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1. Психосоматика: визначення поняття 

Психосоматика (грец. psyche - душа, soma - тіло) - напрям у медицині та 

психології, що займається вивченням впливу психологічних (переважно 

психогенних) факторів на виникнення і подальшу динаміку соматичних 

захворювань. Згідно основному постулату цієї науки, в основі 

психосоматичного захворювання лежить реакція на емоційне переживання, що 

супроводжується функціональними змінами і патологічними порушеннями в 

органах. Відповідна схильність може впливати на вибір органу або системи, що 

уражуються. 

Будь-яке психосоматичне захворювання є властивістю людського 

організму як системи. Воно не виводиться окремо ні з психічних, ні з 

фізіологічних (включаючи спадкові) властивостей індивіда, його неможливо 

пояснити шляхом дослідження властивостей якоїсь однієї підсистеми -

 психічної або соматичної. Тільки взаємодія між цими підсистемами і 

навколишнім середовищем може призвести до нового стану організму, що 

визначається як психосоматичне захворювання. І тільки розуміння цих 

зв'язків може дати змогу ефективно впливати на захворювання, яке виникло, в 

тому числі і методами психотерапії. 

Внутрішні конфлікти, невротичні типи реакцій або психореактивні 

зв'язки обумовлюють картину органічного страждання, його тривалість, перебіг 

і, можливо, резистентність до терапії. 

Психосоматичні співвідношення, що виникають у хворих, традиційно 

розглядаються в межах двох основних підходів. 

У рамках першого з них, психоцентричного, аналізується вплив на 

виникнення, клінічні прояви, перебіг і прогноз захворювання гострого і 

хронічного психічного стресу, а також різноманітних характеристик, пов'язаних 

з психічним статусом пацієнта. У числі останніх розглядаються конституційні 

особливості особистості, що інтерпретуються в рамках психодинамічного і 

психометричного підходів, концепції алекситимії, специфічних «профілів 

особистості», поведінкового типу А, а також психічні розлади (афективні, 

тривожно-фобічні та ін.) 

У рамках другого, соматоцентричного, підходу вивчаються нозогенні 

реакції - вплив особливостей клінічних проявів і перебігу хвороби на 

суб'єктивне сприйняття пацієнтом свого захворювання і особливості психічних 

розладів, маніфестація яких пов'язана з соматичним стражданням (соматогенні і 

психогенні стани, обумовлені комплексом психотравмуючих подій, пов'язаних 

з соматичним захворюванням). 

З одного боку, цим терміном позначається науковий напрямок, який 

встановлює взаємовідносини між психікою і тілесними функціями, досліджує, 



як психологічні переживання впливають на функції організму, як переживання 

можуть викликати ті чи інші хвороби. 

З другого боку, під терміном «психосоматика» мається на увазі ряд 

феноменів, пов'язаних з взаємовпливом психічного і тілесного, в тому числі 

цілий ряд патологічних порушень. 

По-третє, під психосоматикой розуміють напрямок медицини, що ставить 

своєю метою лікування психосоматичних порушень («психосоматична 

медицина»). 

У літературі є різні визначення психосоматики, деякі з них представлені в 

таблиці 1. 

Найбільш відомі визначення психосоматики (за Сидоровим) 
Автор Рік Визначення 

Петровський А.В., 

Ярошевський М.Г. 

1990 Психосоматика - напрямок медичної психології, займається 

вивченням впливу психологічних факторів на виникнення ряду 

соматичних захворювань (бронхіальна астма, гіпертонічна 

хвороба, стенокардія, виразкова 

хвороба дванадцятипалої кишки, виразковий коліт, нейродерміт, 

хронічний поліартрит, ендокринні розлади, 

злоякісні новоутворення) 

Ніколаєва В.В., 

Аріна Г.А. 

1996 Психосоматика - це вчення про тілесний взаємозв'язок психічних і 

соматичних процесів в організмі 

Билкіна Н.Д. 1997 Психосоматична медицина, або психосоматика – це область 

міждисциплінарних досліджень (філософії, фізіології, медицини 

та інших наук), спрямованих на вивчення психіки та тіла - душі і 

тіла, тобто психосоматичної проблеми 

Бройтігам В. 

и співавт. 

1999 Психосоматична медицина - наука про взаємовідношення 

психічних і соматичних процесів, які тісно зв'язують людину з 

навколишнім середовищем 

Зінченко В.П. 1999 Психосоматика (від грец. рsyche - душа і soma - тіло) -напрямок у 

медицині, що вивчає роль психологічних факторів в етіології і 

патогенезі функціональних та органічних розладів організму 

людини 

Манегетті А. 2003 Психосоматика виражає концепцію гілеморфічної єдності 

(матерія-тіло, форма-душа) - єдності дії людини. У більш 

вузькому сенсі означає функціонально-історичне спотворення, 

викликане виключно психічною причиною 

 

Сучасний погляд на психосоматику виходить за рамки уявленьпро здоров'я 

і хвороби. Психосоматика - це тілесне відображення душевного життя людини, 

включаючи як тілесний прояв емоцій (наслідком дисбалансу яких і стають 

психосоматичні хвороби), так і «дзеркало» інших підсвідомих процесів, 

тілесний канал свідомо-підсвідомої комунікації. У цьому контексті тіло 

представляється як свого роду екран, на який проектуються символічні 

послання підсвідомості. Екран, на якому все «таємне» (підсвідоме) стає 

«явним» (свідомим) або принаймні отримує потенційну можливість стати 

таким. І на якому психологічні проблеми людини, її внутрішні, свідомо-

підсвідомі конфлікти знаходять відображення вбезумовно-обов’язковому 

порядку. 

 

2. Історія розвитку психосоматичного напрямку. 



 

Проблема психосоматичних співвідношень - одна з найбільш складних 

проблем сучасної медицини, незважаючи на те, що тісний взаємозв'язок 

психічного і соматичного помічений і вивчається протягом декількох століть. 

Психосоматичні співвідношення це проблема не сьогоднішнього дня і не 

тільки медична та соціальна проблема. В широкому смислі цього слова - це 

проблема існування людини. По суті, психосоматичні розлади - це велике коло 

розладів, що об'єднує в собі і депресивні розлади з соматичними порушеннями, 

і різні психічні розлади, що включають, у тій чи іншій мірі, соматичні, які, на 

якомусь етапі захворювання, переважають і розцінюються як просто соматичні 

без зв'язку або у зв'язку з психічними порушеннями. [ 

Холістичний (цілісний) підхід звертається до досвіду лікарів 

Стародавньої Греції. Платон передав вислів Сократа: «Не можна лікувати 

тіло, не лікуючи душу». 

На початку розвитку медицини до лікування будь-якого захворювання 

підходили з позицій єдності душі («психо-») і тіла («сома-»). 

Біля витоків європейської медицини стоять дві клінічні школи, які 

відрізняються розумінням сутності патології - це школи перших «анатомів» 

(школа Кніда) і перших «психіків» (гіппократична школа Косса). 

1. Перші «анатоми» вважали, що хвороба людини - це показник патології і 

лікареві необхідно лікувати хворобу. 

2. Перші «психіки» вважали, що хвороба - це порушення стосунків між 

людиною і світом. Основний принцип – хворалюдина, отже, лікарю потрібно 

лікувати людину в цілому. 

Американський історик психіатрії Гр.Зільбург (1944) вважає, що історія 

психосоматики сходить до Гіппократа і Арістотеля, тому що саме Гіппократ 

як би об'єднував психічне і соматичне; прямо не кажучи про це й не зазначаючи 

це спеціально у своїх працях. Разом з тим, він як би це підкреслював, і про це 

свідчить визначення меланхолії, яке дав Гіппократ: «меланхоліки страждають 

не тільки поганим настроєм, але й відчувають болі в животі, ніби їх колють 

тисячами голок» (Ю.В.Каннабіх, 1994). Таким чином, у визначенні депресії 

(меланхолії) Гіппократом був введений соматичний фактор, відзначені 

соматичні розлади, які зустрічаються у меланхоліків. 

У 1818 р. німецький лікар з Лейпцига Хайнрот ввів термін 

«психосоматичний». Йому належали слова: «Причини безсоння зазвичай 

психічно-соматичні, проте кожна життєва сфера може сама по собі бути 

достатньою їй підставою». 

У 1822 р. німецький психіатр Якобі Карл Віганд Максиміліан ввів 

поняття «соматопсихічне» як протилежне і в той же час таке, що доповнює 

«психосоматичне». 

Ця боротьба між «психіками» і «соматиками» закінчилася перемогою 

соматиків. Соматики також заперечували роль мозку в психічній діяльності. 

Ідеї цілісного підходу до хворого в роботах російських лікарів 19 

століття. 

В рамках холістичного підходу специфіка психоматичної проблеми ще не 

виділяється, немає експериментів, факт психосоматичного зв'язку 

розглядається, як даний апріорі. 



Представники холістичного (holis - цілісний) підходу: 

А) Лікар-клініцист Мудров, перша третина 19 століття. Працював під час 

холери, заразився і помер. Його ідеї: 

1) Хворіє цілісний організм, а не окремий орган. «Лікування не полягає ні в 

лікуванні хворого, ні в лікуванні причин хвороби, лікування полягає в лікуванні 

самого хворого і для цього потрібно пізнати людину в усіх відношеннях». 

2) Багато хвороб виникає внаслідок взаємодії негативних психічних 

причин. «Одні хвороби виникають від тілесних причин, інші - від тілесних 

обурень». 

3) Психіка хворого, яким би захворюванням він не страждав, завжди 

змінюється. 

4) Вимога психотерапевтичного підходу до хворого: «душевні ліки лікують 

тіло і ці ліки черпаються з науки мудрості - психології». 

М.Я.Мудров підсумовував свої думки таким чином: «Знаючи взаємодію 

душі і тіла, боргом почитаю помітити, що є і душевні ліки, які лікують тіло і 

черпаються з науки мудрості, частіше з психології ». 

Б) Захар'їн, 19 ст., вчитель Чехова на медичному факультеті Московського 

університету. 

Захар'їн розробив оригінальний метод дослідження хворих з соматичною 

патологією - розпитування, в ході якого лікаря послідовно цікавить анамнез 

(історія життя), а також запропонував вивчати суб'єктивні скарги хворого. 

В) Остроумов висунув ідею про необхідність вивчення сімейного 

анамнезу, щоб знати спадкові чинники, які можуть робити внесок у патологію. 

Мова йде не тільки про біологічне успадкування, але й про психологічний - 

успадкування життєвих стереотипів способу життя і т.д. 

Г) Бехтерєв, Корсаков, Ганнушкін - холістичний підхід, ятрогенія (зміни 

здоров'я пацієнта до гіршого, викликані необережним дією або словом лікаря). 

Середина 19 століття - поворотний момент, знання розширилися: з'явилося 

вчення про клітину. Ідеї холістичного підходу були відтіснені і далі (аж до 

теперішнього моменту) на перший план вийшла організмічна ідея. Виникнення 

психосоматичного підходу в медицині - це реакція на організмічний підхід в 

медицині. 

У 1936 р. в США став виходити науковий журнал «Психосоматична 

медицина» (PsychosomaticMedicine), а в 1939 р. було засновано Американське 

психосоматичне співтовариство, яке існує і понині. 

Психосоматика - це вчення про тілесний взаємозв'язок психічних і 

соматичних процесів в організмі. Психосоматичний підхід заснований на ідеї 

цілісного розуміння людської істоти. Він утверджувався на противагу 

традиційній медицині, яка вважала, що для кожного захворювання існує своя 

суто органічна причина. Така природничонаукова орієнтація медицини, 

особливо з початку XX ст., відзначилася відкриттям рефлексу, можливостями 

досліджень на клітинному рівні, появою хімічних препаратів, які дали 

можливість боротьби з безліччю хвороб, що досі не лікувалися. 

 

3. Психосоматичні теорії і моделі. 

Умовно можна виділити три напрямки в дослідженні психосоматичної 

проблеми: 



1. Психодинамічний / характерологическое 

2. Психофизиологическое 

3. Интегративное. 

В історичному аспекті можна виділити наступні основні напрямки 

розвитку психосоматичної медицини: 

I. Несистемні (однолінійні) концепції: 

1. Психоаналітичні конціпціі: 

- Freud S. (1895): "Конверсионная модель" психосоматичних розладів на 

основі істеричного паралічу руки, дісбазіі, анестезії, афективного нападу; 

Згідно З. Фрейду, витіснення в підсвідомість неприпустимі для особистості 

прагнення за допомогою захисного механізму конверсії знаходять свою 

реалізацію у вигляді таких симптомів хвороби, які прямо або символічно 

задовольняють блокований потреба. 

- Alexander F. (1951): Теорія "специфічності интрапсихического 

конфлікту"; 

Ф. Александер вважав, що вибір органу обумовлений характером 

придушуються або витіснених прагнень або переживань внаслідок специфічних 

інтрапсіхіческіх конфліктів. Цей вибір опосередкований реакцією вегетативною 

нервовою системою: при хронічному придушенні певних емоцій відбувається 

активація симпатичної або парасимпатичної нервової системи, що підвищує 

ймовірність розвитку соматичних захворювань. Так, наприклад, до розладів 

серцево-судинної системи привертає хронічне придушення гніву, а тривога, 

викликана фрустрированной потребою в любові підвищує ймовірність розвитку 

бронхіальної астми і розладів шлунково-кишкового тракту. 

- Brautigam W., Christian P. (1986): Сучасний підхід до конверсійної теорії в 

психосоматики. 

Відповідно до сучасного погляду на розвиток психосоматичних розладів, 

на думку W. Brautigam, P. Christian (1986), для конверсії характерні: 

1. Прямий перехід з психічної сфери в соматичну; 

2. Утримання поза свідомістю витісненої либидозной енергії, її перехід в 

соматичну іннерваціонних енергію; 

3. Виникнення фізичних симптомів, символічно виражають зміст 

несвідомих переживань і таким чином доступних для тлумачення; 

4. Поява симптомів, що належать до сфери довільної моторики і сенсорних 

функцій; 

5. Зв'язок класичної конверсійної симптоматики з сексуальним 

конфліктом. 

2. Характерологіческі- орієнтовані концепції: 

- Гіппократ, Гален (IV ст. До н.е.): Спорідненість темпераментів з певними 

захворюваннями; 

Вперше Гіппократом і Галеном було виявлено спорідненість 

темпераментів по відношенню до певних хвороб. Так, вважалося, що 

сангвінікам властиві розлади кровообігу, холерикам і меланхолікам - 

захворювання печінки, флегматикам - шлунково - кишкова патологія. 

- Кречмер Є.Г. (1924): Зв'язок типів темпераментів з соматичною 

патологією; 



Напрямок Гіппократа і Галена отримало свій розвиток в ХХ столітті. У 

1924 р Е. Кречмер знаходив схильність у лептосомов до легеневого 

туберкульозу, виразці шлунка; у пікніків - до ревматизму, атеросклерозу, 

печінковим хвороб; у атлетів - до епілепсії, мігрені. 

- Dunbar F. (1943): Теорія "особистісного профілю": описані профілі 

особистості для 8 захворювань: ревматоїдний артрит, гіпертонічна хвороба, 

ішемічна хвороба серця, бронхіальна астма, виразкова хвороба та ін. 

F. Dunbar на підставі вивчення соціально-психологічного анамнезу понад 

півтори тисячі пацієнтів зробила висновок про спільність особистісних рис у 

хворих з однаковими діагнозами (як правило, хронічними захворюваннями). 

Згідно з її концепції, кожному психосоматическому захворювання відповідає 

певний тип особистості, специфічна констеляція особистісних рис, 

«особистісний профіль» (наприклад, коронарний, виразковий тип особистості і 

т.д.). 

- Friedman M., Rosenman R. (1960): Поняття А- і Б типів особистості; 

поняття про надмірно посилених реакціях поведінки при даних типах. 

Концепція поведінки типу А. Поведінковий тип А ( «коронарний тип») як 

фактор ризику ішемічної хвороби серця був описаний американськими 

кардіологами Friedman M., Rosenman R., (1959). Тип А включає наступні 

характеристики, які проявляються в поведінці: 

* Амбітність; 

* Агресивність; 

* Змагальність; 

* Нетерплячість. 

Протилежним типу А є тип Б, який характеризується витриманістю, 

неквапливістю, відсутністю тенденції до суперництва, гнучкістю, 

врівноваженістю. У масштабних проспективних дослідженнях було показано, 

що наявність поведінки типу А в 2 рази підвищує ймовірність розвитку 

ішемічної хвороби серця. У 1981 році Національний інститут США з 

дослідження серця, легенів і крові (NationalHeart, LungandBloodInstitute) 

офіційно визнав поведінку типу А фактором ризику ішемічної хвороби серця. 

3. Психофізіологічні теорії 

засновані на систематичних психофізіологічних перевірках, що пояснюють 

специфічність хвороб. Вони з'явилися слідом за психоаналитическими і 

характерологіческі- орієнтованими теоріями: 

- Wolff H. (1946): Специфічна реакція конкретного органу на стрес, 

концепція "специфічності особистості за способом функціонального відповіді"; 

H. Wolff заперечував існування константної і окресленої психосоматичної 

специфічності особистісного конфлікту, вважав, що специфічним в 

психосоматическом захворюванні є спосіб функціонального відповіді на стрес. 

Спираючись на ідеї H. Selye, він стверджував, що кожній людині властивий 

певний набір фізіологічних реакцій, що виникають у відповідь на стресові 

впливи і визначаються спадковими факторами. Автор розглядав психологічні, 

фізіологічні, поведінкові зміни як супутні один одному реакції на стрес. 

- Richmond J. B., Lustman S. L. (1955): Концепція індивідуальних 

відмінностей в реагуванні вегетативної нервової системи. 

II. Системні концепції: 



1.Теория Его-психології: 

- Ruesh H. (1948): Теорія інфантильною особистості, що виявляється в 

дитячих способах мислення, думки і поведінки; 

У дослідженнях J. Ruesch вперше провідним фактором розвитку 

психосоматичного захворювання визнано наявність інфантильності лічноті. 

Автором дано опис інфантильною особистості як залежною, пасивної, з 

дитячими способами мислення, завищеним рівнем домагань, пасивної 

агресивністю, тенденцією реагувати діями. 

- Schur H. (1955): Теорія десоматизації - ресоматизації; 

Суть теорії полягає в тому, що якщо в дитинстві людина реагує на 

порушення гомеостазу за допомогою фізіологічних механізмів. Не володіючи 

достатньо диференційованою психічної структурою, то в подальшому, з 

розвитком Его, реакції стають більш психічними, виникає їх ментальне 

відображення, контроль спонукань, емоцій. Описуючи даний процес, автор 

назвав його процесом десоматизації. На фазі десоматизації людина відносно 

незалежний від мимовільних засобів розрядки спонукань. У стресових 

ситуаціях відбувається активізація бессозательних конфліктів і можлива 

регресія Его на більш ранню фазу з формуванням соматичних порушень. Цей 

регрес Его під впливом психотравм був названий процесом ресоматизації. 

 

- Sifneos P. E., Nemiah J. C. (1967): Концепція алекситимии; 

Sifneos, N. Nemiah (1967) описали специфічну особистісну особливість 

хворих психосоматичні розлади, що характеризується недостатньою 

дифференцированностью і усвідомленістю сфери почуттів і емоцій. Авторами 

був введений термін алекситимия (букв. З грец. «Немає слів для почуттів»). 

Алекситимия розглядалася ними як фактор ризику психосоматичних розладів. 

При вираженій алекситимии зазначаються: 

* Труднощі в розпізнаванні, описі і вираженні емоцій і почуттів; 

* Труднощі в розмежуванні почуттів і тілесних відчуттів, схильність 

описувати емоції з точки зору тілесних відчуттів і поведінкових реакцій; 

* Порушення здатності до символізації, що виявляється зокрема бідністю 

уяви; 

* Орієнтованість на зовнішні події, а не внутрішні переживання. 

Початкова інтерпретація цього феномена здійснювалася переважно з 

психодинамічних позицій: внаслідок дії примітивної психологічного захисту 

викликане стресом соматичне порушення не отримує психічної переробки і не 

набуває психічного змісту, а тому відразу трансформується в соматический 

симптом. 

Згодом алекситимия стала предметом дослідження на соціо-

культуральном, когнітивно-психологічному, нейропсихологическом, 

психофізіологічному рівнях. Були виявлені деякі нейроанатомические і 

нейрофізіологічні особливості осіб з високим рівнем алекситимии, імовірно 

пояснюють характерні для них труднощі в емоційній регуляції і переробці 

емоційно забарвленої інформації. Більшість дослідників схиляється до точки 

зору, що алекситимия є відносно стійкою, частково генетично обумовленої 

характеристикою. Багато авторів також вказують на можливість розвитку 

вторинної алекситимии при психічних розладах. 



- Taylor G. (1987): Алекситимия як психоаналітична проблема; концепція 

соматизації як недосконалого типу захисту "Я"; 

- Билкіна Н.Д. (1997): Теорії впливу самооцінки та рівня домагань 

особистості на розвиток психосоматозів. 

Автором було виявлено, що невідповідність між оцінкою своїх 

можливостей і рівнем домагань здатне грати важливу роль в запускання ряду 

патологічних процесів, що призводять в результаті до розвитку виразкової 

хвороби дванадцятипалої кишки. Цей результат підтверджує перспективність 

аналізу механізмів активності особистості в контексті психосоматичної 

проблематики. 

III. Гомеостатичні теорії: 

1.Теория патології раннього розвитку: 

- Holliday J.L. (1948): Конфлікти раннього дитинства з подальшими 

розладами в більш зрілому віці; 

- Erikson E. N. (1971): Теорія формування різних здібностей на основі 

розвитку органів; 

- Ammon H. (1981): Теорія "порушення симбіозу"; 

Автор вважав, що порушення здорового симбіозу приводять до первинного 

дефіциту "Я" дитини. "Псіхосоматогенная" мати Либидозная (енергетично) 

реагує тільки на тілесні потреби дитини або звертає на нього увагу в тих 

випадках, коли він хворий. Взаємодія з матір'ю тепер починає здійснюватися 

через психосоматичний симптом. З дитиною обходяться як з річчю, а не як з 

особистістю; і симптом заповнює провал "Я". Психосоматичне захворювання 

має подвійну функцію. З одного боку, воно дозволяє матері підтримувати з 

дитиною таку форму контакту, яка знаходиться в співзвуччі з його несвідомими 

страхами і запитами. З іншого - воно дозволяє дитині, пристосуватися до 

несвідомого конфлікту матері, створити собі міст для контакту. Таким чином, 

психосоматичне захворювання в дорослому стані стає обраним засобом 

контакту, регресією до раннього досвіду. 

- Ейдеміллер Е.Г., Юстицкий В.В. (1990): Теорія порушення основних 

сфер життєдіяльності сім'ї як джерела психічної травматизації особистості. 

Автори як джерело психічної травматизації особистості, що приводить до 

психосоматичних захворювань, бачили порушення основних сфер 

життєдіяльності сім'ї, в якій росте і розвивається дитина. Автори зазначили, що 

від типу відносин в батьківській родині залежить виникнення у нього 

психосоматичних розладів. 

2. Теорії об'єктивних відносин: 

- Engel G. L. (1962): Реакції збереження - догляду або втрати "ключової 

фігури"; модель втрати або загрози втрати об'єкта прихильності; 

Автор показав, що такі важкі соматичні захворювання як лейкемія, 

виразковий коліт у дорослих і дітей часто розвиваються слідом за втратою 

"ключової фігури", що грала найбільшу роль в житті людини. G. Engel висунув 

ідею про те, що психосоматичні хворі використовують "ключову фігуру" як 

засіб, життєво необхідне їм для успішної адаптації. 

- Taylor G. (1987): Псіхобіотіческая модель захворювання. 

Відповідно до цієї концепції, фізичне здоров'я залежить від здатності 

регулювати складні фізіологічні та біохімічні процеси. 



3. Неройгуморальние теорії: 

- Cannon W. B. (1932): Теорії вегетативного супроводу емоцій; 

W.B. Cannon (1932) - емоції еволюційно є психофізіологічну реакцію на 

стресову подію, що готують організм до одного з двох типів реакції: боротьби 

(гнів) або втечі (страх). В сучасних умовах фізіологічно ці реакції не зазнали 

змін, однак повністю позбулися свого моторного компонента, залишаючись 

представленими у вигляді переживань і соматовегетативних реакцій. Останні 

можуть бути джерелом порушень з боку внутрішніх органів. 

- Selye H. (1953): Концепція "загального неспецифічного синдрому 

адаптації; 

Описаний W.Cannonсимптомокомплекс відповідає першій стадії розвитку 

стресу за Г. Сельє - стадії тривоги. Г. Сельє розглядав стрес як загальний 

синдром адаптації - неспецифічну реакцію організму на будь-який значимий 

подразник. У своєму розвитку ця реакція проходить три стадії: 

1. Стадія тривоги (безпосередньої реакції на вплив). 

2. Стадія резистентності (ефективного опору стрессору і / або адаптації до 

його впливу). 

3. Стадія виснаження (порушення адаптації внаслідок виснаження 

адаптаційно-компенсаторних ресурсів). 

Г. Сельє описав нейроендокринні зміни, характерні для кожної з стадій. 

В даний час вважається, що стан стресу забезпечується переважно 

наступними взаємодіючими системами: 

* Симпатоадреналової системи. Відповідає за реакцію «боротьби-втечі». 

Активація симпатичної нервової системи забезпечує мобілізацію організму, 

готовність до дії. Різке збільшення концентрації катехоламінів при активації 

симпатичної нервової системи призводить до звуження судин шкіри і нирок, 

розширенню коронарних судин, судин скелетних м'язів, гладкої мускулатури 

внутрішніх органів і ін. 

* Гипоталамо-гіпофізарно-адренокортікальная вісь (гіпоталамус - гіпофіз - 

кора надниркових залоз) Активізується при більш тривалому стресогенний 

впливі і визначає більш складні нейрогормональні зміни. Кінцевим продуктом 

реакцій по цій осі є глюкокортикоїди і мінералокортикоїди. Найбільш важливу 

роль у розвитку стресової реакції грає глюкокортикоидкортизол ( «гормон 

стресу»). Кортизол володіє катаболическим дією, стимулює перетворення 

білків в вуглеводи, призводить до підвищення концентрації глюкози в крові, 

регулює утворення і розподіл жирів, сприяючи гіперліпідемії і 

гіперхолестеринемії, пригнічує клітинний і гуморальний імунітет. 

Хронічний стрес діє переважно негативний вплив на функції організму, що 

обумовлює підвищення ймовірності розвитку соматичних захворювань. 

- Lazarus R.S. (1976): Розлади як результат взаємодії між особистістю і 

оточенням; теорія процесів совладания "(копінг - механізмів); 

Характер і вираженість психосоматичних порушень визначаються 

структурою особистості, її системою цінностей, мотиваціями і здібностями. 

Очікування і дії по-різному переживаються людьми в залежності від їх віри у 

власні можливості, від задоволення, що доставляється від діяльності, або 

честолюбства. Процеси совладания з ситуацією, або копінг- процеси 

(сукупність процесів, що відбуваються в особистості і спрямованих на 



досягнення адаптації до стресу, контролю над ними, збереження діяльності на 

тлі стресу), визначаються особистісними особливостями і значенням ситуації 

для людини. Процеси опанування є частиною афективної реакції, і від них 

залежить збереження емоційного гомеостазу. 

- Peseschkian N. (1977): Психосоматическое розлад як результат 

односторонньої переробки конфлікту через реакцію "втеча в тіло"; 

- Коркина М.В., Морилов В.В. (1998): Теорія "системних психосоматичних 

циклів". 

Провідним механізмом розвитку психосоматичного захворювання, на 

думку авторів, є формування через етап психосоматичних реакцій моно- і 

полісистемних психосоматичних циклів, відповідальних за утворення 

первинних і вторинних психосоматозів в рамках єдиного психосоматичного 

континууму. На тлі невротичної депресії спочатку формується первинний 

психосоматозів, в якому відбувається кількісне збільшення психосоматичної 

патології в рамках єдиної ураженої системи. Надалі, у міру 

транформациимоносістемного психосоматичного циклу в полісистемний, за 

рахунок феномена "післястресових психологічної беззахисності" формується 

вторинний психосоматозів, що включає в себе психосоматическую патологію 

інших органів і систем. 

4. Фізіологічні теорії: 

- Павлов І.П. (1903): Теорія рефлекторної основи психічної діяльності; 

І.П. Павлов при вивченні механізмів харчового рефлексу показало вплив 

факторів зовнішнього середовища через ЦНС на вегетативні функції і 

послужило поштовхом умовно-рефлекторного моделювання психосоматичних 

захворювань. 

- Jackson H. (1931): Функціональна модель центральної нервової системи з 

ієрархією фізичних і психічних активностей; 

- Биков К.М. (1947): Сигналізація з внутрішніх органів може включатися в 

загальні механізми умовно- рефлекторної інтегративної діяльності мозку; 

- Биков К.М., Курцин І.Т. (1960): Гіпотеза про кортико-вісцеральний 

походження психосоматичних розладів; 

К.М. Биков, І.Т. Курцин - довели експериментально вплив інтерорецепція 

на функції кори і стовбура головного мозку. Було зроблено припущення, що 

пусковим механізмом психосоматичних захворювань є як фактори зовнішнього, 

так і внутрішнього середовища, а також порушення Екстер і інтерорецепція, що 

призводять до дисбалансу процесів збудження і гальмування в головному 

мозку. 

- Harris J.W. (1962): Психосоматичні розлади пов'язані з діяльністю 

гіпоталамо-гіпофізарної системи з ретикулярної формацією стовбура мозку. 

Сучасні концепції в області психосоматики. 

Психосоматичний напрямок активно розвивається в останні десятиліття в 

медицині і клінічної психології. 

Нову клінічну гіпотезу щодо механізмів формування психосоматичних 

розладів висунули А.Б. Смулевіч і співавт (1999). Відповідно до неї 

формування системи психосоматичних співвідношень розглядається не в 

аспекті односпрямованого (психо- і соматоцентричної вектор) впливу 

психічних або соматичних факторів, а з урахуванням їх взаємодії. Висунута 



авторами гіпотеза розглянута на моделі взаємодії особистості (як 

характерологічні або патохарактерологической структури) і соматичних 

захворювань. При цьому аналізуються найбільш типові варіанти такої 

взаємодії, що реалізується як на психологічному (внутрішня картина хвороби), 

так і на клінічному (нозогенние реакції - психогенні реакції, що виникають у 

зв'язку з соматичним захворюванням, що виступають в якості психотравмуючої 

події і відносяться до групи реактивних станів) рівні . Серед основних факторів 

нозогенних реакцій відзначені "семантика" діагнозу, клінічні особливості 

захворювання, обмеження, що накладаються соматичним стражданням на 

побутову і професійну діяльність. Автори відзначають, що дослідження 

психосоматичних співвідношень вимагає розробки спеціальних методологічних 

підходів, які передбачають відмову від традиційної систематизації 

особистісних розладів і проявів соматичних захворювань. 

 

4. Інтегративний підхід в психосоматики 

При інтегративному підході здоров'я і хвороба розглядаються в контексті 

складного біопсихосоціального взаємодії. В інтеграційних моделях 

підкреслюється многофакторность етіології і патогенезу будь-якого 

захворювання, необхідність розгляду його з системних позицій. Представники 

цього напрямку роблять акцент на дослідженні психосоматичних і 

соматопсихічних співвідношень в контексті функціонування складно 

організованої системи, яка взаємодіє з навколишнім світом в його 

різноманітних проявах. 

2.1. Артеріальна гіпертонія. 

В даний час критеріями АГ вважають стійке підвищення протягом 6 - 8 

тижнів систолічного тиску до 140 мм рт.ст. і більше та / або діастолічного до 90 

мм рт. Ст. і більше (Моісеєв В.С., Сумароков А.В., 2001). Есенціальна АГ 

(гіпертонічна хвороба) - захворювання серцево-судинної системи, що 

розвивається внаслідок первинної дисфункції вищих сосудорегулирующий 

центрів і наступних нейрогуморальних і ниркових механізмів, що 

характеризуються артеріальною гіпертензією, функціональними, а при 

виражених стадіях - органічними змінами нирок, серця, центральної нервової 

системи (Кушаковский М.С ., 1982). До числа психосоматичних захворювань 

відноситься тільки есенціальна АГ, причому частка хворих з цією патологією 

становить 90- 95% серед усіх хворих з АГ (Kaplan N., 1997). 

Факторами є: систолічна лабільність артеріального тиску, схильність до 

ситуативних реакцій підвищення артеріального тиску, надмірна вага, 

гіподинамія, сімейна обтяженість по серцево-судинним захворюванням. 

Стресові впливу. Виявлено взаємозв'язки артеріальної гіпертензії з 

ситуаціями, в яких виникають: постійна афективна напруженість, тривога, 

страх, занепокоєння, розгубленість перед обличчям незалежної від людини 

ситуації; прихований гнів і пригнічені агресивні тенденції, спрямовані проти 

якихось конкретних осіб; страх втратити чиєсь розташування, визнання, 

втратити роботу і втратити просування по службі; відчуття хронічної нестачі 

часу; безперервний контроль над зовнішніми проявами своїх почуттів (за 

даними Ванчаковой Н.П. і співавт., 1996). 



Особливості особистості. Характерні стримування емоцій, надмірно 

адаптивне, поступливий, орієнтоване на соціальний успіх, пасивне, уникають 

конфліктів поведінку, змінене сприйняття конфлікту, заперечення стресу в 

ситуації напруги. На фрустрацію реагують фіксацією самозахисту і почуттям 

переважання перешкод, зниженням рівня мотивації на досягнення і рівня 

соціальної захищеності, наростанням страху невдачі. 

2.2. Ішемічна хвороба серця (стенокардія, інфаркт міокарда). 

Ішемічна хвороба серця (ІХС) - це недостатність коронарного кровотоку, 

обумовлена стенозуючий атеросклероз вінцевих артерій серця або рідше 

спазмом і / або пристінковим або обтуруються тромбозом (Моісеєв В.С., 

Сумароков А.В., 2001). 

Факторами є: чоловіча стать, підвищення вмісту холестерину в крові, 

підвищення активності системи згортання при одночасному пригніченні 

активності противосвертиваючих компонентів крові, гіпертонія, цукровий 

діабет, ожиріння, зловживання нікотином, гіподинамія, спадкова схильність. 

Стресові впливу. Характерними пусковими є соціальні ситуації, в яких 

виникає переживання втрати об'єкта. Такі ситуації включають міжособистісні 

розчарування з вираженим почуттям розставання, втрати, глибокої образи, 

лабильноесамосприйняття, що має виразну депресивну забарвлення (за даними 

Ванчаковой Н.П., 1996). 

Особливості особистості. Характерні енергійність, честолюбство, 

цілеспрямованість, діяльність, прагнення до змагання, суперництва, 

ідентифікації себе з роботою, відчуття нестачі часу, нездатність відпочивати і 

розслаблятися (поведінка типу А). Відкритість і доступність контакту в 

поведінці, поєднується з протилежного установкою, перш за все страхами, 

пов'язаними з ригідністю поведінки в цілому. Ситуації перевантаження і 

конфліктів вони намагаються вирішувати закликами до себе самим більше 

поспішати, бути ще сильніше і досконаліше. 

2.3.Язвенная хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки. 

Виразкова хвороба (ВХ) - хронічне рецидивуюче захворювання, що 

протікає з утворенням дефекту слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої 

кишки, схильне до прогресування, із залученням до патологічного процесу 

інших органів системи травлення (Мінушкін О.М. та ін., 1995). 

Факторами є: схильність до несподіваних реакцій інтенсивної 

перистальтики шлунка і пілороспазм у фрустрирующих ситуаціях. Збільшення 

числа обкладочнихклітин, гіперпродукціягастрину, пепсину, гіперфункція 

n.vagus, дефіцит фукоза, соматостатину, ендорфінів, простагландинів, Д-

клітинна недостатність, 1 (0) і 2 (А) група крові, 

інфікованістьХелікобактерпілорі, спадкова обтяженість по виразковій хворобі . 

Дванадцятипалу кишку робить мішенню психосоматичних порушень її 

гіпермоторіка, підвищення в ній тиску під час страху, гніву, емоційної напруги. 

Стресові впливу. Крім ситуацій, пов'язаних з перерахованими вище типами 

конфліктів, так само, за даними літератури, фактором ризику можуть вважатися 

переміщення і переїзди за межі звичного життєвого простору. Так, серед 

мігрантів виразкова хвороба зустрічається достовірно частіше, ніж інші 

захворювання (за даними Ванчаковой Н.П. і співавт, 1996). 



Особливості особистості. Виділяють три типи особистості виразкових 

хворих, пов'язаних з фрустрацією потреби в любові, характерною по 

психоаналітичним поняттям для даної патології. Псевдонезавісімие - любов, 

відносини, засновані на емоційну теплоту в їхньому уявленні роблять людину 

слабкою, залежною і, отже, є неприйнятними з точки зору позитивного 

сприйняття себе. Захворювання сприймається як загроза образу Я і, отже, 

ставлення до нього, як правило, анозогностіческое. Пассівнозавісімие - 

характерно прагнення до залежності, емоційним відносинам, тісно пов'язане зі 

значною фігурою в своєму оточенні. Проблеми у стосунках їх з останньої є 

пусковими в розвитку захворювання. Хвороба може бути джерелом 

відновлення відносин зі значною фігурою або встановлення нових - з лікарем. 

Ставлення до хвороби гіпернозогностичний. Тираничность - найбільш незрілі. 

Характерно прагнення до задоволення всіх потреб з мінімальними витратами і 

без затримок, що призводить до конфліктів з оточенням і виникнення 

захворювання. 

2.4. Язвений коліт 

Факторами є: жіноча стать. Генетично зумовлена схильність дифузійної 

ендокринної системи до формування блоку окремих імунних механізмів 

місцевого імунітету слизової оболонки товстої кишки і загального імунітету. 

Зниження рівня андрогенів, дисбаланс естрогену і прогестерону. Особливості 

вегетативної нервової системи: переважання впливу ерготропного відділу. 

Кишкова інфекція як запускає фактор. 

Стресові впливу. Найбільш патогенними є ситуації втрати відносин, які 

виникають в результаті зміни звичного оточення, змін на роботі, втрати 

близьких. Захворювання розглядається як еквівалент реакції печалі, що виникає 

в ситуації втрати значущих відносин (за даними Ванчаковой Н.П. і співавт., 

1996). 

Особливості особистості. Характерні схильність до самозвинувачення, 

підвищена емоційна відповідальність, віра в неможливість змін, очікування 

схвалення від інших, низька самооцінка, надмірна чутливість до власних невдач 

і сильне прагнення до залежності і опіки. Хворі відрізняються досить 

вираженим інфантилізмом, часто прагнуть до успіху при знижених фізичних 

можливостях, підвищено пунктуальні, обов'язкові, конформних, нерішучі, 

мають вузьке коло уподобань, прагнення до інтелектуалізації, жорстке 

ставлення до моральних норм. Втрата відносин з ключовою фігурою 

переживається на несвідомому рівні як загроза власному існуванню. 

2.5. Бронхіальна астма. 

Бронхіальна астма - хронічне рецидивуюче захворювання з переважним 

ураженням бронхів, яке характеризується їх гіперактивністю, обумовленої 

специфічними (імунологічними) і 9ілі) неспецифічними (неіммунологіческімі), 

вродженими чи набутими механізмами, основним обов'язковою ознакою якого 

є напад задухи і (або) астматичний статус - внаслідок спазму гладких м'язів 

бронхів, гіперсекреції і набряку слизової оболонки бронхів (Федосєєв Г.Б., 

1988). 

Факторами є: жіноча стать. Вікові особливості (захворювання або його 

провісники частіше виникають у дітей в перші 10 років життя). Бронхіальна 

астма відноситься до «комплексним генетичних захворювань», для яких ясний 



факт наявності генетичного патерну, але відсутній будь-який конкретний ген, 

порушення функції якого було б відповідально за розвиток хвороби. У число 

біологічних дефектів, що сприяють розвитку бронхіальної астми відносять 

особливості імунної системи: носійство антигенів В13, В21, В35. Велике 

значення має поєднання HLA локусу з кластером генів, що кодують синтез 

цитокінінів (локус g31 5-ої хромосоми). Підвищена чутливість бронхів до 

ацетилхоліну. Порушення негативного зворотного зв'язку в системі 

гіпоталамус-гіпофіз-кора надниркових залоз, що призводить до виснаження їх 

резервних можливостей. Вроджені чи набуті зміни респіраторних органів 

(куріння, вплив побутових алергенів, вірусні респіраторні інфекції вагітних або 

на першому році життя дитини), які корелюють з гіперреактивністю бронхів, 

схильністю до порушення взаємин вдих-видих в сторону труднощі видиху. На 

клітинному рівні виявляються дефекти мембранно-рецепторного комплексу 

(особливо ліпідного матриксу), що є причиною онтогенетической незрілості 

клітин (еритроцитів, лімфоцитів), найбільш яскраво проявляється 

парадоксальними реакціями при проведенні навантажувальних проб з 

адреноагоністамі і адреноантагоністамі. 

Передбачається, що для хворих на бронхіальну астму характерні: 

* Незрілість механізмів психологічного захисту; 

* Неадекватний і нереалістичний образ власного Я і сімейного оточення; 

* Схильність до блокування емоційних переживань; 

* Низький рівень усвідомлення актуальних емоцій і потреб; 

* Інфантилізм, залежність, потреба у формуванні симбіотичних відносин; 

* Недорозвинення власної ціннісної системи; 

* Виражена комунікатівная цінність симптому бронхіальної астми і 

тенденція до уникнення відкритого обговорення конфліктів. Найчастіше сам 

симптом стає способом патологічної адаптації до особистісних конфліктів і 

конфліктів в мікросоціальної середовищі. 

Стресові впливу. Про преморбідних особливостей особистості хворих на 

бронхіальну астму говорити складно, оскільки захворювання розвивається 

частіше у віці становлення особистості. Для хворих на астму характерно 

порушення адекватного сприйняття Я, зниження інтеграції почуття Я і 

самодостатності спокою і емоційного комфорту, емоційна відгородженість, 

підозрілість. Виявлено, що хворі на бронхіальну астму відрізняються тим, що в 

умовах фрустрації стан емоційної напруги, занепокоєння, провини, тривоги 

зменшують за допомогою соматичних симптомів - нападу астми. В освіті 

такого взаємозв'язку активно беруть участь реакції підкріплення з боку осіб 

значущого оточення, частіше батьків. Цей же механізм бере участь у 

формуванні істероїдних рис особистості в процесі захворювань. Поява 

симптомів бронхіальної астми призводить до зміни дистанції між членами 

родини. Тому нерідко захворювання виступає в якості фактора, що зближує 

членів сім'ї (маніпулятивний аспект захворювання). Як патодінаміческіх 

факторів розглядаються наявність у матерів хворих на астму невротичних рис і 

раннє порушення хворого з матір'ю, в яких виражений дефіцит емоційного і 

тілесного контакту. Для батьківських сімей хворих характерна наявність 

емоційного лідера, домінування одного з батьків і підпорядкована позиція 

іншого. Як пускових розглядаються ситуації, в яких виникає конфронтація 



«бажання ніжності» і «страху перед ніжністю» і, як наслідок, затримуються 

емоції і повітря. Виділяють чотири варіанти механізмів нервово-психічної 

провокації нападів бронхіальної астми, при яких напади дозволяють: 

* Пом'якшити нереалістичні вимоги до себе (неврастеноподобний 

механізм); 

* Зайняти виняткове становище (істероподобний); 

* Піти від необхідності вибору (псіхастеноподобний); 

* Розрядити конфліктну обстановку в родині (шунтовой) (за даними 

Ванчаковой Н.П. і співавт., 1996). 

2.6. нейродерміт 

Фактори схильності. У їх групу включають підвищену чутливість шкіри, 

схильність до алергічних реакцій, сімейну обтяженість по атопічним дерматитів 

і бронхіальній астмі. 

Особливості особистості. Так як захворювання починається в ранньому 

дитячому віці, то можна говорити про особистісні якості, пов'язаних з 

нейродермітом. Пацієнти характеризуються пасивністю, недостатністю 

комунікативних процесів, труднощами в самоствердженні. Переважають 

особливості гальмівного або истероидного кола. В процесі захворювання 

можливо особистісний розвиток в бік посилення астенічних, тривожних, 

депресивних, істеричних рис. 

Стресові впливу. Структура і механізми близькі до того, що виділено при 

бронхіальній астмі. 

2.7. гіпертиреоз 

Фактори схильності. Жіноча стать. Середній вік. Спадкова схильність, 

особливий стан імунної системи. Багатодітність. 

Особливості особистості. Характерна постійна готовність багато 

працювати, постійно бути зайнятим. Своя життя сприймається як 

випробування, яке треба витримати, тому більша частина емоційних станів 

включає страх. Властиве прагнення висунутися, досягти значного положення в 

системі соціальних відносин. 

Стресові впливу. Гіпертиреоз часто розвивається слідом за сильними 

переживаннями і гострими життєвими труднощами через смерть близьких, 

нещасних випадків. У ряді випадків пусковим моментом або чинником, що 

викликає рецидив, виявляється переживання втрати.\ 

2.8. Цукровий діабет 

Фактори схильності цукрового діабету 1 типу (ювенільного). Спадкова 

схильність, імунні порушення. 

Фактори схильності цукрового діабету 2 типу (цукровий діабет літніх, ок. 

90% всіх хворих на цукровий діабет). Спадкова схильність, вік після 50 років, 

ожиріння, хронічний стрес, депресія. 

Стресові впливу. Дослідження свідчать про важливу роль хронічного 

стресу в патогенезі цукрового діабету 2 типу. Відносно цукрового діабету 1 

типу підкреслюється роль стресу як фактора, що провокує маніфестацію 

захворювання. Саме захворювання також є потужним стресором, враховуючи 

його невиліковність, загрозу для життя у зв'язку з гострими ускладненнями 

(гіпоглікемією, кетоацидозом), високий ризик інвалідизації внаслідок пізніх 



судинних і неврологічних ускладнень, необхідність постійного лікування (в 

ряді випадків, замісної інсулінотерапії), самоконтролю фізичного стану і т.д. 

Особливості особистості. Згідно психодинамічної підходу для розуміння 

психологічних механізмів патогенезу цукрового діабету необхідний аналіз 

наступних тем, які характеризують клінічну картину захворювання: 

* Теми блокованої потреби в харчуванні (неможливості засвоєння їжі 

внаслідок порушення секреції інсуліну або підвищеної інсулінорезистентності 

тканин), 

* Теми саморуйнування (співвідноситься з аутоімунними процесами при 

цукровому діабеті 1 типу), 

* Теми блокованих страху і агресії (співвідноситься з різким підвищенням 

рівня глюкози в крові при реакції «боротьби і втечі»). 

G.Rudolf (1970) наступним чином узагальнює літературні дані про 

психосоматичних концепціях виникнення діабету: 

* В результаті ідентифікації їжі з любов'ю блокування цієї емоції 

призводить до переживання стану голоду, яке посилюється незалежно від 

прийому їжі. 

* Періодично актуалізуються неусвідомлені страхи, приводячи до 

реагування за типом «боротьби-втечі», обумовлюють хронічну гіперглікемію. 

Накопичення неотреагірованние емоційної напруги (тривоги і гніву), несвідомо 

виникає у відповідь на суб'єктивно значущі подразники, створює умови для 

порушення регуляції вуглеводного обміну з тенденцією до гіперглікемії. 

* Внутрішньоособистісних конфліктів і потреби компенсаторно 

задовольняються актом їжі. Інтенсивний апетит і схильність до ожиріння 

ведуть до стабільної гіперглікемії. 

Центральне місце в психодинамічних інтерпретаціях етіології цукрового 

діабету займає тема незадоволених потреб в материнській любові, яка в 

дитинстві ототожнюється з харчуванням. 

В рамках поведінкового і когнітивно-поведінкового підходів найбільше 

значення при дослідженні психологічних механізмів розвитку цукрового 

діабету (перш за все 2 типу) надається дезадаптивною стереотипам харчової 

поведінки, що призводить до ожиріння (екстернальний, емоціогенние 

харчування). 

 

Семінар №1. Психосоматичні розлади 

1. Психосоматика: визначення поняття 

2. Історія розвитку психосоматичного напрямку. 

3. Психосоматичні теорії і моделі. 

4. Интегративний підхід в психосоматиці. 

Зробити конспект з відповідей на ці питання. 

 



 

Тема 2. Психічні розлади, що проявляються в соматичної сфері та 

ускладнюються соматичною патологією. 

 

1. Психічні розлади, що проявляються в соматичної сфері 

1.1. Діссоціатівние розлади рухів і відчуттів (конверсійні розлади) 

1.2. соматоформні розлади 

2. Психічні розлади, що ускладнюються соматичною патологією 

2.1. Розлади харчової поведінки (F50) 

2.2. Соматичні ускладнення при алкогольної залежності 

 

До числа психічних розладів, що виявляються в соматичної сфері, 

відносять перш за все діссоціатівние розлади рухів і відчуттів і соматоформні 

розлади, однак соматичні симптоми можуть спостерігатися в клінічній картині і 

більшості інших психічних захворювань. 

Психічні розлади, що проявляються в соматичної сфері, слід відрізняти від 

психічних захворювань, які ускладнюються соматичною патологією, при яких: 

1. Є об'єктивно реєструється соматична патологія (при діссоціатівних і 

соматоформних розладах соматична патологія або відсутня, або не відповідає 

вираженості симптомів); 

2. Соматичні розлади є наслідком патологічних форм поведінки 

(наприклад, зловживання психоактивними речовинами, порушення режиму 

харчування, «ризикована» поведінку і ін.). 

До психічних розлади, ускладнюються соматичною патологією, відносять 

перш за все адиктивні розлади і розлади харчової поведінки, хоча слід 

зазначити, що і при багатьох інших психічних розладах зміни поведінки і 

способу життя в цілому можуть істотно підвищувати ймовірність розвитку 

соматичної патології. 

 

1. Психічні розлади, що проявляються в соматичної сфері 

1.1. Діссоціатівние розлади рухів і відчуттів (конверсійні розлади) 

Діссоціатівние розлади рухів і відчуттів (F44.4-F4.7) - сенсорні і рухові 

розлади, що не мають в своїй основі об'єктивно реєстрованих уражень нервової 

системи. Можуть набувати таких форм: 

1. Діссоціатівние рухові розлади (F44.4): псевдопараліч, псевдопарез, 

порушення координації, нездатність стояти без сторонньої допомоги (астазія-

абазия); 

2. Діссоціатівние конвульсії (F44.5): псевдопріпадкамі, судоми, що 

імітують епілептичний припадок, однак без життєво небезпечних проявів 

(небезпечних падінь, Прикушенняізика і т.п.). 

3. Діссоціатівние сенсорні розлади (F44.5): різноманітні порушення 

чутливості (шкірної чутливості, зору, слуху). 

Симптоми діссоціатівних розладів часто відображають уявлення пацієнта 

про фізичну захворюванні і не відповідати анатомічним і фізіологічним 

принципам. 



Часто може виявлятися «вторинна вигода» від захворювання - його 

здатність вирішувати суб'єктивно непереборні для пацієнта труднощі і 

конфлікти, уникати вирішення непосильних завдань. 

 

1.2. Соматоформні розлади 

Соматоформні розлади (F45) - стану, в клінічній картині яких психічні 

порушення ховаються за соматовегетативних симптомами, які не мають 

об'єктивно реєстрованої органічної основи або за своєю тяжкістю і стійкості не 

відповідають об'єктивно виявляються соматичним розладів. 

Згідно МКБ-10, виділяють наступні варіанти соматоформних розладів: 

1. соматизированной розлад (F45.0) 

2. Соматоформнаядисфункція вегетативної нервової системи (неврози 

внутрішніх органів) (F45.3). 

3. Іпохондричний розлад (F45.2) 

 

Соматизований розлад - психічний розлад, що виявляється множинними, 

часто видозмінюються, соматичними скаргами, що не мають основи у вигляді 

структурних уражень органів і тканин. Захворювання частіше зустрічається у 

жінок, має, як правило, хронічний характер, з хвилеподібним перебігом. 

Супроводжується різноманітними емоційними порушеннями (тривожного, 

депресивного спектру) і труднощами соціальної адаптації. 

 

Соматоформнаядисфункція вегетативної нервової системи - група 

розладів, що проявляються симптомами ураження внутрішніх органів або 

систем органів, проте не мають об'єктивно реєстрованої основи. Як правило, 

проявляються поєднанням: 

1. Специфічні скарги (скарги на розлад певної системи органів, наприклад, 

шлунково-кишкового тракту, органів дихання); 

2. Скарги неспецифічного характеру (загальною вегетативної лабільності); 

3. Емоційних порушень. 

Залежно від характеру специфічних скарг виділяють наступні варіанти 

соматоформні вегетативної дисфункції: 

F45.30 Соматоформнаядисфункція вегетативної нервової системи серця і 

серцево-судинної системи (наприклад, кардіоневроз, нейроциркуляторна 

астенія) 

F45.31 Соматоформнаядисфункція вегетативної нервової системи верхньої 

частини шлунково-кишкового тракту (наприклад, психогенна аерофагія, 

психогенна диспепсія, пілороспазм) 

F45.32 Соматоформнаядисфункція вегетативної нервової системи нижньої 

частини шлунково-кишкового тракту (наприклад, психогенний метеоризм, 

синдром подразненого кишечника) 

F45.33 Соматоформнаядисфункція вегетативної нервової системи органів 

дихання (психогенний кашель, психогенна задишка) 

F45.34 Соматоформнаядисфункція вегетативної нервової системи 

сечостатевих органів (психогенна дизурія) 

 



Соматизовані депресії - депресії, в клінічній картині яких переважають 

соматовегетативних порушення, отримав назву маскированной або 

соматизированной депресії. Компоненти депресивної тріади в цих випадках не 

досягають повної психопатологічної завершеності. 

Соматичний комплекс депресії включає безсоння з ранніми 

пробудженнями, розлади апетиту (зниження апетиту з втратою маси тіла або 

підвищення апетиту з потребою в високо вуглеводної їжі з підвищенням маси 

тіла), запори, сухість слизових оболонок, зниження лібідо, сексуальні 

дисфункції, аменорею, алгіямі різної локалізації . Максимальна вираженість 

симптоматики відзначається в ранкові години (добовий ритм). 

Диференційно-діагностичні критерії соматизированной депресії: 

1. Різноманітні тілесні сенсації і вегетативні розладу не пояснюються 

актуальною соматичною патологією. 

2. Клінічні прояви мають як добову, так і сезонну динаміку. 

3. Зміна маси тіла на 5% від початкової (як зменшення, так і збільшення) 

4. Наявність спадкової навантаженістьафектних розладів 

5. Виявлення в клінічній картині компонентів депресивної тріади 

(гіпотимія, моторна і ідеоторная загальмованість). 

6. Позитивна динаміка стану у відповідь на терапію антидепресантами. 

У общесоматической практиці спостерігаються різноманітні соматичні 

«маски» депресії: алгические (стійкі больові відчуття в різних частинах тіла: 

цефалгіческая, кардіалгіческіх, фибромиалгии, атипові лицьові болі, паналгія), 

абдомінальний, вазомоторно-алергічна, вегетативні дисфункції. 

За статистикою частота хворих з депресіями в практиці лікарів загальної 

практики досягає 70%. 

Іпохондричний розлад психічний розлад, що виявляється переконаністю в 

наявності у себе важкого, невиліковного соматичного захворювання, яке не 

відповідає дійсності. 

Згідно МКБ-10 іпохондричний розлад діагностується при наполегливій 

переконаності пацієнта (як мінімум шестимісячної давності) в наявності одного 

або двох конкретних соматичних захворювань, що обумовлює серйозну 

стурбованість, нав'язливі побоювання і негативні переживання, що змушує 

постійно шукати медичну допомогу при неможливості прийняти запевнення у 

відсутності фізичних причин соматичних симптомів. 

До основних елементів іпохондричного синдрому відносять різноманітні 

тілесні сенсації: парестезії (відчуття оніміння, поколювання, повзання 

мурашок), психалгії (болі, нерідко множинні, що виникають без об'єктивних 

причин), сенесталгіі (болі химерного характеру), сенестопатии (спонтанні 

обтяжливі відчуття, які хворі не можуть описати), синестезії (відчуття 

тотального фізичного недомаганія). 

Особливістю стану є концентрація пацієнтів на патологічних відчуттях з 

повною поглощенностью ними і виключення будь-якої іншої, не пов'язаної з 

іпохондричними переживаннями діяльності. 

За статистикою ипохондрические стану складають від 3 до 10% серед 

пацієнтів лікарів загальної практики. 

Іпохондричні синдроми можуть бути невротичного, субпсіхотіческого і 

психотичного (маревного) рівня. 



Коло нозологічних форм, при яких зустрічаються іпохондричні розлади, 

досить широкий, це і ендогенні захворювання (шизофренія, біполярний 

афективний розлад), і органічні ураження ЦНС (судинні захворювання 

головного мозку), і невротичні і патохарактерологические розлади. 

 

Дісморфізм (дисморфофобія, дісморфоманія) - різновид іпохондричних 

синдромів, переважно дебютує в підлітковому віці (до 80%), можуть бути 

транзиторним етапом формування нормального сприйняття свого фізичного Я. 

Дисморфофобія - побоювання наявності у себе уявного фізичної вади або 

каліцтва, розлад невротичного рівня. 

Дісморфоманія - переконаність в наявності у себе уявного фізичної вади 

або каліцтва, є маячних розладом. 

Дісморфоманіческій синдром включає в себе тріаду ознак: ідеї фізичної 

вади, ідеї відносини (хворі побоюються, що оточуючі помічають, обговорюють 

і сміються над їх «недоліками). 

Хворі з дісморфоманіей і дисморфофобією схильні диссимулировать свій 

стан. У зв'язку з цим важливо відзначити наявність двох характерних 

симптомів, які виявляються при расспросе хворих та їхніх родичів: симптом 

«дзеркала» (пильну, що займає багато часу розглядання себе в дзеркалі) і 

«фотографії» (уникнення фотографування). 

Для даної категорії хворих характерно активне звернення до лікарів різних 

спеціальностей - косметологів, пластичних хірургів, щелепно-лицьовим 

хірургам, стоматологам, ендокринологів. 

 

 

2. Психічні розлади, що ускладнюються соматичною патологією 

2.1. Розлади харчової поведінки (F50) 

У структурі розладів харчової поведінки центральне місце займають два 

синдрому: 

1. Нервова анорексія 

2. Нервова булімія 

В основі нервової булімії і нервової анорексії лежать дісморфоманіческій 

або дісморфофобіческіе переживання надмірної повноти тіла в цілому або його 

окремих частин. Вік початку захворювання 14-18 років. Хворіють частіше 

дівчата (співвідношення - 6: 1 для булімії і 10: 1. Для анорексії). У преморбиде 

характерні інфантильність, переважання істероїдних і тривожно-недовірливих 

рис характеру. Характерні сфери захоплень з підвищеними вимогами до 

суворого підтримці постійної маси тіла (спортсменки, балерини, манекенниці, 

фотомоделі). 

Нервова анорексія - психопатологічний синдром, що характеризується 

навмисним і цілеспрямованим зниженням пацієнтом маси свого тіла, що 

призводить до виснаження, псіхоендокрінним порушень і супутнім нервово-

психічних порушень. 

Діагностичні критерії нервової анорексії: 

1. Вага тіла на рівні як мінімум на 15% нижче очікуваного; 

2. Втрата ваги викликана самим пацієнтом за рахунок дотримання суворої 

дієти і / або цілеспрямованого використання спеціальних засобів зниження ваги 



(значних фізичних навантажень, прийому проносних засобів, штучного 

викликання блювоти і ін.); 

3. Виражене спотворення образу свого тіла; 

4. Ендокринні зміни (аменорея у жінок з усталеною менструальної 

функцією) 

Диференціальний діагноз слід проводити з соматичними захворюваннями 

(пухлина мозку, синдром мальадсорбціі і ін.), Зловживанням психоактивними 

речовинами (в першу чергу, психостимуляторами), депресивними розладами. 

Перебіг і прогноз: 40% хворих одужують, 30% - періодично рецидивуючий 

перебіг, 30% - хронічний перебіг. 

Нервова булімія - психопатологічний синдром, що характеризується 

підвищеною стурбованістю контролем ваги тіла, систематичними нападами 

переїдання з подальшим використанням «очищають» коштів для зниження 

полнять ефекту їжі. 

Діагностичними критеріями нервової булімії є: 

1. Неконтрольовані приступи обжерливості, що тривають 1-2 години 

2. Наявність компенсаторного поведінки (викликання блювоти, прийом 

проносних, сечогінних засобів, голодування, надмірне фізичне навантаження) 

3. Напади повинні виникати не рідше 2 разів на тиждень протягом 3 

місяців 

4. Хворі виявляють надмірну заклопотаність своєю масою тіла, фігурою. 

Диференціальний діагноз проводять з еквівалентами епілептичних 

припадків, депресивними розладами, цукровим діабетом, церебрально-

атрофічними процесами. 

Перебіг, як правило, хронічне, може ускладняться порушеннями 

електролітного балансу і метаболічним алкалозом. 

2.2. Соматичні ускладнення при алкогольної залежності 

Алкогольний абстинентний синдром (ААС) 

ААС виникає протягом декількох годин після повного припинення 

тривалого (як мінімум кілька днів) інтенсивного вживання алкоголю. 

Абстинентний синдром включає в себе комплекс психічних, неврологічних 

і соматовегетативних порушень. 

Соматовегетативних порушення представлені слабкістю, гіпергідрозом, 

тахікардією, підвищенням артеріального тиску, нудотою, блювотою. 

Тремор пальців рук, століття, кінчика язика, гіперрефлексія, атаксія 

відносяться до неврологічних порушень. 

Психічні порушення при неускладненому ААС представлені безсонням, 

тривогою, дратівливістю, погіршенням настрою, астенією. 

На тлі ААС спостерігається декомпенсація наявних соматичних 

захворювань. 

Обтяжувати протягом ААС може наявність специфічних для клініки 

алкоголізму таких соматичних захворювань, як панкреатит, 

міокардіодистрофія, цироз печінки, пневмонія. Крім того, слід брати до уваги 

тривалість запою і ступінь загального виснаження пацієнта. 

Ускладненнями ААС є делірій, вербальний галюциноз, параноїд, 

Корсаковский психоз і судомного синдрому. 



Лікування ААС включає в себе проведення дезінтоксикаційної, 

дегідротаціонной, седативною і необхідної корекційної (соматичного стану) 

терапії. 

 

Семінар 2. Психічні розлади, що проявляються в соматичної сфері та 

ускладнюються соматичною патологією. 

1. Психічні розлади, що проявляються в соматичної сфері 

1.1. Діссоціатівние розлади рухів і відчуттів (конверсійні розлади) 

1.2. соматоформні розлади 

2. Психічні розлади, що ускладнюються соматичною патологією 

2.1. Розлади харчової поведінки (F50) 

2.2. Соматичні ускладнення при алкогольної залежності 

Зробити конспект з відповідей на ці питання. 



 

Тема 3. Психічні розлади при соматичних захворюваннях 

 

1.1.Сіндроми потьмарення свідомості. 

1.2. Синдроми виключення свідомості. 

1.3 Психоорганический синдром і деменція. 

1.4. Астенічний синдром при соматичних захворюваннях. 

1.5. Соматогенні емоційні порушення. 

2. нозогенних психічні розлади 

2.1. Ставлення до хвороби 

2.2. Власне нозогенние психічні розлади 

3. Приватні аспекти психічних порушень при соматичних захворюваннях 

(по Н.П.Ванчаковой з співавт., 1996 р) 

3.1 Психічні порушення при онкологічних захворюваннях 

3.2. Психічні розлади перед- і післяопераційного періодів 

 

 

У хворих з соматичними захворюваннями може спостерігатися широке 

коло психічних порушень як невротичного, так і психотичного або 

субпсіхотіческого рівнів. 

К. Шнайдер запропонував вважати умовами появи соматично обумовлених 

психічних порушень наявність таких ознак: 1) присутність вираженої клініки 

соматичного захворювання; 2) присутність помітної зв'язку в часі між 

соматичними і психічними порушеннями; 3) певний паралелізм в перебігу 

психічних і соматичних розладів; 4) можливе, але не обов'язкове поява 

органічної симптоматики 

Імовірність виникнення соматогенних розладів залежить від характеру 

основного захворювання, ступеня його тяжкості, етапу течії, рівня ефективності 

терапевтичних впливів, а також від таких властивостей, як спадковість, 

конституція, преморбідний склад особистості, вік, іноді підлогу, реактивність 

організму, наявність попередній шкідливостей. 

 

Таким чином, етіопатогенез психічних розладів при соматичних 

захворюваннях визначаються взаємодією трьох груп факторів: 

1. Соматогенні чинники 

2. Психогенні чинники 

3. Індивідуальні особливості пацієнта 

Крім того, в процесі виникнення соматогенних розладів можуть брати 

участь додаткові психотравмуючі чинники, не пов'язані з захворюванням. 

 

Відповідно, вплив соматичного захворювання на психічний стан хворого 

може призводити до розвитку переважно соматогенних або переважно 

психогенних психічних розладів. У структурі останніх найбільше значення 

мають нозогеніі і ятрогении. 

Визначення ролі соматогенних і психогенних факторів у патогенезі 

психічних порушень у кожного конкретного хворого з соматичною патологією 

є необхідною умовою вибору адекватної стратегії і тактики лікування. При 



цьому правильна кваліфікація психічного порушення і його патогенетичних 

механізмів можлива лише при обліку соматичного і психічного статусу 

хворого, соматичного і психіатричного анамнезу, особливостей лікування та 

його можливих побічних ефектів, даних про спадкової навантаженість та інших 

факторах схильності. 

Психічні порушення у хворого з соматичним захворюванням робить 

необхідним його спільне ведення лікарем-інтерністів та психіатром 

(психотерапевтом), яке може здійснюватися в рамках різних моделей. Найбільш 

широко використовуваною є модель консультування-взаємодії, що передбачає 

безпосереднє і опосередковане (через консультування і навчання фахівців-

соматології) участь психіатра в терапевтичному веденні соматичних хворих з 

психічними порушеннями: психіатр виступає в якості експерта-консультанта і, 

взаємодіючи з пацієнтом і лікарями-інтерністів, бере участь у виробленні і 

коригуванні тактики лікування. 

Пріоритетною для психіатра-консультанта є завдання розпізнавання і 

диференціальної діагностики психічних розладів, пов'язаних і не пов'язаних з 

соматичним захворюванням пацієнта, а також призначення адекватного 

лікування з урахуванням його психічного і соматичного статусу. 

 

1. Соматогенні психічні розлади 

Соматогенні психічні розлади розвиваються внаслідок безпосереднього 

впливу захворювання на діяльність центральної нервової системи і 

проявляються переважно у вигляді неврозоподобной симптоматики, проте в 

ряді випадків на тлі важкої органічної патології можливий розвиток 

психотичних станів, а також істотне порушень вищих психічних функцій аж до 

деменції. 

У МКБ-10 вказуються такі загальні критерії соматогенних (в тому числі 

органічних) розладів: 

1. Об'єктивні дані (результати фізичного та неврологічного обстежень і 

лабораторних тестів) і (або) анамнестичні відомості про поразки ЦНС або 

захворюванні, яке може викликати церебральну дисфункцію, включаючи 

гормональні порушення (не пов'язані з алкоголем або іншими психоактивними 

речовинами) і ефекти непсіхоактівних препаратів. 

2. часу? Я залежність між розвитком (загостренням) захворювання і 

початком психічного розладу. 

3. Одужання або значне поліпшення психічного стану після усунення або 

послаблення дії імовірно соматогенних (органічних) факторів. 

4. Відсутність інших ймовірних пояснень психічного розладу (наприклад, 

високою спадкової обтяженості клінічно подібними або спорідненими 

розладами). 

За відповідності клінічної картини захворювання критеріям 1, 2 і 4 

виправданий тимчасовий діагноз, а при відповідності всім критеріям діагноз 

соматогенного (органічного, симптоматичного) психічного розладу може 

вважатися певним. 

У МКБ-10 соматогенні розлади представлені переважно в Розділі F00-F09 

(Органічні, включаючи симптоматичні психічні розлади) - 

деменції 



F00 Деменція при хворобі Альцгеймера 

F01 Судинна деменція 

F02 Деменція при інших захворюваннях (при хворобі Піка, при епілепсії, 

при травмах головного мозку та ін.) 

F03 Деменція неуточнена 

F04 Органічний амнестичний синдром (виражені порушення пам'яті - 

антероградная і ретроградна амнезія - на тлі органічної дисфункції) 

F05 Делирий, що не викликаний алкоголем або іншими псіхоатівнимі 

речовинами (затьмарення свідомості на тлі важкого соматичного захворювання 

або мозкової дисфункції) 

Інші психічні розлади, обумовлені пошкодженням або дісфцункціей 

головного мозку або соматичною хворобою: 

F06.0. органічний галюциноз 

F06.1. Органічне кататоническое стан 

F06.2 Органічне маячний (шізофреноподобное) розлад. 

F06.3 Органічні розлади настрою: маніакальне, депресивний, біполярні 

розлади психотичного рівня, а також гіпоманіакальний, депресивний, біполярні 

розлади непсихотичного рівня 

F06.4 Органічне тривожний розлад 

F06.5 Органічне дисоціативне розлад 

F06. Органічне емоційно лабільний (астенічний) розлад 

F06.7 Легке когнітивне розлад у зв'язку з мозковою дисфункцією або 

соматичним захворюванням 

 

1.1.Сіндроми потьмарення свідомості. 

Найбільш часто при соматичної патології виникають деліріозні 

потьмарення свідомості, що характеризуються дезорієнтацією в часі і місці, 

напливами яскравих справжніх зорових і слухових галюцинацій, 

психомоторнимзбудженням. 

При соматичної патології делірій може носити як хвилеподібний так і 

епізодичний характер, проявляючись у вигляді абортивних делириев, нерідко 

поєднуються з оглушением або з онейріческімі (сновідних) станами. 

Для важких соматичних захворювань характерні такі варіанти делірію, як 

мусситирующий і професійний з частим переходом в кому 

При наявності органічного ураження головного мозкурізного генезу також 

можливі різні варіанти сутінкових розладів. 

 

1.2. Синдроми виключення свідомості. 

При вимкненому свідомості різного ступеня глибини відзначається 

підвищення порога збудливості, уповільнення психічних процесів в цілому, 

психомоторна загальмованість, порушення сприйняття і контакту з 

навколишнім світом (аж до повної втрати при комі). 

Вимкнення свідомості настає в термінальних станах, при важких 

інтоксикаціях, черепно-мозкових травмах, пухлинах головного мозку та ін. 

Ступеня виключення свідомості: 

1. сомноленція, 

2. оглушення, 



3. сопор, 

4. кома. 

 

1.3 Психоорганический синдром і деменція. 

Психоорганический синдром - синдром Порушення інтелектуальної 

ДІЯЛЬНОСТІ та емоційно-вольової сфери при Ураження головного мозком. 

Може розвіватіся на тлі судинно захворювань, як наслідок черепно-мозкова 

травм, нейроінфекцій, при хронічніхобмінніх порушеннях, епілепсії, 

атрофічніхстаречіх процесах и ін. 

Розладі інтелектуальної ДІЯЛЬНОСТІ проявляються зниженяее Загальної 

продуктівності и порушеннях окремий когнітівніх функцій - пам'яті, уваги, 

мислення. Чітко віступаютьзниженя темпу, інертність и в'язкість пізнавальних 

процесів, збіднення мови, тенденція до персеверациям. 

Порушення емоційно-вольової СФЕРИ проявляються емоційною 

нестійкістю, в'язкістю и нетріманням афекту, дісфорічностью, труднощамі 

самоконтролю поведінкі, зміною Структури та ієрархії мотівів, збіднінням 

мотиваційно-ціннісної СФЕРИ особистості. 

При прогресуванні псіхоорганічного синдрому (например, на тлі 

нейродегенеративних захворювань) можливий розвиток деменції. 

Характерною Ознакою деменції є істотне Порушення пізнавальної 

ДІЯЛЬНОСТІ та навченості, Втрата Набутів навичок и знань. У ряді випадків 

спостерігаються Порушення свідомості, розладі сприйняттів (галюцінації), 

явіща кататонії, Марен. 

При деменції відзначаються також виражені емоційно-вольові Порушення 

(депресії, ейфорійні стану, тривожні розладі) и виразні Зміни особистості з 

первинного обострения окремий рис и подалі нівелюванням особістісніх 

особливо (аж до загально особістісного розпад). 

 

1.4. Астенічний синдром при соматичних захворюваннях. 

Астенічні явища спостерігаються у більшості хворих з соматичними 

захворюваннями, особливо при декомпенсації, несприятливий перебіг хвороби, 

наявності ускладнень, полімор бідності. 

Астенічний синдром проявляється наступної симптоматикою: 

1. підвищена фізична / розумова стомлюваність і виснаженість психічних 

процесів, дратівливість, гіперестезія (підвищена чутливість до сенсорних, 

проприо- і інтероцептивних подразників) 

2. сомато-вегетативні симптоми; 

3. розлади сну. 

Виділяють три форми астенічного синдрому: 

1. гиперстеническая форма; 

2. дратівлива слабкість; 

3. гипостеническая форма. 

Характерними ознаками гиперстенического варіанту астенії є підвищена 

дратівливість, запальність, емоційна лабільність, нездатність довести до кінця 

енергійно розпочату справу внаслідок нестійкості уваги і швидкого стомлення, 

нетерплячість, сльозливість, переважання тривожного афекту і т.п. 



Для гипостенической форми астенії більш характерні наполеглива втома, 

зниження розумової та фізичної працездатності, загальна слабкість, млявість, 

іноді сонливість, втрата ініціативи і т.п. 

Дратівлива слабкість є змішаною форму, яка поєднуватиме в собі ознаки і 

гіпер- і гіпостеніческого варіантів астенії. 

Для соматогенних і цереброгенних астенічних розладів характерні (Одинак 

М.М. із співавт., 2003): 

1. Поступовий розвиток, часто на тлі зменшення гостроти захворювання. 

2. Чітка, стійка, монотонна симптоматика (на противагу динамічною 

симптоматики при психогенної астенії з типовим приєднанням інших 

невротичних симптомів). 

3. Зниження працездатності, особливо фізичної, яке залежить від 

емоційного стану (на противагу зниженню переважно розумової працездатності 

при психогенної астенії з виразною залежністю від емоціогенних факторів). 

4. Залежність динаміки астенічної симптоматики від перебігу основного 

захворювання. 

 

1.5. Соматогенні емоційні порушення. 

Найбільш типовими емоційними порушеннями внаслідок соматогенних 

впливів є депресії. 

Для органічних депресій (депресій при органічних розладах центральної 

нервової системи) характерні поєднання афективної симптоматики з явищами 

інтелектуального зниження, переважання в клінічній картині явищ негативної 

афективної (адинамія, аспонтанность, ангедония і ін.), Вираженість астенічного 

синдрому. При судинних депресіях також можуть відзначатися множинні стійкі 

соматичні та іпохондричні скарги. При мозкових дисфункціях часто 

розвиваються дисфорические депресії з переважання тужливо-злобного 

настрою, дратівливістю, ексползівностью. 

Депресії на тлі соматичної патології характеризуються значною 

виразністю астенічної складової. Типові явища підвищеної психічної та 

фізичної виснаженості, гіперестезія, дратівлива слабкість, легкодухість, 

сльозливість. Вітальний компонент депресії при соматичних розладах часто 

переважає над власне афективних. Соматичні симптоми в структурі 

депресивного розладу можуть імітувати симптоми основного захворювання і, 

відповідно, істотно ускладнювати діагностику психічного порушення. 

Слід підкреслити, що патогенез депресивних станів при соматичних 

розладах, як правило, включає взаємодію і взаімоподкрепленіесоматогенних і 

психогенних факторів. Депресивні переживання часто виступають в структурі 

дезадаптивних особистісних реакцій на хворобу, що розвиваються у пацієнтів 

на тлі загальної підвищеної психічної виснаженості і недостатності 

особистісних ресурсів для подолання стресу хвороби. 

 

2. нозогенних психічні розлади 

В основі нозогенних розладів лежить дезадаптивной реакція особистості на 

захворювання і його наслідки. 

У соматопсіхологіі особливості реагування особистості на хворобу 

розглядаються в рамках проблеми «внутрішньої картини хвороби», ставлення 



до хвороби, «особистісного сенсу хвороби», «переживання хвороби» 

«Соматонозогнозия» і т.п. 

При психіатричному підході найбільше значення мають ті дезадаптивние 

особистісні реакції на хворобу, які в своїх проявах відповідають критеріям 

психопатології і кваліфікуються як нозогенние психічні розлади. 

 

2.1. Ставлення до хвороби 

Поняття відношення до хвороби пов'язане з широким колом психологічних 

феноменів, що розглядаються при дослідженні проблеми взаємозв'язків в 

системі особистість-хвороба. 

Формуючись під впливом об'єктивних і суб'єктивних факторів, системи 

цінностей і в першу чергу цінності здоров'я, ставлення до хвороби відображає 

особистісний сенс конкретного захворювання, який і визначає зовнішні прояви 

більш-менш успішної адаптації пацієнта до хвороби. 

Вироблення пацієнтом ставлення до хвороби, структурно-функціональні 

зміни в усій системі його відносин у зв'язку з фактом хвороби закономірно 

впливають не тільки на перебіг захворювання та медичний прогноз, але і на 

весь хід розвитку особистості. Щодо пацієнта до хвороби виражається 

неповторність його особистості, досвіду, актуальною життєвої ситуації (в тому 

числі, особливостей самого захворювання). 

Поняття відношення до хвороби змістовно близьке до поняття 

«внутрішньої картини хвороби» (ВКБ), введеного Р.А. Лурія (1944), який 

протиставляв її «зовнішньої картині хвороби», доступною для неупередженого 

дослідження лікаря. Р.А. Лурія визначав ВКБ як всю сукупність відчуттів і 

переживань пацієнта в зв'язку з захворюванням і лікуванням. 

В даний час ВКБ розуміється «комплекс вторинних, психологічних за 

своєю природою, симптомів захворювання» (В.В. Миколаєва), що відображає 

суб'єктивний сенс хвороби для пацієнта. У структурі ВКБ виділяють такі рівні: 

1. чуттєвий - відчуття і стану в зв'язку з хворобою; 

2. емоційний - переживання та емоційні стани в зв'язку з хворобою і 

лікуванням, емоційна реакція на хворобу і її наслідки; 

3. інтелектуальний - уявлення пацієнта про причини, сутність, небезпеки 

захворювання, про його вплив на різні сфери життєдіяльності, лікуванні та його 

ефективності і т.п. 

4. мотиваційний - зміна мотиваційної структури (ієрархії, провідних 

мотивів) у зв'язку захворюванням; характер змін в поведінці і способі життя 

внаслідок хвороби. 

Слід підкреслити, що ставлення до хвороби і ВКБ несвідомих до 

уявленням про хвороби, емоційної реакції на хворобу або поведінкової стратегії 

в зв'язку з хворобою, хоча включають всі ці три компоненти і проявляються в 

них. 

Серед факторів, що впливають на характер ставлення до хвороби, 

виділяють наступні: 

1. Клінічні характеристики: ступінь загрози захворювання для життя, 

характер симптоматики, особливості перебігу (хронічний, гострий, 

приступообразное) і актуальна фаза перебігу хвороби (загострення, ремісія), 



ступінь і характер функціональних обмежень, специфіка лікування і його 

побічних ефектів і ін. 

2. Преморбідні особливості особистості хворого: характерологічні 

особливості, особливості системи значущих відносин і цінностей, особливості 

самосвідомості (самосприйняття, самооцінки, самоставлення) і ін. 

3. Соціально-психологічні чинники: вік на момент початку хвороби, 

соціальний статус пацієнта і характер впливу на нього хвороби, адекватність / 

недостатність соціальної підтримки, ймовірність стигматизації, уявлення про 

захворювання, характерні для мікросоціального оточення хворого, уявлення 

про захворювання та норми поведінки хворого, характерні для суспільства в 

цілому та ін. 

Умовно виділяють наступні типи ставлення до захворювання (Личко А.Е., 

Іванов Н.Я., 1980; Вассерман Л.И. з співавт., 2002): 

1) Гармонійний тип - характеризується тверезою оцінкою свого стану і 

прагненням сприяти успіху лікування. 

2) Ергопатіческій тип - проявляється «відходом в роботу від хвороби», 

прагненням компенсувати почуття особистої неповноцінності у зв'язку з 

хворобою досягненнями в професійній, навчальній діяльності та в цілому 

високим рівнем активності. Характерно вибіркове ставлення до лікування, 

перевагу соціальних цінностей цінності здоров'я. 

3) анозогнозіческій тип - проявляється частковим або повним 

ігноруванням факту хвороби і медичних рекомендацій, прагненням зберегти 

колишній спосіб життя і колишній образ Я, незважаючи на хворобу. Часто таке 

ставлення до хвороби має захисно-компенсаторний характер і є способом 

подолання тривоги у зв'язку з захворюванням. 

4) Тривожний тип - характеризується постійним відчуттям стурбованості 

соматичним станом, медичним прогнозом, реальними і уявними симптомами 

хвороби і ускладнень, ступенем ефективності лікування і т.п. Тривога у зв'язку 

із захворюванням змушує пацієнта випробовувати нові способи лікування, 

звертатися до безлічі фахівців, не знаходячи, однак заспокоєння і можливості 

позбутися від побоювань і страхів. 

5) Обсесивно-фобічні тип - проявляється нав'язливими думками про 

малоймовірних несприятливі наслідки хвороби і лікування, постійними 

роздумами про можливий вплив захворювання на повсякденне життя, про 

ризик інвалідизації, летального результату і т.п. 

6) Ипохондрический тип - проявляється в зосередженні на суб'єктивних 

хворобливих, неприємних відчуттях, перебільшенні страждань в зв'язку з 

хворобою прагненні повідомляти про свою недугу оточуючим. Характерно 

поєднання бажання лікуватися і невіри в успіх лікування. 

7) Неврастенічний тип - характеризується явищами дратівливої слабкості, 

підвищеної стомлюваності, непереносимістю больових відчуттів, спалахами 

роздратування і нетерпіння в зв'язку з хворобою з подальшим каяттям за власну 

нестриманість. 

8) Меланхолійний тип - визначається зниженим настроєм в зв'язку з 

хворобою, зневірою, пригніченістю, зневірою в успіх лікування і можливість 

поліпшення соматичного стану, почуттям провини в зв'язку з хворобою / 

немічністю, суїцидальними ідеями. 



9) Апатичний тип - характеризується байдужістю до своєї долі, результату 

захворювання, результатами лікування, пасивністю в лікуванні, звуженням кола 

інтересів і соціальних контактів. 

10) Сензитивний тип - проявляється підвищеною чутливістю до думки 

оточуючих щодо факту хвороби, боязню стати тягарем для близьких, 

прагненням приховувати факт захворювання, чекаючи недоброзичливі реакції, 

образливою жалості або підозр у використанні захворювання в корисливих 

цілях. 

11) Егоцентричний тип - характеризується використанням захворювання з 

метою маніпулювання оточуючими і залучення їх уваги, вимогою винятковою 

турботи про себе і підпорядкування їх інтересів своїм. 

12) Паранойяльний тип - пов'язаний з упевненістю в тому, що хвороба є 

результатом злого умислу, підозрілістю щодо ліків і процедур, поведінки лікаря 

і близьких. Побічні ефекти і виникнення ускладнень розглядається як наслідок 

несумлінності або зловмисності медперсоналу. 

13) Дисфоричного тип - проявляється злобно-тужливим настроєм в зв'язку 

з хворобою, заздрістю, ворожістю по відношенню до здорових людей, 

дратівливістю, спалахами гніву, вимогою підпорядкування оточуючих 

особистим інтересам, в тому числі, пов'язаних з хворобою і лікуванням. 

 

2.2. Власне нозогенние психічні розлади 

При наявності певних умов (особливого особистісного преморбида, 

психічних розладів в анамнезі, спадкової навантаженість психічними 

розладами, загрози для життя, соціального статусу, зовнішньої привабливості 

пацієнта), дезадаптивной особистісна реакція на захворювання може приймати 

форму клінічно вираженого психічного порушення - нозогенних розлади. 

Залежно від психопатологічного рівня і клінічної картини нозогенних 

розладів виділяють наступні їх види: 

1. Реакції невротичного рівня: тривожно-фобічні, істеричні, соматизовані. 

2. Реакції афективного рівня: депресивні, тривожно-депресивні, 

депресивно-іпохондричні реакції, синдром «ейфорійні псевдодеменціі». 

3. Реакції психопатичного рівня (з формуванням надцінних ідей): синдром 

«іпохондрії здоров'я», сутяжние, сенситивні реакції, синдром патологічного 

заперечення хвороби. 

Принциповим також є розмежування нозогенних розладів за критерієм 

ступеня усвідомлення і особистісної залученості пацієнта в ситуацію хвороби. 

На підставі цього критерію виділяють: 

1. анозогнозія 

2. гіпернозогнозія 

Анозогнозія - клініко-психологічний феномен, що характеризується 

повним або частковим (гіпонозогнозія) неусвідомлення і спотвореним 

сприйняттям хворим свого хворобливого стану, психічних і фізичних 

симптомів хвороби. 

Відповідно, гіпернозогнозія характеризуються переоцінкою пацієнтом 

тяжкості і небезпеки захворювання, що обумовлює його неадекватну 

особистісну залученість в проблематику хвороби і пов'язані з нею порушення 

психосоціальної адаптації. 



Одним з факторів ризику розвитку гіпернозогнозіческіх реакцій є 

некоректне (неетичну) поведінка лікаря (медичного персоналу), що приводить 

до неправильної інтерпретації пацієнтом симптомів і тяжкості захворювання, а 

також до формування дезадаптивних установок щодо хвороби. При цьому в 

ряді випадків можливий розвиток (ятрогенной) невротичної симптоматики з 

вираженим тривожним і сомато-вегетативним компонентом. 

 

Первинна профілактика соматогенних розладів найтіснішим чином 

пов'язана з профілактикою і як можна більш раннім виявленням та лікуванням 

соматичних захворювань. Вторинна профілактика пов'язана зі своєчасною і 

найбільш адекватною терапією взаємопов'язаних основного захворювання і 

психічних розладів. 

З огляду на, що психогенні чинники (реакція на захворювання і все те, що 

з ним пов'язано, реакція на можливу несприятливу обстановку) мають важливе 

значення як при формуванні соматогенних психічних розладів, так і при 

можливому тяжких перебігу основної соматичної хвороби, необхідно 

застосовувати заходи і щодо профілактики цього роду впливів. Тут 

найактивніша роль належить медичної деонтології, одним з основних аспектів 

якої є визначення специфіки деонтологічних питань стосовно особливостей 

кожної спеціальності. 

 

3. Приватні аспекти психічних порушень при соматичних захворюваннях 
(по Н.П.Ванчаковой з співавт., 1996 р) 

 
3.1 Психічні порушення при онкологічних захворюваннях 
При онкологічних захворюваннях можуть розвиватися як соматогенні, так і 

психогенні психічні розлади. 
соматогенні: 
а) пухлини з первинною локалізацією в головному мозку або метастази в 

мозок: клініка визначається зоною ураження, представлена неврологічною 
симптоматикою, недостатністю або руйнуванням окремих психічних функцій, а 
також астенією, психоорганическими синдромами, загальмозкові 
симптоматикою, судорожним синдромом і рідше Галлюциноз; 

б) розлади, викликані інтоксикацією розпаду тканин і наркотичними 
анальгетиками: астенія, ейфорія, синдроми потьмарення 
свідомості(аментивний, деліріозний, делириозно-онейроідний), 
психоорганічний синдром. 

психогенні: 
Являють собою результат реакції особистості на захворювання і його 

наслідки. Однією з найбільш істотних складових є реакція на діагноз 
онкологічного захворювання. У зв'язку з цим потрібно розуміти, що питання 
повідомлення діагнозу онкологічному хворому залишається неоднозначним. 
На користь повідомлення діагнозу, як правило, вказують: 

1. можливість створити більш довірчу атмосферу у взаєминах між хворим, 
лікарями, рідними і близькими, зменшити соціальну ізоляцію хворого; 



2. активнішу участь хворого в лікувальному процесі; 
3. можливість прийняття хворим відповідальності за своє подальше життя. 
Неповідомлення діагнозу мотивується, перш за все, високою ймовірністю 

важких депресивних реакцій аж до суїцидних спроб. 
То йди інакше, незалежно від джерела інформації про наявність у нього 

онкологічного захворювання людина проходить через кризу, що 
характеризується наступними етапами: 

1. шок і заперечення захворювання; 
2. гнів і агресія (переживання несправедливості долі); 
3. депресія; 
4. прийняття хвороби. 
Уявлення про те, на якій стадії кризи перебуває пацієнт, є основою 

психокорекційної роботи, спрямованої на оптимізацію лікувального процесу і 
підвищення якості його життя. 

 
3.2. Психічні розлади перед- і післяопераційного періодів 
передопераційний період 
Провідним у патогенезі є реакція особистості на захворювання і 

необхідність операційного втручання. Клініка в основному представлена 
тривожними і тривожно-депресивними розладами різного ступеня 
вираженості. Істотним в профілактиці є адекватна передопераційна 
психологічна підготовка, що включає в себе роз'яснення характеру і 
необхідності операції, формування установки на проведення операції і, при 
необхідності, зниження рівня тривожності як психотерапевтичними, так і 
лікарськими методами. Ступінь психологічної підготовленості хворого в 
результаті психосоматичних взаємин багато в чому визначає як протягом самої 
операції, так і післяопераційного періоду. 

післяопераційний період 
Виникнення психічних розладів післяопераційного періоду визначається 

впливом всіх трьох основних груп факторів. Клініка представлена основними 
синдромами психічних порушень, характерними для соматичних захворювань. 
 


	Тема №1. Психосоматичні розлади
	Семінар №1. Психосоматичні розлади
	2.2. Соматичні ускладнення при алкогольної залежності
	Алкогольний абстинентний синдром (ААС)
	ААС виникає протягом декількох годин після повного припинення тривалого (як мінімум кілька днів) інтенсивного вживання алкоголю.
	Абстинентний синдром включає в себе комплекс психічних, неврологічних і соматовегетативних порушень.
	Соматовегетативних порушення представлені слабкістю, гіпергідрозом, тахікардією, підвищенням артеріального тиску, нудотою, блювотою.
	Тремор пальців рук, століття, кінчика язика, гіперрефлексія, атаксія відносяться до неврологічних порушень.
	Психічні порушення при неускладненому ААС представлені безсонням, тривогою, дратівливістю, погіршенням настрою, астенією.
	На тлі ААС спостерігається декомпенсація наявних соматичних захворювань.
	Обтяжувати протягом ААС може наявність специфічних для клініки алкоголізму таких соматичних захворювань, як панкреатит, міокардіодистрофія, цироз печінки, пневмонія. Крім того, слід брати до уваги тривалість запою і ступінь загального виснаження паціє...
	Ускладненнями ААС є делірій, вербальний галюциноз, параноїд, Корсаковский психоз і судомного синдрому.
	Лікування ААС включає в себе проведення дезінтоксикаційної, дегідротаціонной, седативною і необхідної корекційної (соматичного стану) терапії.
	Зробити конспект з відповідей на ці питання.
	3. Приватні аспекти психічних порушень при соматичних захворюваннях (по Н.П.Ванчаковой з співавт., 1996 р)
	3.1 Психічні порушення при онкологічних захворюваннях
	При онкологічних захворюваннях можуть розвиватися як соматогенні, так і психогенні психічні розлади.
	соматогенні:
	а) пухлини з первинною локалізацією в головному мозку або метастази в мозок: клініка визначається зоною ураження, представлена неврологічною симптоматикою, недостатністю або руйнуванням окремих психічних функцій, а також астенією, психоорганическими...
	б) розлади, викликані інтоксикацією розпаду тканин і наркотичними анальгетиками: астенія, ейфорія, синдроми потьмарення свідомості(аментивний, деліріозний, делириозно-онейроідний), психоорганічний синдром.
	психогенні:
	Являють собою результат реакції особистості на захворювання і його наслідки. Однією з найбільш істотних складових є реакція на діагноз онкологічного захворювання. У зв'язку з цим потрібно розуміти, що питання повідомлення діагнозу онкологічному хвором...
	1. можливість створити більш довірчу атмосферу у взаєминах між хворим, лікарями, рідними і близькими, зменшити соціальну ізоляцію хворого;
	2. активнішу участь хворого в лікувальному процесі;
	3. можливість прийняття хворим відповідальності за своє подальше життя.
	Неповідомлення діагнозу мотивується, перш за все, високою ймовірністю важких депресивних реакцій аж до суїцидних спроб.
	То йди інакше, незалежно від джерела інформації про наявність у нього онкологічного захворювання людина проходить через кризу, що характеризується наступними етапами:
	1. шок і заперечення захворювання;
	2. гнів і агресія (переживання несправедливості долі);
	3. депресія;
	4. прийняття хвороби.
	Уявлення про те, на якій стадії кризи перебуває пацієнт, є основою психокорекційної роботи, спрямованої на оптимізацію лікувального процесу і підвищення якості його життя.
	3.2. Психічні розлади перед- і післяопераційного періодів
	передопераційний період
	Провідним у патогенезі є реакція особистості на захворювання і необхідність операційного втручання. Клініка в основному представлена тривожними і тривожно-депресивними розладами різного ступеня вираженості. Істотним в профілактиці є адекватна передопе...
	післяопераційний період
	Виникнення психічних розладів післяопераційного періоду визначається впливом всіх трьох основних груп факторів. Клініка представлена основними синдромами психічних порушень, характерними для соматичних захворювань.

