buntowniczym w wieku przedszkolnym rozwija 

zaburzenie zachowania. Ze względu na podobny model 

czynników ryzyka w przypadku tych dwóch zaburzeń 

twierdzono, że zaburzenie opozycyjno-buntownicze  

i zaburzenie zachowania nie zasługują na odrębne statusy 

diagnostyczne. Podobnie, podczas gdy z definicji wszyscy 

dorośli z zaburzeniem osobowości antyspołecznej wyka-

zywali zaburzenie zachowania w okresie dojrzewania, 

jedynie 25-40% nastolatków z zaburzeniem zachowania 

rozwija zaburzenie osobowości antyspołecznej. 
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