
Тема 5. Шлунково-кишкові захворювання.  

1. Виразка шлунка і дванадцятипалої кишки. 

2. Запори. 

3. Емоційна діарея. 

4.  «Синдром подразненого кишківника» . 

5. Виразковий коліт і хвороба Крона. 

6. Порушення ковтання.  

 

Поглинання і виділення - основні функції шлунково-кишкового тракту. Але вони в своїх 

проявах знаходяться в певних відносинах з оточуючим людини світом, пов'язані з його 

емоційним станом, з відносинами з іншими людьми і з зовнішнім життєвим простором. 

Моторні, вегетативні, гуморальні і центральні процеси в цій соматичної сфері не можна 

ізолювати від душевного стану людини. Тому не дивно, що такі дії людини, як процес 

прийняття їжі, жування, ковтання, переварювання і виділення залишків міцно входять в 

більш тонкі рівні взаємодії людини - з оточуючими його іншими людьми. Це знаходить своє 

відображення в повсякденній мові - «тобі це не по зубах», «його важко розкусити», «ти 

навряд чи це переварити», «аж слинка потекла», і т. Д., Не кажучи вже про настільки 

багатому відображенні в мови процесу виділення - «змішати», «ти в повному лайні» і т. д. 

Новонароджена дитина в функціонально-психологічному відношенні являє собою 

суцільний рот. Це найголовніший інструмент взаємодії новонародженого з навколишнім. Так 

чи інакше, але годування і почуття ситості надалі, з розвитком дитини і становленням вже 

зрілої особистості, служать не тільки для досягнення насичення, але й опосередковують 

собою турботу, почуття безпеки, переживання того, що тебе люблять. Прийом їжі і процес 

насичення залишаються на все життя замісної можливістю задоволення, до якої можна 

завжди вдатися при будь-якому розчарування. 

Ця внутрішня зв'язок між психічним станом людини і процесом поглинання-виділення 

призводить до того, що емоційний стан людини при прийнятті їжі впливає на подальший 

процес її перетравлення. Такі переживання, як агресія, побоювання, страх, депресія, 

гальмують функції шлунка і кишечника, порушують моторику і як наслідок призводять 

спочатку до функціональних, а при прогресуванні процесу - до органічних змін структури 

шлунково-кишкового тракту. Агресія, побоювання, страх - біологічно ці переживання 

пов'язані з функцією скорочення м'язових клітин. При небезпеки чи агресії виникає 

рефлекторний спазм, напруга. Жодна жива істота, крім людини, не братиме їжу, 

перебуваючи в цих станах, тому що для цього потрібно спочатку розслабитися - висунутися 

зі свого панцира (натурального або м'язового). Сучасний ж людина переносить закони 

хижого світу в світ соціальних відносин. У порівнянні з тваринним світом він більш 

безпечний, але в ньому «небезпека» - це не стільки небезпека бути вбитим чи з'їденим, 

скільки небезпека бути звільненим. Людина не тільки здатний є в стані пригніченості, агресії 

або страху, а й вдається до поглинання великої кількості їжі як до засобу «заспокоїти 

нерви».В результаті їжа потрапляє в спазмованих, затиснутий від стресу стравохід, шлунок, 

кишечник. Наслідком цього є найширший спектр шлунково-кишкових розладів, починаючи 

від гастриту і закінчуючи проривної виразки. 

Спорожнення кишечника в повсякденному житті пов'язується з агресивними почуттями, 

спрямованим проти особистості («про .. Чи з ніг до голови»). Анальна зона взагалі 

зв'язується з пригніченою боротьбою проти авторитету («ср .. я на них хотів») . У багатьох 

оборотах мови виявляється також безпосередній зв'язок понять калу і майна, особливо 

грошей (асенізатор - «золотар», «прибери своє лайно») . 

У багатьох тварин дефекація пов'язана з ситуацією спокою і безпеки. Ворожість не 

дозволяє їм виділити кал. Людина також прагне приурочити дефекацію до спокійного 

періоду дня, коли його не обтяжують важкі проблеми і турботи. У тварин виділення калу, як 

і сечі, використовується як мітка запахом і для відмежування своєї території. Кал тут має 

відношення до власності, до довірчої сфері, володіти. 



У ранніх психоаналітичних постулатах кінцева частина кишечника і анальна область 

вважалися ерогенною зоною. Маленькій дитині, поки він не переступить бар'єр відрази, гра з 

калом приносить задоволення; в окремих випадках зберігається фіксація на цих ранніх 

дитячих переживаннях. Пізніше затримка виділення калу також може переживати з 

приємним відчуттям, а відмова від володіння внаслідок вимушеної втрати калу зв'язується з 

втратою і переживаннями страху. Компоненти затримування, збереження калу, страх 

втратити щось матеріальне, позбутися його виражені вже у дітей. Виділення калу має 

характер подарунка в ставленні до коханої людини (батько, мати, нянька і т д.), Який, в свою 

чергу, привчає дитину регулювати свої виділення і приурочувати їх до бажаного моменту. 

Разом з тим нездатність щось утримати, перебільшена безкорислива віддача аж до 

переживання повної втрати пов'язані з легким, навіть занадто швидким і частим виділенням 

калу. Почуття пригніченості, безпорадності, безсилля пов'язано не тільки зі страхом, але і з 

посиленням діяльності кишечника (це добре знають солдати перед лицем ворога, артисти 

перед виступом і студенти перед іспитом). При емоційної діареї (частих проносах, не 

обумовлених патологічними процесами в товстому кишечнику) провідною причиною є 

більш-менш усвідомлено пережиті ситуації страху і ставляться підвищені вимоги з боку 

оточуючих. 

Поряд з харчовою поведінкою система травлення особливо придатна для соматичного 

посередництва в вираженні проблематики впевненості і захищеності, бо їжа являє собою 

саму початкову форму власності, яка гарантує існування, а травлення - саму початкову 

форму управління і користування цією власністю. 

Ці основні тенденції в міру розвитку людської особистості, її душевного і фізичного 

дозрівання і формування совісті набувають складне вираз: почуття провини і покаяння 

можуть виражатися у відмові від їжі або завзятій блювоті. Вовчий голод стає симптомом 

регресивного прагнення до захищеності перед обличчям перевищує можливості людини 

завдання. 

До прагнення до захищеності і власності можуть приєднуватися жадібність і прагнення до 

влади, в поводженні з вмістом кишечника може розігруватися проблематика віддання і 

утримання, а також прагнення до успіху і нав'язливе послух або, навпаки, впертість і 

відкинувся. 

Хвороби шлунково-кишкового тракту за своїми регресивним ознаками схожі з отримують 

в останні роки все більшого поширення депресивними і наркологічні захворюваннями. На 

відміну від них, хвороби шлунково-кишкового тракту більш маскують, ніж виявляють 

душевні переживання. Страх, внутрішня потреба і невпевненість часто витісняються 

шлунково-кишковими захворюваннями. Видимим в таких випадках залишається лише 

тілесний синдром. Якщо, нарешті, зачеплений орган або симптом вимикається 

медикаментозним або хірургічним шляхом (виразка шлунка, виразковий коліт), часто 

з'являються психічні симптоми - страх, депресія, наркотичні тенденції. 

Психосоматична медицина намагається розуміти мову органів як вираз емоційних 

феноменів і відмежовувати від факторів конституції і схильності. Тілесні феномени, 

пов'язані з харчової поведінки і травленню, співвідносяться з певними емоційними 

процесами: 

• труднощі оволодіння (стоматит, симптоми слизової рота);  

• нездатність щось проковтнути (порушення харчування, ковтання);  

• бути відкидаємо, зневажуваним (втрата апетиту, печія, блювання, схуднення);  

• безуспішні хронічні зусилля що-небудь переварити, засвоїти (болі в шлунку, надмірна 

перистальтика, пілороспазм, виразка);  

• хронічна неможливість що-небудь переробити (болі, ентероколіт, подразливість товстого 

кишечника);  

• неможливість віддати що-небудь (хронічні запори);  

• бажання викинути що-небудь (хронічний пронос).  

 



1. Виразка шлунка і дванадцятипалої кишки. 

картина особистості 
У типології виразкових хворих, які не орієнтованої виключно на модель психології 

неврозів, пропонується наступне поділ: 

1. Психічно «здоровий» виразковий хворий. Особистості з хорошою функцією Я і 

стабільними об'єктними відносинами, які при масивної неспецифічної або специфічної (що 

йде зі сфери оральних переживань) навантаженні при сильній регресії Я, ресоматизації і 

певної схильності шлунка хворіють на виразку в якості єдиної психосоматичної реакції.  

2. Виразковий хворий з неврозом характеру, формуванням псевдонезавісімих реакцій або 

обсесивно-депресивними рисами з оральними конфліктами, помітними оточуючим 

(наприклад, керівний працівник, що поширює навколо себе агресивне напруга). Конфлікт 

декомпенсі-ється при хронічному перебігу внаслідок особливих переживань образи, невдачі, 

любовної втрати після двофазного витіснення.  

3. соціопатіческіх виразковий хворий. Пасивно-залежні хворі зі слабким Я, надмірною 

залежністю від об'єктів, схильні до прориву інстинктів або параноидно-кве-рулятівним 

типам поведінки, зовні проявляють свої оральні конфлікти як «асоціальні хворі» (наприклад, 

хворі на виразку алкоголіки, рентні невротики), хворіють вже при дрібних зовнішніх 

відмовах в любові й жорстоке поводження до себе. Їх розлад шлунково-кишкового тракту 

стає зрозумілим як відповідні їх психічним потребам органний модус або фізіологічні 

кореляти.  

4. «психосоматичний» виразковий хворий. Невиразні особистості з бідної фантазією, що 

представляються своєрідно ригідними і механічними в способі життя і об'єктних відносинах, 

що виробляють при дослідженні почуття повної порожнечі відносин. Вони в змозі бачити в 

оточуючих лише самих себе і при специфічних навантаженнях і кризах (часто - в зв'язку з 

втратою об'єкта) звично психосоматично реагують. Часто поряд з виразковою хворобою 

спостерігаються і інші психосоматичні порушення, такі як лихоманка, серцеві симптоми, 

ревматизм і т. Д. Крім того, у таких пацієнтів констатують почастішання нещасних випадків 

і оперативних втручань.  

5. «Нормопатіческій» виразковий хворий, надмірно орієнтований на нормальність 

поведінки, надмірно адаптивний, з виразними обмеженнями Я на основі вираженої тенденції 

заперечення (наприклад, реальності власного стану виснаження і фізичного самопочуття). Як 

робочі або дрібні службовці, часто працюють додатково за сумісництвом, вони знаходяться в 

стані хронічної саморуйнівній стресовій перевантаження, на тлі якої часто блискавично 

з'являється виразкова симптоматика.  

Відносно манифестного поведінки в літературі розрізняють пасивний і гіперактивний тип 

виразкового хворого. 

Пасивний виразковий тип схильний до субдепрессівного фону настрою і прямо висловлює 

свої потреби в залежності. Він вважається маніфестной-залежним. Виразковий напад настає, 

«коли несвідомі або свідомі бажання залежності зустрічають відмову» (Freyberger, 1972). 

При пасивному типі несвідомий страх бути покинутим стоїть на першому плані і веде до 

постійного напруження. Ці індивідууми шукають обставини і людей, які їх «не можуть 

покинути».Це люди, які «не можуть повірити», що дружина їх більше не любить. В 

результаті кожне сумнів, відсутність люблячого погляду може викликати панічну реакцію. 

До таких напруженням може вести і страх перед авторитарною батьківською фігурою. Кроки 

до самостійності і незалежності не робляться. Хворий насолоджується перевагами 

залежності і відмови від будь-якого ризику. Життєва стратегія полягає в тому, щоб бути 

захищеним. 

Цей маніфестной-залежний, пасивний виразковий тип часто походить із родини, в якій він 

був розбещений дуже турботливою матір'ю. Хворому не вдається досягти переривання 

«психологічної пуповини», стати незалежним від матері. Він залишається з бажанням 

захисту і допомоги, сильно прив'язаним до материнської фігурі, в той час як батько може 

зайняти лише другорядне становище, коли його «визнають».Loch описує нездатність деяких 



хворих вчитися «вистояти в конкуренції з батьком», знайти «визнання і підтвердження себе 

як чоловіки».Хворі і при виборі партнера керуються своєю потребою в захищає турботі. 

Чоловіки цього типу часто вибирають в дружини тип своїх матерів. 

При гиперактивном виразковому типі бажання залежності дуже сильні, проте 

відкидаються хворими. Вони відмовляються від своїх бажань, що походять з оральної сфери 

переживань, і тим самим фрустріруют самі себе. Гіперактивний тип позбавлений спокою. 

Він агресивно переслідує свою мету, компенсаторно прагне до незалежності і постійно 

прагне довести свою силу. Пацієнт має потребу в такому підтвердженні, оскільки не в змозі 

забезпечити собі почуття захищеності іншим способом, окрім досягнення успіху. Цей тип 

шукає успіху, але в цілому неуспешен, оскільки предметом його прагнень є визнання себе і 

престиж. Це - дон Жуани досягнень і успіху, вони одночасно активні і невпевнені в собі. 

Наочне уявлення про конфлікти у хворих із захворюваннями шлунка дано Александером: 

інфантильні бажання залежності мають тут специфічний зміст - отримати шляхом пасивного 

харчування любов і увагу - спонукання, які вступають в конфлікт зі зрослим Я. орально-

рецептивні бажання, які на міжособистісному рівні означають безпеку, близькість, любов, 

турботу, а на рівні їжі - бути нагодованою, можуть не реалізуватися через дві причини. Вони 

будуть відхилятися через внутрішню амбівалентності за допомогою активності, детолюбія, 

наполегливій самостійності і самоствердження, агресії проти захищають їх і втілюють 

материнство осіб шляхом перегравання, отвергания, зневаги, сверхкомпенсации і / або 

будуть фрустрировать внаслідок зовнішнього відмови, може бути, внаслідок втрати тих чи 

інших осіб, довірчого оточення або внаслідок перевантаження себе роботою, самостійністю 

або відповідальністю. 

Пасивно-оральні бажання у чоловіків часто набувають відтінку ніжної прихильності, 

залучення до себе уваги більш сильних особистостей і не допускають едипового суперництва 

з усіма наслідками, що випливають з цього фрустрационную наслідками. 

Як бажане пасивно-оральное поведінку, так і агресивна орально-залежна готовність 

шлунка ведуть до установки в плані «насичення» або «перетравлення», відбувається 

хронічне підвищення функцій органу з гіперсекрецією. 

Простежуючи ранні дитячі модальності відносин з псіхоетіологіческіх позицій, можна 

бачити, що вони ведуть до фіксації на оральному лібідоносної рівні. Досвід показує, що як 

відмова, так і заохочення можуть мати місце при фіксації на оральної стадії лібідо. При 

цьому слід враховувати, що кожне заохочення містить в собі елемент відмови, оскільки воно 

шкодить підготовці дитини до наступним неминучим вимогам життя, формування власної 

активності і самостійності. Воно затримує тренування дитини, в якої він потребує, щоб в 

подальшому, керуючись власними мотивами і масштабом діяльності, мати можливість 

розвиватися самостійно. 

Картина особистості виразкових хворих вивчалася в численних роботах (Levenstein et al ., 

1992; Jain et al ., 1995; Jess, 1994; Levenstein, 1999; Lydiard et al ., 1994; Mcintosh et al ., 1983; 

Piper, Tennant, 1993 ; Raiha et al ., 1998). 

психотерапія 
Специфіка психотерапії пацієнтів з травними розладами полягає у впливі на нервово-

психічні складові етіопатогенезу захворювання, а також у виявленні та корекції системи 

чинників «агресії» і «захисту», що діють на психологічному рівні. При цьому розлад системи 

травлення розглядається як інтегральна характеристика порушень в системі властивостей 

особистості, нейроендокринної регуляції і виконавчої вісцеральної системи органів 

травлення, що має онтогенетическую природу (Симаненко і ін., 1994). Основними 

завданнями психотерапевтичного впливу є корекція і попередження психологічних 

порушень, психологічна адаптація до умов зовнішнього середовища, навчання здоровому 

способу життя і навичкам подолання стресу. 

Велике значення має як небажання психосоматичного пацієнта визнавати проблеми в 

психічній сфері, так і страх перед психотерапевтом. Подолання опору виявлення 

психотравмуючих подій - серйозне завдання, яке включає в себе кілька етапів: встановлення 



раппорта з пацієнтом, визначення його основних труднощів, подолання цих труднощів з 

метою ослаблення накопичених негативних емоцій і відновлення позитивної перспективи. 

Одним із завдань терапії психосоматичного хворого є звільнення його від жорстких 

когнітивних установок, що зв'язують заборон, породжених особливостями соціально-

психологічних стресорів, форм психологічного захисту і компенсації, полегшення виходу 

емоцій через альтернативні канали, які не призводять до напруги самого пацієнта і прийнятні 

для суспільства. 

Мішенями психотерапевтичної роботи можуть також бути: 

• високий рівень тривожності як показник неуспішності переробки психологічного 

конфлікту;  

• інтегрований комплекс відносин до хвороби, що свідчить про відносність соціально-

психологічної адаптації хворих;  

• дисгармонійно організовані зв'язку психологічних характеристик особистості, що 

полегшують і потенціюють зрив адаптаційно-компенсаторного психосоматичного процесу;  

• вузькість «спектра» використовуваних захисних механізмів і неадекватні поведінкові 

стратегії.  

В даному випадку психотерапія спрямована перш за все на усвідомлення неможливості 

одночасно реалізувати протилежні бажання, а значить, це робота з вибором і 

пристосуванням, ресурсами, сімейною історією і багатьма іншими складовими людського 

життя. Робота психотерапевта орієнтована на особистісний ріст, дорослішання пацієнта. 

У гострій фазі з хворим не слід вести бесіди, спрямовані на розкриття конфліктів, але 

треба використовувати всі можливості для обговорення необхідних змін в поведінці і побуті. 

Лише з часом в ході психотерапії можна намагатися впливати на соматичні функції, які 

беруть участь в патогенезі виразки. Для відносин з хворим корисно, якщо лікуючий лікар 

спочатку визначить, до якого типу належить даний пацієнт. Пасивний тип язвенника шукає 

захисту в спілкуванні з лікарем, в той час як з гіперактивним типом показана інша тактика: 

слід мати на увазі роздвоєність хворого між його прагненням до незалежності і одночасної 

потребою в пасивної залежності. 

У виразкових хворих добре зарекомендував себе аутотренінг. Як і при багатьох інших 

психосоматичних станах, груповий тренінг дає більше переваг в порівнянні з 

індивідуальним.Особливо гіперактивним типом важливо дізнатися, що можна бути активним 

і в розслабленому стані. Позитивний перенос на терапевта також дає переваги при цій формі 

терапії. 

Перш за все слід звернути увагу на те, щоб хворий отримував допомогу, в якій він 

несвідомо потребує. Це вимагає від лікаря розуміння сенсу симптому і правильного 

тлумачення часто пропонованих вимог подальших обстежень, медикаментів або операції 

(пасивна позиція) у зв'язку з життєвою історією і соціальною ситуацією хворого. Відносно 

цих бажань ні в якому разі не можна йти на поводу у хворого. 

Виразковий хворий нерідко може парадоксальним чином психічно стабілізуватися після 

хірургічної операції, в цьому сенсі можна говорити про «психосоматики з ножем».Після 

такої хірургічної легалізації хворобливого статусу оточення починає ставитися до пацієнта 

як до «справжньому хворому».Тепер він може вільно висловлювати свої бажання залежності 

без страху отримати клеймо невдахи, що випробовується деякими психосоматичними 

хворими. З іншого боку, при оперативному лікуванні, особливо на ранніх стадіях, існує 

специфічна небезпеку того, що психічна проблематика залишається відкритою, з 

можливістю зміни симптомів, в той час як несвідома динаміка конфлікту продовжує 

працювати далі. За Frey - berger, Leutner, після оперативного втручання на шлунку зміна 

компонентів нерідко відбувається у вигляді зловживання алкоголем, а також 

психоневротичних і / або психосоматичних симптомів. 

сімейна психотерапія 
Залучення сім'ї сприяє успішності терапії. Для цієї мети Любан-Плоцца запропонував для 

психосоматичних хворих сімейну конфронтацію. 



Сім'я утворює органічну єдність, причому хворий член стає носієм сімейних конфліктів. 

Пожвавлення емоційних сил при сімейної конфронтації може дати значну економію часу в 

лікуванні. Чим більше сім'я відчуває свою відповідальність за допомогу в лікуванні, чим 

більше хворий відчуває себе зрозумілим, тим більше шансів на одужання. 

Залучення сім'ї в терапевтичний процес цінно і тому, що хворі на виразку часто мають 

обтяжений в цьому відношенні анамнез. При цьому відносини в родині, з партнером або 

дітьми є джерелом множинних конфліктів. Сімейна конфронтація має також профілактичний 

ефект, оскільки певною мірою сприяє запобіганню психологічного наслідування готовності 

до виразки. Усунення труднощів взаєморозуміння і внутрішньосімейних конфліктних 

ситуацій може запобігти типові для виразкового хворого ранні порушення взаємодії у дітей 

наступних поколінь. 

Успішно використовуються також методи гештальт-терапії, транзактного аналізу, арт-

терапії, психодрами, тілесно-орієнтованої терапії, когнітивної психотерапії. 

 

2. Запори. 

картина особистості 
Пацієнти, які страждають запорами, часто виявляють так звану анальну тріаду Фрейда: 

упертість - любов до порядку - ощадливість. Ці ознаки і їх крайності - нетерпимість, 

педантизм і скупість - виявляються перш за все в рамках обсесивною структури особистості. 

Ймовірно, вихідна особистість і виховання любові до чистоти рано призводять до рігдному 

«над-Я», до интроекции (засвоєнню) батьківських масштабів як власного світу цінностей. 

Як причинний сімейна ситуація зазвичай описується дитинство з суворою матір'ю, яка 

дуже вимоглива до дітей щодо дарування і отримання подарунків. Все, що вони самі 

отримують в подарунок, вони повинні відповідно до вимог батьків тут же розділити з 

іншими. Ці діти і самі стають надмірно вимогливими щодо дарування і отримання 

подарунків. З поданням про самовіддачу зв'язуються фантазії про свої обов'язки, що 

призводить до стійких захисним формам поведінки, оскільки такі люди часто орально 

загальмовані, т. Е. Не можуть нічого собі дозволити, і для них страх втрати стає тим більш 

загрозливим. Матері часто не сприяють переживання повноти, достатку, тому оральні 

фрустрації і анальні страхи втрати об'єднуються і віддача може зв'язуватися з негативними 

емоціями. Поки не ясно, чи достатньо цих загальновизнаних зовнішніх умов для розвитку 

захворювання. 

Хронічні закрепи спостерігаються здебільшого у анксіозних і депресивних, зовні 

спокійних, але внутрішньо напружених, малообщітельних і невпевнених у собі пацієнтів. 

Александер наступним чином позначив їх установку: «Я нічого не можу очікувати від інших 

і тому можу їм нічого не давати, я повинен утримати те, що у мене є» . 

Іноді запор розвивається як компенсація надмірного насолоди витратами. Тут мова йде 

про добродушних людей, які схильні роздавати на всі боки. Це, може бути, пояснює більшу 

схильність до закрепів у жінок, ніж у чоловіків: в жіночій соціалізації готовність до жертв 

має, як і раніше, велике значення. Часто хворі надмірно стежать за діяльністю свого 

кишечника. 

Schwidder спостерігав такі зв'язку переживань при хронічних запорах: 

1. Тілесний радикал протестної реакції.  

2. Спроба утримати, щоб опанувати, вистояти.  

3. Відступ в страху.  

4. Страх і захист від занадто великої віддачі.  

5. Зв'язок дефекації з «брудними» спонуканнями, які сприймалися з почуттям провини або 

як небезпечні, і тому відкидає.  

Хронічний запор в дитинстві слід розуміти як проте-стную реакцію, в т. Ч. Як протест 

проти надмірно педантичного навчання охайності. 

психотерапія 



Основним елементом програми психотерапії є рішення задачі психосоціальної адаптації з 

обов'язковим залученням хворого в процес діагностики і лікування. Дієтичні, фізично 

активують і виховні заходи можуть надати несподівано хорошу дію. Аутотренінг також 

добре зарекомендував себе при лікуванні хворих з хронічними запорами. Якщо ці заходи 

виявляються безуспішними, показані і зазвичай бувають успішними симптоматично 

орієнтовані психотерапевтичні бесіди. 

Успішно використовуються також методи гештальт-терапії, транзактного аналізу, арт-

терапії, психодрами, тілесно-орієнтованої терапії, танцювальної терапії та сімейної 

психотерапії. 

 

3. Емоційна діарея. 

картина особистості 
Особистість характеризують страх перед авторитарними фігурами і почуття безпорадною 

залежності. Почуття безсилля, виснажений компенсуються надмірним бажанням визнання 

себе і соціального успіху. 

У сфері особистості домінує бажання визнання власної значущості і можливостей в 

поєднанні з латентним свідомістю надмірності вимог і своєї слабкості. Є безпорадна 

залежність від сильних об'єктів з рецептивних і оральними агресивними бажаннями. 

Александер (1951) писав про хронічній діареї: «Що Входить до симптому витіснений 

психологічний фактор - це сильна потреба дарувати і робити добро. Хворий може вступати у 

відносини залежності від інших, але при цьому він відчуває, що він повинен щось зробити, 

щоб компенсувати всі, що він отримав. Але замість реальної дії він заспокоює свою совість 

цієї інфантильною формою подарунка вмістом свого кишечника» . 

Несамостійна поведінку хворих з проносами, їх схильність все віддати є виразом страху, 

але це можна інтерпретувати також як підпорядкованість перед більш сильним, зазвичай 

перед авторитетом батька. Метою терапії є усвідомлення хворим свого конфлікту і його 

впливу на психосоматичні симптоми. Завдяки аналізу своєї життєвої ситуації пацієнти в 

стані подолати внутрішній конфлікт між величезними очікуваннями, надмірними запитами і 

перебільшеним страхом перед авторитетами. 

психотерапія 
Чисто медикаментозні засоби є терапевтично недостатніми. Що лежить в основі конфлікт 

може успішно опрацьовуватися в рамках індивідуальної та групової психотерапії, якщо 

хворий досить мотивований для такого лікування. 

Можуть використовуватися методи гештальт-терапії, тран-зактного аналізу, арт-терапії, 

психодрами, тілесно-орієнтованої терапії, танцювальної терапії та когнітивної психотерапії. 

 

4.  «Синдром подразненого кишківника» . 

картина особистості 
Картина особистості хворих не однакова, є вказівки на тенденцію до обсесивно-

невротичної переробки переживань при основний депресивної структурі і на високий рівень 

страху у цієї групи хворих. 

У ситуації, що викликає захворювання, івтемахконфлік-тов часто видно зв'язок зі 

страхами: перед іспитами, при непорозуміннях з учителями, керівниками або батьками. 

Характерно, що в більшості випадків переживання страху витісняється зі свідомості і 

проявляється ізольовано на рівні соматичної сфери. У картині особистості часто виявляються 

реактивні структури: хворі контролюють всі прояви почуттів, зовні виглядають бадьорими, 

підкреслено впорядкованими, вміло приховують свої страхи, причому нерідко за допомогою 

молодцювато і перебільшено чоловічий манери триматися. Всі їх поведінку визначає 

латентний страх втратити своє обличчя і випасти з ролі незалежно від того, чи виявляють 

вони агресивність або слабкість. Якщо ретроспективно простежити розвиток особистості, то 

можна виявити, що в своєму моторному і емоційному розвитку по відношенню до батьків і 

інших людей хворі залишалися залежними, не могли досягти самостійності. Внутрішньо 



вони залишаються орієнтованими на близькість, розуміння і гармонійні зв'язку з батьками та 

авторитетними особами. 

психотерапія 
В першу чергу показані дієтичні заходи; лікування є чітко більш успішним при комбінації 

з консультативно-підтримує психотерапевтичним втручанням. Показана розкриває терапія, 

яка виявляє в ряді бесід пригнічені фантазії і емоції і актуалізує їх у виставах і почуттях. При 

цьому відбуваються розкриття і переробка конфліктної ситуації. 

Успішно використовуються методи гештальт-терапії, тран-зактного аналізу, арт-терапії, 

психодрами, психосинтеза і нейро-лінгвістичного програмування. 

 

5. Виразковий колит і хвороба Крона 

картина особистості 
Вже при першому описі Крон (Crohn, 1932) та інші лікарі виявили «психічні побічні 

явища» у хворих і поставили запитання, чи не призводить чи до захворювання або його 

ускладнень особлива особиста вразливість і наскільки наявні у хворих психічні зміни є 

вторинними, що виникають як наслідок важкого хронічного захворювання. 

Не можна знайти специфічну для всіх хворих структуру особистості і конфліктів, проте в 

цілому звертає на себе увагу той факт, що далеко не всі з цих хворих можуть домагатися 

визнання і розкриватися. Це відповідає ознакам депресивної структури особистості. Зв'язок з 

рідною домівкою, з матір'ю і батьком, вразливість внаслідок розриву з сім'єю - це 

основоположні риси людського розвитку, і вони знаходять відображення в ситуаціях 

захворювання і структурі особистості при багатьох невротичних і психосоматичних 

порушеннях, так само як і в рамках нормального розвитку. 

Дослідження Uexkull, Wirsching і Stierlin (1982) і Wirsching показали, що сім'ї хворих на 

виразковий коліт або хворобу Крона відрізняються особливою згуртованістю. Однак при 

цьому сім'я дуже сильно відмежовується від навколишнього світу. Хворі частіше походять із 

сімей з симбиотической структурою відносин, в яких мало говорять про почуття. Petzold, 

Reindel висувають гіпотезу про те, що пацієнти з хворобою Крона феноменологически 

відрізняються від хворих виразковим колітом. У той час як хворі з виразковим колітом пізно 

розлучаються з рідною домівкою і зберігають симбіотичний структуру відносин, відділення 

від батьківської хати у випадках хвороби Крона відбувається раніше і вираженість 

симбіотичних стосунків набагато менш сильна. Хворі виразковим колітом демонструють 

низьку тенденцію до індивідуалізації, а ознакою пацієнтів з хворобою Крона є їх виражена 

здатність до інтроспекції. Подібність між двома групами хворих описується щодо уникнення 

агресивних з'ясувань відносин і нездатності дозволити собі розчулитися. 

У хворих колітом часто вже на самому початку захворювання виявляються типові 

особливості особистості, які, мабуть, є грунтом для розвивається в подальшому 

захворювання, що показав Engel в своєму аналізі великого числа історій хвороби осіб різних 

національностей.У них низька самооцінка, вони надмірно чутливі до власних невдач і 

характеризуються сильним прагненням до залежності і опіки. Відповідно до цього вони 

вважають за краще міжособистісні відносини, які дають їм опору (ключові фігури). Втрата 

відносин з ключовою фігурою несвідомо переживається хворим як загроза власному 

існуванню. У соціальних стресових ситуаціях втрати відносин патогенними можуть 

виявитися зміна звичного оточення або зміни на роботі, після чого відбувається маніфестація 

виразкового коліту. Захворювання може, таким чином, розглядатися як еквівалент реакції 

печалі. Freybergeer вважає характерними для хворих на коліт інфантильність, готовність до 

депресивних реакцій, нарцисизм і блокований агресію. Хворим бракує свідомого 

переживання агресії і відповідної поведінки. Вони часто також прагнуть до успіху при 

знижених фізичних можливостях. Luban - Plozza, Meerloo говорили в зв'язку з цим про 

«кишковому самогубство» . 

Згідно з даними багатьох авторів, цим хворим властиві так звані анальні риси характеру 

типу точності, акуратності, пунктуальності, почуття обов'язку. Fain і Jores писали про 



емоційну бідності хворих на коліт: вони не здатні сприймати і вербалізувати емоції і 

конфлікти. Так як хворі відкидають свої емоційні переживання, вони нездатні до переробки 

втрат або розставань. Marty, De M ' Uzan і Junker описали зв'язок між схильністю до 

соматизації і «емоційної неписьменністю» або емоційної незрілістю. 

При великій кількості особистісних варіантів слід звертати увагу перш за все на типову 

для окремих хворих зв'язок підвищеної вразливості з ситуаційної обумовленістю хвороби. 

При хвороби Крона і виразковий коліт в окремих випадках можна спостерігати що 

позначається як «синдром зсуву» взаємозамінність між ендогенними психозами і цими 

кишковими захворюваннями. 

Виразковий коліт відноситься до захворювань, при яких вже на ранніх етапах виявляється 

ситуація, яка обумовлює їх з психосоматичних позицій. У 60% всіх нових хворих або 

повторних хворих колітом тілесним проявам передують депресивно забарвлені життєві 

ситуації з переживанням дійсної або уявної втрати об'єкта. За Weizsacker, маніфестація і 

загострення страждання корелюють з «катастрофами переживання».У більшості хворих 

безпосередньо перед початком захворювання виявляються важкі переживання в зв'язку з 

такими обставинами, як смерть близької людини, втрата сексуального партнера або розлука з 

близькими людьми, а також з такими ситуаціями, як зміна звичного житла, переїзд на інше 

місце проживання, хірургічні операції. Спостерігається зв'язок цих переживань з 

хворобливою реакцією у вигляді печалі, т. Е. Перш за все з недоліком виживання печалі, а 

також особливо сильну тенденцію до прихильності. В окремих випадках можна чітко 

простежити, як переживання розриву і втрати заперечуються через їх психічної значимості. 

До теперішнього изживанию печалі відносяться інтенсивна емоційна реакція і психічна 

переробка втрати, яка охоплює як минулі, так і поточні переживання. Примітно, що і 

нормальні реакції печалі беруть участь у формуванні психосоматичних порушень з 

шлунково-кишковими симптомами. 

Такі ж чинники зустрічаються при рецидивах. Так, Engel 24 з 30 випадків відзначав 

переживання розлуки при поновленні симптоматики хвороби в ситуаціях пригніченою 

агресії і гніву. Крім того, описані ситуації, пов'язані з підвищеними вимогами до пацієнта або 

з необхідністю самостійної діяльності. Ці ситуації також можна розглядати в плані втрати 

безпеки і як відхід від залежності, яка до цього гарантувала захищеність. Як і при інших 

психосоматичних захворюваннях, при виразковий коліт поряд з явно залежними хворими 

описуються активно сверхкомпенсірованний і псевдонезавісімие хворі. 

Приказки і народна мудрість: накласти в штани від страху; тремтіти від страху; 

дрейфити ; отримати прочухана; покінчити, розправитися з чим-небудь; відпустити на всі 

чотири сторони. Багатство або гроші і кал часто разом згадуються в розмовній мові: 

«золотар», «гроші не пахнуть» ; побачити уві сні лайно - до грошей. 

Розлади і фізіологія. Кишечник реагує на емоційний стан дуже чутливо. У стані 

психофізичного розслаблення кишка виглядає зазвичай блідою, при цьому вона слабо 

кров'ю, мало перістальті-рует, секреція травних ферментів знижена. При душевній напрузі 

кровопостачання різко зростає, то ж відбувається і з перистальтикою, і з секрецією. Активна 

перистальтика надає виганяє ефект і призводить в результаті до проносу. 

Пацієнт з хворобою Крона переробляє свої конфлікти переважно в сфері тіло / відчуття. 

Тим самим він намагається уникнути конфліктної для нього сфери контактів. Часто ми 

зустрічаємо нервового, нетерплячого, надчутливого і легко вразливого людини, чия здатність 

розслабитися і насолоджуватися блокована. У сфері розум / діяльність він схильний до 

поведінки з елементами нав'язливості і яскраво вираженим самоконтролем. Його професійні 

досягнення тісно пов'язані з його ставленням до сфери контактів. Він прагне до тісного 

спілкування з вузьким колом людей, бажаючи близькості, визнання і захищеності; з іншого 

боку, він хотів би залишитися незалежним, оскільки дуже тісна близькість здається йому 

загрожує. Сфера фантазії характеризується перш за все соціальними очікуваннями і 

страхами. Установки до процесу травлення і дефекації формуються вирішальним чином вже 



в ранньому дитинстві. Вихований в прагненні до охайності, дитина вчиться контролювати 

свої відправлення, т. Е. Стримуватися і спорожняти кишечник в один і той же час. 

При психотерапевтичної роботі з хворими на виразковий коліт відзначається зазвичай 

крайня вираженість вторинних актуальних здібностей при обмежених і недостатньо 

розвинених первинних здібностях. У сім'ях цих хворих особливо цінуються акуратність, 

охайність, пунктуальність, слухняність, працьовитість, діяльність, обов'язковість, 

справедливість, ввічливість. Постійно стикаєшся з концепціями типу «яке на дому, таке і 

самому», «точність - ввічливість королів», «без праці не витягнеш і рибки зі ставка» і ін. 

Зовнішні контакти, розширення горизонтів і поїздки зазвичай відкидаються під девізом «все 

миліше рідний хата».Внаслідок амбівалентного ставлення до батьків, перш за все до матері, 

яке полягає в конфліктності процесу прихильність / відділення, недостатньо розвинені 

первинні здібності довіру, віра, надія, контакти і сексуальність, однак, закладені в кожній 

людині, вони можуть бути перебудовані. 

Якщо з точки зору психології інтерпретувати пронос при хворобі Крона, то це означає, що 

у хворої людини часто бувають проблеми з розподілом часу. Часто зустрічаються люди, які 

так само, як і їхня травна система, приділяють недостатньо часу тому, щоб аналізувати, 

диференціювати і спокійно сприймати. Замість цього вони дуже поспішають зробити 

висновки: «час - гроші».Травлення означає також здатність виводити з організму непотрібні 

речовини. З цієї точки зору часті випорожнення і пронос при хворобі Крона можуть 

розглядатися як символічна спроба позбутися від чогось, що не має великої цінності для 

хворого, що несе небезпеку і тривогу (щось, що не можна «переварити») . 

психотерапія 
Поряд з медикаментозним лікуванням в гострій стадії необхідна також підтримує 

психотерапія, спрямована на полегшення важкого загального стану і ослаблення 

регресивною установки хворих. На початку довготривалої підтримуючої психотерапії 

ставиться завдання вибудовування стабільних об'єктних відносин. Ця підтримуюча, 

підбадьорлива форма психотерапевтичної бесіди шляхом терплячого вислуховування, 

активного консультування і цілеспрямованих вказівок до дій в питаннях подолання хвороби 

вимагає стабільних взаємин з хворим. Метою зміцнює «Я терапії» є стимулювання 

автономності та довіри до власної компетенції. Пацієнти з хворобою Крона, внаслідок своєї 

виражена потреба до автономії, мають тенденцію до більш раннього порівняно з хворими на 

виразковий коліт переривання терапії або взагалі відмови від неї. 

Психосоматичні взаємозв'язки вимагають не тільки індивідуального підходу до 

діагностики, але і диференційованих показань до проведення психотерапевтичних і соціо-

терапевтичних заходів. Вони включають сугестивні, гіпнотичні методики, гештальт-

терапевтичні техніки, зняття напруженості за допомогою аутогенного тренування, 

функціональну розрядку і концентровану терапію рухами аж до групової терапії (закриті 

групи, рідше повністю відкриті, які мають більш слабку внут-рігрупповую згуртованість) і 

індивідуальну аналітичну терапію . 

При виразковий коліт обговорюється питання про необхідність дуже раннього початку 

аналітичної (заснованої на емоційної залежності) терапії, т. Е. Таких варіантів психотерапії, 

які дають відчуття безпеки і захисту. Розкриває терапія при вираженій тяжкості клінічної 

картини часто має лише обмежені можливості. Власні мотивації хворого, його не завжди 

достатня розсудливість і хронізації зовнішньої і внутрішньої життєвих ситуацій зазвичай 

ускладнюють доступ до хворого. 

У групах апробовані невербальні і тілесно-орієнтовані методики. Аутогенне тренування, 

функціональне розслаблення все частіше заміняють перш загальноприйняте при виразковий 

коліт лікування гіпнозом. 

Успішно використовуються також методи транзактного аналізу, арт-терапії, креативної 

візуалізації, терапії, сфокусоване на вирішенні, психосинтеза. 

 



6. Порушення ковтання.  

Під узагальненим поняттям «порушення ковтання» описуються функціональні порушення 

актів прийому їжі і ковтання. Психосоматичне значення мають наступні синдроми: 

• заковтування повітря (аерофагія);  

• утруднення ковтання з почуттям тиску в горлі або без нього; • порушення ковтання з 

блювотою (так званий блювотний невроз);  

• «синдром грудки» - страх ковтання.  

Загальним для цих порушень є те, що акт ковтання, що протікає як рефлекторний процес з 

послідовним розслабленням і напругою м'язів, не може регулюватися, хоча для цього немає 

органічних причин. 

Процес ковтання природним чином приводиться в дію завдяки прийому їжі, але може 

виникати і внаслідок «порожніх ковтків», т. Е. При ковтанні повітря або слини. З цим 

пов'язана можливість психосоматичних порушень. Якщо почуття відрази до їжі або взагалі 

налаштованість на протест дуже сильні, то може виникнути навіть антиперистальтика з 

готовністю до блювоти і її появою. Блювота - це вроджена захисна функція у тварин і 

людини, яка усуває шкідливу речовину шляхом антиперистальтики. У людини це часто буває 

пов'язано з почуттям огиди. У процесі розвитку і виховання почуття відрази і відкидання 

зміщується з їжі і символічно перекладається на різні ситуації, особистості і внутрішні стану. 

Але і при цьому місце зовнішньої небезпеки і корисних шаблонних реакцій може займати 

своєрідна для людини внутрішня ситуація. 

 «Синдром грудки» проявляється відчуттям стороннього тіла в горлі, для якого немає 

органічної причини і яке ускладнює акт ковтання: «як ніби кому варто в горлі» або «як ніби 

хтось здавлює горло».Це відчуття існує незалежно від акту ковтання. Але щоб усунути його, 

потрібно ковтнути, завдяки чому виникає суб'єктивне утруднення ковтання, яке, однак, не 

можна розглядати як дисфагию, майже завжди обумовлену органічною причиною. 

Деякі хворі відчувають страх перед ковтанням з побоювання вдавитися і таким чином 

загинути від задухи, але не пред'являють скарг на відчуття клубка в горлі. Хворий жує дуже 

повільно і маленькими порціями, ретельно готуючись до акту ковтання, уникає інших людей, 

намагаючись їсти на самоті. При цих страхах на перший план виступає ситуація конфлікту і 

розриву відносин залежності від батьків або партнера, коли амбівалентність зв'язків 

концентрується на почутті залежності від батьків з високоамбівалентной установкою і з 

бажанням смерті і відповідним почуттям провини. 

При оцінці функціональних моторних порушень закономірно припущення, що в цій формі 

функціональних порушень виражається несвідома установка на ухилення від прийому їжі. 

Це захисне напруження зосереджується на верхньому відрізку стравоходу, саме там, де 

починається мимовільний акт ковтання. 

Зазвичай при цьому виявляються істеричні конфліктні ситуації або депресивні стани з 

іпохондричними рисами. Орально-агресивні імпульси, власна активність і протест 

придушуються. При депресіях в 10% випадків як її соматичний еквівалент виникає тиск в 

горлі з порушеннями ковтання. Відчуття грудки в горлі є класичним симптомом істерії. Саме 

у жінок ковтання часто пов'язано з сексуальними рецептивних фантазіями, які відкидаються. 

Ком в горлі, куля, який розростається, почуття, ніби хтось здавлює горло або в ньому 

залишаються шматочки їжі - все це характерні прояви депресивних або істеричних хворих. 

При істеричних розладах прийом їжі і ковтання, як уже сказано, пов'язані з сексуальними 

фантазіями. При цьому почуття страждання зазвичай малопомітно, а симптом підключається 

з метою отримання вигоди від хвороби. Страх перед ковтанням їжі і навіть власної слини у 

хворих з депресією і неврозом обумовлений амбівалентним конфліктом розлуки. 

психотерапія 
Суґестивні і тренують процедури корисні тільки при виражених істеричних станах 

(«істеричний кому») . Спроби медикаментозного лікування малоефективні. Розкриває 

психотерапія є методом вибору, перш за все для виявлення психічного обтяження і його 



переробки. Але страх перед ковтанням після його подолання може повертатися при кризах за 

механізмом «слабкої ланки» . 

Успішно використовуються методи транзактного аналізу, арт-терапії, креативної 

візуалізації, терапії, сфокусоване на вирішенні, психосинтеза. 

Позитивна психотерапія при шлунково-кишкових захворюваннях 
Виразка шлунка і дванадцятипалої кишки 

Виразка шлунка і дванадцятипалої кишки - здатність давати вихід напрузі і 

конфліктів. 

Розлади і фізіологія. Незадоволена або надмірно сильна потреба в прихильності і 

надійності, як і їжа, переробляється шлунком. Шлунок реагує так, ніби людина голодна. 

Психологічні причини відображені в наступних питаннях: чому людина шкодить собі, 

наприклад, надмірним споживанням кави, алкоголю і нікотину? Чому він не може 

вирішувати свої проблеми інакше, як доставляти своєму організму речовини, які приносять 

короткочасне полегшення, створюючи собі тим самим згодом нові фізичні, психічні та 

соціальні проблеми? 

У великого числа страждають захворюваннями шлунку прагнення до професійного успіху 

і грошей витісняють турботи про духовну їжу. 

Сфера контактів часто недостатньо розвинена. При розставання, втрати захищеності 

часто відбувається загострення хвороби. 

Прагнення до прихильності, завищені очікування і домагання грають в сфері фантазії 

виїдають роль. За допомогою уяви людина хотіла поринути в кращий світ. У батьківському 

домі пацієнтів з виразкою шлунка важливу роль грали перш за все досягнення і ощадливість. 

Почуття типу озлобленості і гніву не виражає відкрито, а як би «ковтати», «з'їдалися» 

(неправильно розуміється чемність). Іноді, однак, зустрічаються і такі батьки, які просто 

«перегодовували «своїх дітей їжею і увагою. З іншими людьми сім'я зазвичай мало 

спілкувалася («гості стоять часу і грошей»). Уява було зайняте переважно сферою 

діяльності. Релігійні питання вважалися другорядними. 

У своєму найпотаємніше хворі раніше тужать за тим, щоб, як дітей, їх годували, любили і 

оберігали. 

Глибинна психологія вказує на особливу роль шлунка і кишечника в розвитку людини. 

Для дитини годування і заколисування означають турботу і любов. Він дізнається також, що 

процес прийому їжі пов'язаний з тим, щоб щось брати і віддавати, має спільне з володінням, 

володінням, слухняністю, озлобленістю і відкиданням. Ці взаємозв'язки знаходять своє 

відображення і в крилатих виразах. Людина реагує, «показуючи зуби», «не може щось 

переварити», щось дратує його «до блювоти», хтось «постійно ятрить», від цього «робиться 

погано, нудить», проблема «їсть його поїдом», вираз обличчя стає, «як лимон проковтнув». 

Не може бути збігом, що від хворих з виразкою дванадцятипалої кишки ми часто чуємо 

вираження про прояв гніву, бажанні помсти і розплати. 

  



Тема 6. Шкірні захворювання. Хвороби опорно-рухового апарату 

1. Кропив'янка. 

2. Атопічний нейродерміт (ендогенна екзема):. 

2.1. аногенітальний свербіж 

2.2. околоротовой дерматит. 

3. Картина особистості при шкірних захворюваннях.  

4. Ревматичні ураження м'яких тканин.  

5. Симптоми остеохондрозу. 

6. Ревматоїдний артрит. 

 

1. Кропив'янка. 

Йдеться про гостро виникає ураженні шкіри з чітко відмежовані володарем; 

спостерігається найчастіше на обличчі. Основні симптоми - сильне свербіння і наявність 

червоних пухирів різного розміру. 

Навіть при аллергически обумовлених формах кропив'янки для її маніфестації або в якості 

одного з причинних факторів має значення психічне перевантаження. Для психосоматичних 

форм хронічної кропив'янки характерні готовність до переживань і певна структура 

особистості. 

Grace, Graham (1952) встановили, що кропив'янка виникає у тих, хто відчував на собі 

жорстоке поводження. Ця жорстокість мала нерідко такі форми, що про неї важко було 

розповісти і щось з нею зробити. При цьому наголошується, що страждає сторона не в змозі 

знайти вихід з положення і уявити собі можливе рішення проблеми. Типові трактування цієї 

ситуації були такими:»вони мені багато дали, іянемогу нічого вдіяти»;»Я витримую 

удари»;»Моя мати била мене»;»Мій наречений не хоче мене, він нехтує мною, але що я можу 

вдіяти?». 

Характерні відносини залежності від інших, більш сильних особистостей із мазохистской 

обвинувальної установкою. Зазвичай у відносинах з партнером повторюється мазохистская 

залежність із ситуації дитинства. 

Загалом, можна сказати, що алергіки в дитинстві травмуються матерями, які проявляють 

гиперопеку або холодність. У наявності залежність від цього об'єкта потягу, агресивна 

реакція неможлива, і агресія направляється на себе. Мазохістське ставлення до об'єкта, який 

в той же час дозволяє зберігати емоційний зв'язок завдяки спрямованості агресії на власну 

особистість, визнається прихильниками психоаналізу. Musaph (1976) повідомляє про 

наступні відмітні риси особистості хворих: 

• сильна схильність до пасивної позиції в міжособистісних контактах;  

• висока готовність до страху в поєднанні з низькою толерантністю страху;  

• сильна вразливість в любовних відносинах;  

• високий рівень невпевненості в поведінці.  

Matthes (1974) виділяє також в якості аспекту відносин хворих уртикарією їх 

пошук»об'єктних відносин чіпляється, залежного стилю». Така людина має тенденцію 

уникати ризику в пошуках безпеки. 

 

2. Атопічний нейродерміт (ендогенна екзема). 

Екзема грудного віку. Це шкірне захворювання в психосоматическом плані 

розглядається як вираження порушень відносини з матір'ю. Spitz (1967) пише, що в рамках 

його досліджень були виявлені два значимих для виникнення хвороби фактора. Діти мали 

матерів з інфантильною структурою особистості, які виявляли до них ворожість, замасковану 

під боязкість, матерів, які неохоче доторкалися до них, неохоче доглядали за ними і 

систематично утримувалися від шкірного контакту з ними. Дитина зі свого боку демонструє 

вроджену схильність до підвищених шкірних реакцій, які ведуть до посилення шкірного 

представництва сприймаються психологічних конфліктів, що в психоаналітичної 

термінології позначається як»лібідоносної завантаження поверхні шкіри». Особливе 



значення має двозначне поведінка матері: то, що від неї виходить, не відповідає ні її 

внутрішньої установці, ні її дій відносно дитини. 

Автор ілюструє патогенну емоційну середу, впливу якої піддається дитина, таким 

прикладом: мати уникає зіткнення з дитиною, посилаючись на те, що не хоче заподіяти 

шкоди настільки ніжному, тендітному створенню; таким чином під маскою турботи 

ховається від-верганіе і ворожість. 

У багатьох випадках хвороба спонтанно припиняється на першій половині другого року 

життя. Автор припускає зв'язок з економікою, що розвивається активністю дитини, яка 

звільняє його від тотальної залежності від матері, роблячи можливим вступ в контакт з 

вибраними їм об'єктами. 

Слід очікувати, що епізод екземи на першому році життя залишить стійкі сліди в 

психічному розвитку дитини, про які, проте, можна лише робити припущення. 

Підлітковий і дорослий контингенти. Ендогенна екзема в групі екзем представляє 

захворювання, особливо кероване автономними центральними нервовими процесами, і тим 

самим тісно пов'язане з особистістю хворого. Воно може виступати в зв'язку з іншими 

алергічними захворюваннями. 

Пацієнти часто характеризуються вираженою пасивністю. Їм важко дається 

самоствердження. Поява захворювання часто супроводжують конфліктні партнерські 

відносини. При цьому за сферою поширення екземи слід розрізняти дві групи хворих: 

• при лише зовні інтактних діадних відносинах екзема поширюється в області суглобів, 

обличчя та голови;  

• при зримо напружених діадних відносинах спостерігається поширення в області грудної 

клітини, стегон і плечей.  

З медичної точки зору алергічні реакції шкіри (нейродерміт) являє собою атипову імунну 

реакцію організму на зовнішній вплив. Однак дані про зв'язок цього захворювань з 

ворожістю суперечливі. Так, Elizur (1963) розглядає нейродерміт як непрямий показник 

підвищеної ворожості. У той же час за даними Cleveland, Fisher (1956), рівень ворожості у 

хворих на нейродерміт знижений в порівнянні з пацієнтами, що страждають захворюваннями 

шкіри, що не відносяться до групи психосоматичних розладів. З цього автори роблять 

висновок, що ворожість при такій патології, як нейродерміт, може трансформуватися в 

соматичні прояви. 

Напади нейродерміту часто виникають при проблемах в партнерських відносинах, розлуці 

або появі осіб, які мають велику емоційну привабливість для хворих. Нерідко виявляються 

переживання і прояви сильних почуттів, очікувань, бажання близькості, сексуальності і її 

фрустрації внаслідок власної амбівалентності або відмови партнера. При цих конфліктах, 

пов'язаних з ситуацією зближення, в багатьох описах підкреслюється роль власної тілесності, 

бажання і задоволення, можливості показати і представити себе в тілесному вигляді. Ці 

описи зазвичай визначають поняттям»ексгібіціонізм». 

 

2.1. аногенітальний свербіж,  

Аногенітальний свербіж часто викликається подразником місцевої дії, інфекцією або 

яким-небудь іншим захворюванням. Він характеризується сильним роздратуванням, 

екскоріаціями і запальними висипаннями. Сверблячка в анальної області особливо 

характерний при дратівливості, депресії, іпохондрії. Місцева терапія і лікування зовнішніх 

шкірних змін не завжди знімає свербіж. Чухання і дотик до зудить ділянках шкіри стає тоді 

самоціллю. Пов'язане з цим задоволення, наступне за цим почуття провини і нові, 

спонукувані агресивними почуттями атаки на шкіру утворюють закриту 

самоподкрепляющего систему, свого роду вічний двигун. Почісування можуть стати 

еквівалентом мастурбацій і часто стають звичкою, яка сприяє стабілізації симптоматики. 

Псоріаз 

Посилення розлади спостерігається на тлі неспецифічних, психічно обтяжливих ситуацій, 

як переживання втрати об'єкта і загрози національній безпеці і здоров'ю хворих. 



По-різному змінюється самооцінка хворих. Вони демонструють такі симптоми, як страх, 

пригніченість з одного боку і виражене поведінковий реагування-сдру-гой. Хворі на псоріаз 

схильні також до демонстративності. 

За Wittkower, Lester (1963), психічні чинники активні особливо тоді, коли симптоми 

схильні до вираженим коливань і коли з'являються гострі рецидиви і затяжний свербіж. 

Психічні аспекти далеко не завжди є головним патогенетичним ланкою, оскільки доведена 

значна роль спадкової схильності до захворювання. Сверблячка не завжди зумовлений 

психічно, він скоріше залежить від гостроти проявів псоріазу. Хворі з давніми хронічними 

формами мало страждають від сверблячки. 

 

2.2. околоротовой дерматит  

Захворювання проявляється локалізується на обличчі сильним запаленням шкіри, яке 

захоплює головним чином область навколо рота, а також інші ділянки обличчя. 

Характеризується почервонінням, інфільтрацією або набряком шкіри, псевдопустуламі і 

суб'єктивним відчуттям напруги і свербіння. Картина хвороби вперше описана в останнє 

десятиліття, причому були висловлені різні думки про причини і шляхи лікування хвороби. 

Дерматологи звернули увагу на те, що захворювання зустрічається частіше у осіб певного 

типу. Це дуже ділові, частіше незаміжні жінки середнього віку, які мають проблеми в 

стосунках з чоловіками. 

 

3. Картина особистості при шкірних захворюваннях.  

Цілеспрямований опитування дозволяє виявити прямі кореляції між виразністю 

псевдоаллергической реакції і гостротою конфліктної або психотравмуючої ситуації, а також 

ступенем емоційних порушень (емоційної напруженості, тривоги, депресії і страху, що 

приймає часом характер фобій). Перехід на іншу роботу або переїзд в нову квартиру, 

хвороба і смерть близьких або розлучення, страх перед іспитом або боязнь небажаної 

вагітності лягають в основу подібної симптоматики, що розвивається вперше або, частіше, 

рецидивуючої після більш-менш тривалої (іноді багаторічної) ремісії. Загальновідома чисто 

рефлекторна кропив'янка (на тлі значної астенізація організму) у студентів під час 

екзаменаційної сесії, у вкрай вразливих жінок, змушених одного разу скористатися 

громадським туалетом, або у емоційно нестабільних людей, які страждають, як правило, 

синдромом подразненого шлунка або подразненої товстої кишки, при одній лише думки про 

харчові продукти, що викликали колись гострі диспепсичні розлади. Можливі навіть 

фіксовані псевдоаллергические реакції на певні психотравмуючі фактори або один спогад і 

уявлення про них (наприклад, парціальний бронхоспазм і пароксизм астмоідного задишки у 

дружини у відповідь на напади стенокардії у чоловіка; щорічна поширена кропив'янка з 

набряком у батька в день смерті дочки; уртикарний висипання і набряк Квінке у молодих 

жінок при одному лише погляді на малюнок квітки або флакон духів, запах яких провокував 

в минулому аналогічні шкірні зміни). 

Нашарування психосоматичних симптомів емоційного стресу на самі несерйозні, 

здавалося б, шкірні зміни (юнацькі вугрі, себорея) різко змінює, інтенсифікує і хроніфіцірует 

всю клінічну картину. Гиперболизированное почуття фізичної і соціальної неповноцінності, 

властивий хворим з шкірними хворобами, і загострена сприйнятливість до реакцій 

оточуючих (з їх часом принижує жалістю або зневагою, неприхованою огидою і острахом 

зараження) посилюють емоційну напруженість цих пацієнтів, їх підозрілість і 

настороженість, штовхають їх на шлях негативізму і соціальної ізоляції. Не випадково 

більшість таких хворих вважають за краще прогулянки на самоті або колекціонування марок 

всім контактам із зовнішнім світом. 

Все більша замкнутість і дратівливість аж до озлобленості й агресивності, крайня недовіра 

до можливості щирого співчуття і людського співчуття взагалі і незаперечна переконаність в 

екзогенної природи свого страждання надзвичайно ускладнюють спілкування цих хворих з 

лікарями. Непомірні або просто нерозумні установки на саму радикальну терапію з приводу 



уявних або незначних дефектів шкіри, що стали об'єктом невичерпної ипохондрической 

тривоги, призводять в остаточному підсумку до відмови від них дерматологів і напрямку до 

психіатра, що, на думку цих пацієнтів, неправомірно і по ряду причин виключено . Частий 

відмова від лікарської допомоги (у зв'язку зі все більш стійкими ідеями невиліковність і 

втратою будь-якої надії на офіційну медицину, активним і далеко не нешкідливим 

самолікуванням або зверненням до знахарів) іноді робить цих хворих сумними витратами 

лікарської діяльності, яка ігнорує або недооцінюють психічний (перш за все емоційне) стан 

пацієнта. У пацієнтів з неспецифічним ураженням шкіри (особливо при наявності 

вульгарних вугрів і себореї) достовірно частіше діагностують тяжкий депресивний стан, ніж 

навіть у хворих на меланому. 

У дерматологічній практиці основну масу хворих з необгрунтованими скаргами 

складають особи, охоплені тривогою і страхом з приводу зміни своєї шкіри і волосся. Страх 

втрати привабливості і неминучою при цьому»неповноцінності» часом ламає все життя 

людини. Найнікчемніші косметичні недоліки, самі рядові шкірні зміни перетворюються 

в»хвороба» за рахунок патологічного заломлення їх в свідомості емоційно нестабільного 

індивіда і його сверхценного до них відносини. Предметом всепоглинаючої іпохондричною 

тривоги і занепокоєння, ніяк не пов'язаної з об'єктивної вагою і значимістю шкірних проявів, 

можуть бути не впадають в очі юнацькі вугрі і кілька сальна або пориста шкіра, ослаблення 

блиску і деяка зміна фактури волосся або гіпертрихоз у жінок, виникнення невеликих 

залисин або, навпаки, надмірне оволосіння у чоловіків і т. д. 

Досить звичайне прояв страху зараження яким-небудь інфекційним або венеричним 

захворюванням є»настирливі ідеї охайності», часті у лікарів і медичних сестер, які працюють 

в дерматологічних або фтизіатричних диспансерах і стаціонарах. Невпинне миття рук може 

привести в таких випадках до розвитку важкого дерматиту. 

психотерапія 
Психосоматичні закономірності виявлені щодо багатьох дерматологічних проявів. У 

кожному разі слід звертати увагу на психічну ситуацію пацієнта. Часто на першому плані 

видно порушення комунікабельності. Особливо це відноситься до шкірних захворювань з 

алергічним компонентом. 

Соматична реакція є свого роду лінією захисту, що не дезінтеграції особистості. Можна 

також розглядати соматизації як кінця регресії і, отже, можливості гармонізації особистості. 

Якщо це намагаються зробити в рамках психотерапевтичного лікування, то перш за все слід 

опрацювати співіснування установки на чіпляються залежність і страху перед близькістю. 

Щоб вивести хворих з ізоляції, найбільш дієвим методом є групова терапія. 

Якщо очевидні труднощі в оцінці хвороби, а хворі переконані в зв'язку її з конфліктом, то 

зазвичай можливе застосування розкриває терапії. Відповідно до думки хворого і з 

можливостями терапії це може бути індивідуальна або групова терапія, причому остання дає 

хороші можливості насамперед для лікування хворих з початково недостатньою мотивацією. 

У значної кількості хворих нейродермітом є показання до розкриває психотерапевтичне 

лікування. Однак при цьому хворі виявляють підвищену емоційність, не терплять 

очікування, швидко переходять від близькості до відчуження, намагаються самі визначати 

ритм лікування. Тому при розкриває терапії завжди доводиться рахуватися з необхідністю 

тривалого лікування. Хороші можливості може створити аналітична групова психотерапія, 

особливо у Маломотивированная пацієнтів, яким важко вербалізувати свої проблеми. 

Успішно використовуються методи транзактного аналізу, арт-терапії, креативної 

візуалізації, терапії, сфокусоване на вирішенні, психосинтеза, психодрами, нейро-лін-

гвістіческого програмування. 

Позитивна психотерапія при шкірних захворюваннях 
Захворювання шкіри і алергія - здатність шкірою відчувати напруги; сигналізувати за 

допомогою шкіри про те, що не може бути виражене інакше, і тим самим досягати того, що 

раніше не могло бути досягнуто по-іншому. 



Розлади і фізіологія. Кровоносні судини шкіри і потових залоз реагують як на фізичні, 

хімічні, так і на психологічні подразники. На холоді судини звужуються; аналогічні явища 

відбуваються при переляку, страху, відразі і заздрості. Людина при цьому блідне або 

навіть»стає білим як полотно». Якщо жарко, судини розширюються, так само як і при соромі 

або гніві; людина червоніє. Іноді шкіра покривається червоними плямами, особливо шия і 

верхня частина грудної клітки, це так звані гектической плями. Так буває при стресі, 

інтенсивних переживаннях або при сексуальному збудженні. Людину може»кинути в піт» не 

тільки при спеці і високій температурі тіла, але і при хвилюванні і страху (холодний піт 

жаху). При неприємних дотиках або від страшних думок може з'явитися»гусяча шкіра» і т. Д. 

Грибкові інфекції є хорошим підтвердженням ослаблення захисної системи організму. 

При них людина постійно повинен турбуватися про чистоту. Деякі хворі грибковими 

захворюваннями - шалені»фанатики чистоти». 

 

 

ХВОРОБИ опорно-рухового апарату 
 

Терміном»ревматичні захворювання» об'єднуються патологічні картини, загальною 

характеристикою і провідним симптомом яких є болі в опорно-руховому апараті. 

Це симптоматичне поняття включає етіологічно, патологічно і клініко-нозологічних різні 

синдроми. Слід розрізняти як мінімум три головні групи ревматичних захворювань: запальні 

процеси суглобів і хребта, дегенеративні захворювання суглобів і хребта і ревматичні 

ураження м'яких тканин. В якості четвертої групи слід привести так звані па-раревматіческіе 

захворювання, при яких біль в тканинних структурах опорно-рухового апарату є ознакою 

іншого захворювання. 

 

4. Ревматичні ураження м'яких тканин.  

картина особистості 
У психічному стані чітко виражені переживання страху і депресії. Хворі мало схильні до 

гіпер-компенсованого поведінки. Їх латентні або явні бажання, турботи і тенденції до 

залежності яскраво виражені, чітко визначається схильність до самопожертви і залежності. 

За симптомами може стояти ларвированная депресія, якщо хворі одночасно скаржаться на 

порушення спонукань і пригніченість. Цей діагноз стає більш імовірним при приєднанні 

порушень сну, серцебиття, тахікардії та симптомів з боку шлунково-кишкового тракту. 

Впадає в очі застигла і перебільшена життєва позиція хворого. Вони часто демонструють 

підвищений самоконтроль і прагнення до перфекціонізму. Вони не можуть дозволити собі 

здорових агресивних імпульсів, розчарування і образу вони намагаються 

компенсувати»внутрішньої стійкістю». Характерною для них є тенденція до самопожертви і 

перебільшеної готовності допомогти, яка проявляється не спонтанно, а по внутрішньому 

примусу. Характерно агресивна забарвлення допомоги, запропонованої цими хворими, 

отримала вдале позначення як»злісне смирення» і»любляча тиранія». 

Блоковані агресивні імпульси хворих виражаються в підвищеному м'язовому напрузі і, 

нарешті, в локалізованих або генералізованих болях. Дані про локалізацію болю можуть 

змінюватися від обстеження до обстеження. Впадає в очі, що болі дуже швидко знижуються 

при зменшенні психічного навантаження хворого. 

Bweck описує такого пацієнта як людину, яка після маніфестації захворювання схильний 

до залежності і розвиває сильні потреби до віддачі під чиюсь опіку і бажання турботи з боку. 

Щодо часто розвивається манифестная невротична симптоматика, особливо стану страху, 

депресії і психосоматичні симптоми у формі функціональних кардіальних, шлункових 

розладів, головного болю, астенічних картин. 

Відносинам психотерапевта і хворого часто загрожують амбівалентні бажання пацієнтів: 

вони бажають, з одного боку, залишатися пасивними і залежними від психотерапевта, з 

іншого ж боку, незважаючи на фасадну готовність розкритися, недовірливі і схильні до 



відкидання. Перед психотерапевтом стоїть важке завдання: викликати почуття захищеності і 

одночасно протидіяти ворожим лікування інфантілізірующім тенденціям. 

Описано конфлікт між самопожертвою і стабільністю, жертовністю і егоїзмом, лагідністю 

і агресивністю. Емоційні стани, перш за все страх і депресія, витісняються менше. Таких 

хворих можна порівнювати з боксерами перед ударом гонга, з бігунами перед стартом, коли 

готовність довго не реалізується. При схильності до самопожертви і залежності часто можна 

виявити наявність рентних установок. 

Як роздільною ситуації описують здебільшого таку, яка викликає мобілізацію всього тіла, 

особливо при агресивних імпульсах. Grace, Graham описали у хворих з болями в спині 

наявність складної ситуації, що супроводжується яскравими уявленнями про ходьбі і 

втечу.»Мені найбільше хотілося б втекти з дому»;»Я хотів би тікати звідси»;»Я хотів би піти 

геть»;»Я відчуваю себе так, ніби лечу назавжди». 

Серед особливостей особистості цих хворих відзначаються тенденція до вторинної вигоді, 

потреба в щадіння, більш-менш відкрите бажання непрацездатності. Нерідко спостерігається 

розрив між об'єктивними даними і суб'єктивними бажаннями. У всякому разі, спільне вплив 

невротично-тенденційних мотивів виражено значно більше, ніж при хронічному 

суглобовому ревматизмі. 

У психодинамическими плані відзначаються амбівалентний конфлікт між стороннім 

панування і самогос-подствованіемівтожевремяуслужлівое і жертовне поведінка. З цієї 

амбівалентності і хронічно загальмованою агресивності і відбувається підвищення м'язового 

тонусу в типових місцях, найчастіше в області шийних і поперекових хребців. 

Зовні слухняні, скромні і несамостійні хворі зазвичай шляхом пасивного ухилення 

уникають прямого протистояння, конфронтації з психотерапевтом. Вони не прагнуть до 

терапевтичним контактам, посилаючись на несерйозність захворювання, заперечують будь-

яку необхідність будь-якого соматичного або психологічного лікування. Хворих важко 

утримати на лікуванні, вони не підтримують контактів, дають психотерапевта зрозуміти, що 

занадто пильна увага до їх хвороби не отримає визнання. Ці відмови і тенденції до відходу 

можуть викликати розчарування і відступ з боку психотерапевта . т Ихо страждають 

ревматики схильні до того, щоб нав'язувати іншим свій стиль взаємин. Якщо доводиться 

вирішувати питання про лікування з родичами хворих, то виявляється, наскільки 

вкоренилася в проблеми сім'ї їх соматична і психічна симптоматика. 

 

5. Симптоми остеохондрозу. 

картина особистості 

Психічний конфлікт може бути недоступний хворим, він представлений тепер мовою 

органів. 

Weintraub намагався дати власне визначення значення кожного відділу хребетного стовпа. 

Шийний відділ несе голову людини. Положення людської голови філогенетично 

встановилося з його прямохо-дження. Ми говоримо, що людина стверджує себе, якщо він»не 

схиляє голови» перед труднощам і перешкодам. Це самоствердження не веде до 

цервікальному синдрому до тих пір, поки здійснюється в межах психологічної норми. До 

цього синдрому можуть вести такі фактори, як неадекватні установки, при яких 

самоствердження перестає бути егосінтонним і / або вимагає постійного додаткового 

вольового напруги з впертими спробами досягти одного разу поставленої мети. 

Грудний відділ. Зовсім іншим є психосоматичний значення середнього відділу хребта, 

який без анатомічно точного відмежування можна співвіднести з грудним відділом. Цей 

відділ найсильнішим і найбільш зримим чином відображає настрій людини. Печаль, відчай, 

втрата мужності змушують людину зігнутися, вони характеризуються його зігнутою спиною. 

Виникаючі при цьому хворобливі м'язові напруги неправомірно часто тлумачаться як 

локальні процеси неясного генезу, як»ревматичні», якщо не беруть до уваги можливості їх 

психосоматичного розуміння. 



Сутулість підлітків у багатьох випадках є результат внутрішньої установки, що виникла в 

силу того, що вони не в змозі відповідати зовнішнім і внутрішнім вимогам, що 

пред'являються життям до духовно не дозрів тілу.»Ці юнаки не доросли до своєї дорослості». 

Поперековий відділ. Простріл (люмбаго) - гострий епізод. Він може бути викликаний 

різким рухом або підняттям тяжкості, але часто виникає і без видимих причин. Він часто, але 

не обов'язково, трапляється внаслідок таких змін в хребті, як дископатия або зміщення 

хребця. 

Хронічні болі в поперековому відділі часто є виразом психічного обтяження. Ми 

зустрічаємося з ними перш за все у жінок, які компенсують невпевненість в собі, в своєму 

відповідно сімейним або професійним вимогам перебільшено прямою поставою, але також і 

у жінок, що залишили свій опір і пригнічених тягарем щоденних турбот. 

Хронічні болі в поперековому відділі можуть також бути виразом фрустрації. Вони 

пов'язані насамперед з нереалізованими очікуваннями, зверненими до міжособистісних 

відносин, і з випливають з цього станом незадоволеності. У чоловіків вони нерідко 

представляють собою неусвідомлену демонстрацію невдачі - будь то в професії або в 

реалізації своїх чоловічих функцій. 

 

6. Ревматоїдний артрит. 

картина особистості 

У хворих на віддалених етапах стану кидається в очі їх терпимість і невимогливість. Їх 

терпляча невибагливість знаходиться в протиріччі з об'єктивними даними про захворювання. 

У преморбиде пацієнти характеризуються як тихі, малопомітні люди. Їх відрізняє 

старанність і сумлінність. Часто помітно їх альтруїстичне поведінку, що, в поєднанні з 

енергією і жадобою діяльності, робить їх неперевершеними матерями і невтомними 

доглядальницями. Майбутні пацієнти приділяють вкрай мало уваги своїй тілесності, 

відрізняючись бідним самовосприятием і скороченим самопізнанням. Їх терплячість, 

ймовірно, відповідає внутрішньому забороні на відкрите вираження залишкових агресивних 

спонукань. 

Подібно хворим на есенціальну гіпертензію, хворі на ревматоїдний артрит зазнають 

великих труднощів у придушенні своїх ворожо-агресивних імпульсів. Однак спроба 

вирішити ці імпульси протікає у них інакше і являє собою комбінацію самоконтролю 

і»благодійної» тиранії над іншими. Матері, які страждають на ревматоїдний артрит, схильні 

строго контролювати майже всі рухові прояви у своїх дітей. Багато з них зазнали в дитинстві 

подібні материнські впливу, маючи таких же владних матерів. 

Специфіка»ревматичної особистості» полягає в нарощуванні самообмеження в життєвих 

відносинах, у власному Я, у власному тілі і в комунікативній сфері, в тому числі в соціальній 

поведінці. Сказане можна віднести і до рухових агресивним імпульсам, які, починаючи з 

раннього дитинства, описують як проблемну сферу. В цілому можна говорити про невдалий 

зрівноважуванні полюсів м'якості і жорсткості. Зазвичай тенденція до м'якості пригнічується 

посиленням моторної напруженості, м'язовими діями, у жінок -»чоловічим протестом». 

Шляхом напруги і жертовності купується право змішувати прагнення до панування і 

мазохістське самопожертву. Відзначено перевагу занять на свіжому повітрі і силових видів 

спорту, тенденція до придушення спонтанного вираження почуттів, до їх стримування. Ця 

характеристика застосовна в першу чергу до жінок, які в психосоматичних спостереженнях з 

вивчення ревматизму найчастіше виявляють контрастні або суперечливі показники. 

У всіх хворих на ревматоїдний артрит з достатнім постійністю зустрічаються три риси 

характеру: 

1. Стійкі прояви сверхсовестлівості, обов'язковості і зовнішньої поступливості, що 

поєднуються зі схильністю до придушення всіх агресивних і ворожих імпульсів, таких, як 

злість або гнів.  



2. мазохістські-депресивні прояви з сильною потребою до самопожертви і надмірним 

прагненням до надання допомоги, які поєднуються зі сверхнравственним поведінкою і 

схильністю до депресивних розладів настрою.  

3. Виражена потреба у фізичній активності до розвитку захворювання (професійний 

спорт, інтенсивна робота по дому, в саду і т. Д.).  

Ці три особливості характеру видаються при ревматоїдному артриті як щось застигле і 

перебільшене; вони негнучкі і не пристосовані до вимог середовища. З психодинамических 

позицій це характерологічні-невротична переробка конфлікту в сфері агресивності і 

честолюбства. 

Вищезазначені риси характеру є, крім того, гіперкомпенсаторного захисними заходами 

проти основоположного конфлікту. Сверхсовестлівость, відмова від висловлення своїх 

почуттів і жертовність створюють захисний бар'єр для можливого прориву агресивних 

імпульсів і дозволяють позбутися від ворожих почуттів. Нав'язливі і депресивно-мазохістські 

прояви розцінюються як захисні структури проти деструктивно пережитого свавілля. Часто 

описуються своєрідна терпимість, смиренність з долею, жвавість, незважаючи на обмежену 

рухливість і біль, що по психоаналітичним поглядам має подвійне тлумачення. Cremerius 

(1968) говорить про»злий покірності» або»велелюбний тиранії», які лунають із боку хворого. 

Психологічні тести підтверджують багато психодинамические передумови і особистісні дані. 

У тесті Кеттелла виявляється виражена скромність, покірливість, поступливість, ознаки 

сильного»над-Я», т. Е. Хворі совісні, витримані, відповідальні. В проектних тестах 

виявляється мало тлумачень рухових актів у порівнянні з контрольними групами. Цей факт 

можна пояснити як вторинну реакцію, т. Е. Обумовлену наявної обмеженістю рухів. 

Хворі з первинним хронічним поліартритом - це навчені досвідом пацієнти, з якими буває 

мало клопоту, хоча саме у подібних хворих слід було б очікувати найбільших труднощів. 

Вони скромні й невибагливі, часто до байдужості. Вони майже ніколи не бувають явно 

депресивні, хоча доля обмежує можливості їх діяльності; вони майже ніколи не бурчать, не 

бувають нестерпними і уїдливими, не впадають у відчай чи злість. Їх терплячість і 

поміркованість знаходяться в різкому протиріччі з тією катастрофою, яка відбувається в 

їхній долі. 

Врівноваженість, скромність і невибагливість є результатом того, що ці хворі не в повній 

мірі оцінюють всі симптоми хвороби і тяжкість її наслідків. Хворі сприймають свої 

деформовані руки не стільки як хвору частину тіла, скільки як прикру перешкоду. З подивом 

можна бачити, які дії вони цими руками виконують. Всупереч очікуванням, хворі руки не 

виключаються зі схеми тіла; пацієнти їх не щадять, що не ізолюють, а сприймають як хоча і 

скорочені і»загальмовані», але цілком придатні для вживання органи і використовують їх 

відповідним чином. Їх світ самосприйняття проявляє певну обмеженість, обумовлену 

редукцією їх свідомості на своїй тілесної сфері. Хворий тоді невибагливий, скромний і 

терплячий, коли»редукувати» сприймає себе самого, свою хворобу і хворобливий стан своїх 

частин тіла. Скромність є своєрідним способом втечі від правди. 

Велика частина хворих з первинним хронічним поліартритом до хвороби були особливо 

активними і діяльними. Примітна їх невтомність в турботі про близьких. Це люди, які 

допомагають в нужді і роками можуть виконувати роль помічника без будь-якої пози, 

безоплатно без претензій на подяку. Це безкорисливість служіння і невтомності, а згодом 

(після захворювання) безкорисливість невимогливість і скромності. Обидва якості - 

псевдоальтруістіческій аскетизм і терпляче-покірливе самозречення - виходять з одного і 

того ж структурного ознаки. Загальна для преморбида і для хвороби - це панівний протягом 

усього життя хворого поліартритом процес самосокритія, редукція сприйняття самого себе. 

Сьогодні ці обмеження здатності сприйняти власні почуття і використовувати їх як сигнали в 

широкому сенсі слова описуються також при алекситимии. Багато, якщо не всі хворі з 

хронічним поліартритом, виявляють ці ознаки. 

Широкі дослідження Cobb про внутрішньосімейного вплив на хронічний поліартрит 

показали наступне: у пацієнток часто була холодна, претензійна і авторитарна мати і 



слабкий, придушений матір'ю батько. З дитинства у пацієнток відзначається почуття страху 

перед матір'ю і залежно від неї, супроводжуване сильно притлумлюється прагненням до 

бунту. Звикла з ранньої юності володіти своїми почуттями, пацієнтка схильна до того, щоб 

тиранити оточуючих, починаючи з чоловіка, якого вона, як і мати, вишукує серед слабких і 

послужливих чоловіків, закінчуючи дітьми, по відношенню до яких вона веде себе 

надзвичайно суворо. Сімейний анамнез чоловічих пацієнтів дає ті ж дані з відповідної 

зміною статевих ролей. 

Психотерапія при захворюваннях опорно-рухового апарату 

У зв'язку з багатоплановістю причинних факторів терапія має різні напрямки. Вона 

включає просту розкриває бесіду, коротку або тривалу психотерапію. 

Готовність психотерапевта і мотивація хворого визначають, чи захоче він взагалі 

лікуватися. Доцільно застосування таких форм лікування, як рухові вправи, спрямовані на 

зняття м'язового напруження і поліпшення постави. 

Не слід починати зі розтину конфліктів, важливіше спочатку встановити довірчі 

відносини з хворим. Це стає можливим при ретельному дослідженні соматичного стану. 

Пізніше можна починати розробляти проблеми активності, самостійності, ідеалів, 

моральності, виробляти установку на надання допомоги іншим людям і в цілому сприяти 

регресивним тенденціям щодо психотерапевта. Витіснена агресивність не повинна 

обговорюватися безпосередньо; якщо її необережно зачепити, у хворого може зрости страх і 

посилитися захисні реакції, що може погіршити його стан. 

Успішно використовуються методи психосинтеза, терапії, сфокусоване на вирішенні, 

гештальт-терапії, арт-терапії, тілесно-орієнтованої психотерапії, НЛП. 

Позитивна психотерапія при колагенозах 
Ревматоїдний артрит і ревматизм - здатність двигакові переробляти напруга і конфлікти 

своїм тілом і відчуттями. 

Розлади і фізіологія. Експериментальні дослідження показали, що емоційні чинники 

впливають на моторику. У конфліктцентрірованних інтерв'ю, на психоаналітичних сеансах 

або в тестах на досягнення хворі піддавалися психічним впливам, які виявляли агресивні 

тенденції. У хворих на ревматоїдний артрит в області уражених суглобів був виявлений 

вищий тонус м'язів, ніж у здорових зонах. Це м'язове напруження зазвичай перевищувало по 

стійкості сама дія емоційно травмуючого подразника. Перш за все мова йде про таких 

психічних травмах, як кризи в міжособистісних відносинах, смерть і втрата (розлука, 

розлучення, переїзд) близьких людей, проблеми в шлюбі і т. Д. 

  



Тема 7. Гінекологічні захворювання 

1. Рак молочної залози. 

2. Викорінення матки. 

3. Первинна аменорея. 

4. Вторинна аменорея.  

5. Дисменорея і передменструальний синдром. 

6. Функціональні порушення в області гипогастрии. 

7. Менархе і клімакс.  

8. Функціональна (психосоматична) стерильність. 

9. Психосоматичні аспекти при гетерологічние і екстракорпоральному заплідненні. 

10. Психосоматика спонтанного аборту і передчасних пологів. 

11. Хибна вагітність. 

 

ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ 

Психосоматичні аспекти в гінекології стосуються в першу чергу психічної боку 

нормального розвитку жінки під час пубертатного періоду, сексуального дозрівання, 

вагітності, пологів, клімаксу і т. Д. Психосоматика займається насамперед порушеннями цих 

нормальних процесів розвитку і діючими при цьому психічними факторами. 

Багато випадків порушень менструального циклу, болю внизу живота, безпліддя і 

сексуальних розладів можуть бути зрозумілі і доступні терапії лише у зв'язку з емоційними 

розвитком і станом. Психосоматичні порушення і реакції можуть також супроводжувати 

пубертатні кризи, вагітність, пологи і климактерий і виступати як наслідок соматичних 

гінекологічних захворювань. Тривалих, дорогих і обтяжливих хворих обстежень часто 

можна було б уникнути, якщо враховувати психосоматичні аспекти в рамках гінекологічного 

лікування. 

Поняття соматизации включає незжиті і неусвідомлювані конфлікти, які можуть 

викликати такі патологічні наслідки: 

• Органічні захворювання з органними порушеннями, як, наприклад, блювота вагітних.  

• Функціональні захворювання з соматичними функціональними порушеннями без 

морфологічних уражень, наприклад, вторинна аменорея.  

• Соматичні симптоми без органіки і функціональних порушень, наприклад, діаспорян, 

болі в крижовому відділі хребта і області тазу.  

В ході місячного циклу гормони надають специфічну дію на обумовлене інстинктами 

поведінку жінки. Менструальний цикл починається з фоллікулінеміче-ської фази, якої 

передує овуляція, і характеризується послідовним підвищенням гетеросексуальних 

тенденцій. Після овуляції слід фаза, яку координує лютеі-ном, з материнськими 

спонуканнями і більш пасивної потребою бути коханою і заплідненої. У передменструальний 

фазі, нарешті, відбувається загальний відтік гормонів, супроводжуваний тенденціями до 

очищення і викиду. 

Кожен гормон надає специфічну дію на інстинктивне поведінку жінки. Якщо пробуджені 

таким чином потреби не можуть бути задоволені в межах відповідної фази еротичними 

актами, можуть залишитися напруги, що порушують гармонійний перебіг циклу. Таким 

чином виникає порушення гормонального рівноваги, яке, в свою чергу, підвищує емоційну 

напругу і тим самим підтримує порочне коло психосоматичного змісту (Prill, 1964). 

В основі гінекологічних захворювань часто знаходяться порушення партнерських 

відносин. Особливо важливо, яке протягом ці порушення відносин можуть прийняти, 

наприклад, при»сухому» або»мовчазної» дружині: пригнічений чоловік все менше розмовляє 

зі своєю дружиною. Уражена жінка перестає реагувати еротично, вона»мовчить своїм 

тілом». Обидва»утримуються» від партнера. Обидва страждають від цього, причому чоловік 

зовні виглядає грубим і непоступливим, в той час як жінка зримо страждає. Вона формулює 

свій протест переважно органним шляхом. Нарешті, вона потрапляє на прийом до 

психотерапевта. Лише в результаті наполегливого прохання останнього на прийомі 



з'являється і чоловік, до того залишався в тіні. Це дозволяє зробити його роздратоване 

мовчання, а також симптом фригідності його дружини предметом терапевтичного 

обговорення. 

 

1. Рак молочної залози. 

картина особистості 

Як і при інших формах раку, є вказівки на те, що фактори, закладені в початковій 

особистості, так само як і психічна їх переробка, відіграють вирішальну роль. Жінки, які вже 

раніше були психічно менш витривалими, мали складності в міжособистісних відносинах, в 

сексуальної і професійній сферах, що виявляється в бесідах або при психологічному 

тестуванні, можуть виявляти більш виражені і довше зберігаються емоційні реакції з 

депресивної і тривожної переробкою. Якщо при карциномі в порівнянні з доброякісними 

пухлинами хворі ще до біопсії виявляють більше ознак страху або депресії, то пси-

хоетіологіческі це розцінюється як показник»раковою особистості». 

Збереження або видалення молочної залози при хірургічному втручанні і радикальність 

останнього корелюють з виразністю і тривалістю приєдналися згодом психічних симптомів. 

Ізоляція, яка настає у хворих, особливо виразна в особистісній сфері: 89% хворих на рак 

молочної залози майже або зовсім не обговорюють зі своїм партнером факт свого 

захворювання. 

Загальна думка про те, що органосохраняющая операція краще психологічно 

переробляється не тільки молодими, але і літніми жінками і позитивно впливає на 

подальший перебіг хвороби, підтверджується в даний час і хірургами. Принаймні вже на 

перших стадіях після операції можливий вітальний прогноз. При формуванні протеза 

молочної залози після мастектомії, якщо не враховувати косметичний ефект, частіше 

спостерігаються ускладнення. Звичайно, і після зберігає груди операції в багатьох випадках 

буває потрібно повторне оперативне втручання, яке призводить до нових труднощів. 

У хворих на рак молочної залози поряд з фізичним станом заслуговує на увагу не тільки 

перша перед- і післяопераційна»шокова фаза», а й психічний стан в наступні роки. Так, 

Muthny et al., що спостерігали за 100 жінками в післяопераційному періоді, відзначили, що в 

перший час після операції переважає позиція отвергания істини або установка»живи одним 

днем». Через 2,5 року після операції у більшості залишаються такі установки, як»дух 

боротьби»,»надія» або»покірність долі». Але приблизно третина хворих ще відчувають 

труднощі, вони уникають розглядати себе оголеними в дзеркалі або показуватися в такому 

вигляді свого партнера. Кожна третя жінка вважає, що партнер пригнічений її хворобою, але 

намагається бути уважним. Половина хворих були задоволені відносинами з партнером, в 

тому числі і сексуальними. Не викликає сумніву необхідність психосоціальної допомоги для 

подолання соматичних і психічних наслідків хвороби, в першу чергу - з боку сім'ї і партнера. 

Бажання отримати поради з соціальних питань, брати участь у спеціальних групах хворих, в 

яких обговорюють медичні теми, висловлюють більшість таких жінок. Половина хворих 

вважають за необхідне створення груп, в яких би обговорювалися психічні проблеми, а 

також проводились індивідуальні бесіди з психотерапевтами. Близько 10% хворих, яких 

можна віднести до невротично реагує групі ризику, борються з почуттям пригніченості і 

ворожості і мають показання для цілеспрямованої психотерапевтичної допомоги. 

психотерапія 

Групові психотерапевтичні програми вправ у хворих на рак молочної залози з уже 

наявними метастазами, спочатку спрямовані тільки на поліпшення якості життя, орієнтовані 

на психодинамическую підтримку і включають вправи по зняттю напруженості. Вони не 

тільки приносять суб'єктивне поліпшення і полегшення, але і дають вражаючий віддалений 

ефект. Через 1,5 року летальність в психотерапевтичної групі в порівнянні з контрольною 

була значно нижче, а через 10 років ка-тамнез і прогноз залишилися в живих значно 

покращилися. 



Примітно також, що, як і при екстирпації матки, багато жінок говорили, що лікар, який 

обстежував їх, встановлював діагноз і показання до операції, майже нічого не сказав їм про 

хід хвороби і операції і можливих віддалених наслідках. Це вказує на важливість 

рекомендацій в бесідах з хворими психотерапевтів всіх рівнів, в тому числі фахівців великих 

клінік. Серед опитаних з приводу роз'яснення їм перспективи їх хвороби близько 20% 

поклали провину (цілком або частково) за відсутність цих відомостей на психотерапевтів. 

Ретроспективно були впевнені в необхідності видалення залози 37% хворих, категорично 

проти - 15%, а 31% хворих сумнівалися. При цьому негативне ставлення до операції і втрати 

молочної залози для подальшої сексуальної життя проявляли лише деякі жінки: 60% мали 

задовольняють їхні сексуальні відносини, і цей відсоток був значно вище, ніж у хворих, які 

перебувають на гемодіалізі. Ймовірно, у останніх общесоматические і шкідливі для нервової 

тканини токсичні речовини безпосередньо впливають на лібідо і статеві функції. Див. Також 

главу»Онкологічні захворювання». 

 

2. Викорінення матки. 

Видалення матки при гінекологічних захворюваннях, при сильних кровотечах, для 

профілактики раку в групі підвищеного ризику відноситься до досить частим гінекологічним 

операціям. 

Наявність матки і регулярних менструацій має велике значення для самосвідомості 

багатьох жінок. Тут грають роль перебільшені страхи і уявлення про кастрацію, втрати 

жіночності і молодості, а також побоювання, що жінка не буде більше привабливою і 

втратить можливість нормальних сексуальних відносин. Тому не дивно, що після видалення 

матки навіть при доброякісних захворюваннях часті скарги на депресію, виснаження і 

загальне нездужання. 

В цілому ж диференційовані катамнестические спостереження через 3 роки після операції 

показують, що більша частина жінок через кілька місяців повертаються до попереднього 

стану і колишнім установкам. Потреба в загальномедичній або спеціальної 

психотерапевтичної допомоги надзвичайно мала і стосується в основному тих жінок, які ще 

до операції були схильні до психічних або психосоматичних скарг. Важливими для процесу 

швидкого подолання представляються, зокрема, відмінності в часі, яке витратили для 

компенсації психотерапевт і хворий до операції, з'ясовуючи всі»за» і»проти» приймається 

рішення. Для перебігу хвороби мають значення стабільність відносин партнера до і після 

операції і готовність чоловіка провести разом цей час (Zintl - Wiegand et al ., 1989). 

Якщо немає грубих рубцевих змін після операції, то органічний фактор і не може бути 

відповідальним за виниклі в післяопераційному періоді сексуальні розлади. 

 

3. Первинна аменорея. 

Менструації мають ряд біологічних параметрів, які знаходяться на різних рівнях і 

взаємодіють зі світом переживань і різноманітними зовнішніми впливами. Це виявляється 

вже при менархе - першої менструації, яка з'являється у сучасних дівчаток на кілька років 

раніше, ніж кілька десятиліть тому. Професійне ж освіту, соціальна незалежність і 

закінчення юності зрушили на третє і навіть четверте десятиліття життя. В результаті статеве 

дозрівання випереджає психічний, особистісний та соціальний дорослішання. Разом з тим 

молоді люди в наші дні сексуально поінформовані, активізуються ззовні, і сексуальна 

активність починається все раніше, нерідко стаючи причиною конфліктів. 

Первинна аменорея (або занадто пізно з'являються менструації) описується при різних 

особистісних структурах. Однак при цьому слід виходити з того, що на перший план 

виступає вплив гормональних і соматичних чинників поряд з впливом аліментарних умов. 

 

4. Вторинна аменорея.  

Минуще відсутність менструацій під впливом психічних факторів відноситься до 

найбільш частим психосоматичних спостереженнями, які мають психотерапевти. 



У більшості випадків виявляються важливими ситуаційні впливу, прояви страху, жаху і в 

цілому стресу. Уже під час франко-німецької війни 1870-1871 рр. лікарі часто спостерігали в 

обложених містах Страсбурзі і Парижі вторинну аменорею. Такі ж спостереження відзначені 

після залізничних аварій, вибухів і землетрусів. Аменорея внаслідок тяжкого становища 

описана серед в'язнів концтаборів і у в'язнів у тюрмах. Аменорея була частим явищем в 

концтаборах (від 30 до 90%). У найстрашнішому таборі нашої епохи - концтаборі Аушвіц 

(Освенцим) аменорея спостерігалася у 100% жінок. Природно, що в цих випадках грав роль і 

аліментарний фактор (дистрофія). У переважній більшості випадків аменорея наступала 

протягом першого місяця перебування в таборі, в інших випадках - на другому або третьому 

місяці. При однаковому харчуванні в тих групах, де не було безпосередньої загрози життю, 

частота аменореї була в 2 рази менше. Наскільки велика при цьому роль страху і 

напруженого очікування, показують випадки з жінками-в'язнями, у яких перед судом і 

вироком аменорея спостерігається значно частіше, ніж при відбуванні покарання після 

вироку. 

Наступним фактором є»позбавлення коренів». Розлука з близькими людьми, вилучення зі 

звичного середовища, як це було з біженцями під час війни і після неї, дуже часто 

викликають розлади менструацій. Лише розлука з близькими людьми обумовлює приблизно 

у 20% жінок нерегулярність менструацій або аменорею (слід згадати також ситуації 

розірвання заручин, брошенность батьками і т. Д.). Періодичні кровотечі регулюються не 

тільки за допомогою гормонів, але і завдяки контакту з протилежною статтю, який має 

загальносоматичні значення, будучи функцією, що впливає на всі життєві процеси. 

 

5. Дисменорея і передменструальний синдром. 

картина особистості 

Психоаналитически орієнтовані гінекологи знаходять у жінок з дисменорея невротичний 

конфлікт, пов'язаний з анальної проблематикою. Відповідно анальним переживань при 

менструаціях також виникає страх втрати, який може привести до судорожному 

внутрішньому стану напруженості і регресивним замикання в собі. Це згодом зачіпає як 

менструації, так і сексуальну готовність (з крайнім проявом у вигляді вагинизма) і часто 

поєднується з запорами. Зайве поспішним було б висновок, що дисменорея завжди 

поєднується з травмуючими переживаннями сексуального характеру, що спостерігається 

тільки в окремих випадках. Але іноді виявляється подальша психічна обтяженість через 

сексуального спокушання батьками або через инцестуозной фіксації в сфері фантазій. 

Мало яка інша область є настільки доступною для вторгнення психогенних і 

психосоматичних чинників, як менструальний цикл жінки. Дисменорея вказує на внутрішні 

напруги. В окремих випадках зв'язок з актуальних порушенням є очевидною, як у молодих 

дівчат під впливом емоційних навантажень, у обручених або покинутих жінок і у заможних, 

соромляться сексуального акту, нещасних у своїй родині або бояться вагітності. Деякі з цих 

дисменореї зникають після укладення щасливого шлюбу, поліпшення умов життя і 

подружніх відносин або після появи бажаної вагітності. 

Звична дисменорея часто є наслідком глибоких внутрішніх конфліктів. Вони можуть 

полягати в негативному ставленні матері до менструації, якщо воно передалося дочки. Тут 

матері швидше говорять з дочками про запліднення, вагітності та пологах, ніж про 

менструації. Сімейна ситуація при настанні циклу має велике значення для пізнішої 

інтеграції жіночої ролі і сексуальності, з одного боку, і появи менструальних порушень-сдру-

гой. 

Звичною дисменореей, по Condrau і Senarclens, страждають перш за все невротичні, 

фригідність жінки з низькою соціальною адаптацією і свідомим страхом сексуального 

контакту. Можуть зустрічатися характерологічні структури чоловічого типу з тенденцією до 

домінування, у осіб, які відчувають себе приниженими процесом менструації. Деякі в своєму 

емоційному поведінці затримуються на пасивної ступені маленьку дитину, шукають 



материнської захисту і лякаються завдань, які життя ставить перед ними як дорослими 

жінками. 

Рідко можна зустріти страждають порушеннями циклу жінок, які здатні до оргазму і 

мають можливості до цього переживання в рамках стабільних, які відповідають 

партнерських відносин. Порушення мають причиною нечасті сексуальні акти (раз на місяць 

або ще рідше). Зазвичай це - таємниця, боязко приховувана багатьма пацієнтками. 

Фригідність і утримання виявляються майже завжди, так само як і минуще або стійке 

нейровегетативний напруга і інстінктуальной незадоволеність. Те, що колись 

називали»менструальним неврозом», є не що інше, як латентна форма неврозу страху. 

Найбільш часто виявляється порушеною предменструальная фаза циклу; в цей час жінка 

боязлива, дратівлива або депресивна. Тип порушень визначається фіксацією або регресією: 

деякі хворі демонструють оральні дисфункції (анорексія, булімія, алкогольні ексцеси), інші 

страждають порушенням функції кишечника, як, наприклад, спастичними 

передменструальними запорами, які потім під час менструації легко переходять в проноси. 

Значення порушень циклу визначається ще й тим, що велика кількість жінок приблизно 

протягом чверті свого життя приречені на свого роду»менструальную інвалідність». 

психотерапія 

Brautigam, Christian повідомляють, що саме при менструальних порушеннях лікування, 

пов'язане з розкриттям конфліктів, часто супроводжується вражаючими успіхами. Якщо 

можливість такого лікування упущена, то нескінченна симптоматична терапія з часто 

небезпечними засобами і втручаннями може залишатися безрезультатною. Prill також 

рекомендує розшифровку разом із хворою»специфічного для конфлікту органного мови». 

Він розробив опитувальник для вивчення суб'єктивної ситуації своїх пацієнток. Вони 

опитують в ньому, наприклад, про самопочуття на роботі, про три найбільш улюблених 

особах в юності і про першу дружбу. Prill дотримується думки, що цей опитувальник дає 

лише попередню інформацію, і що обговорення більш особистих проблем повинно бути 

залишено для усного розпитування. Діагноз психогенної дисменореї або аменореї повинен 

ставитися не методом виключення, а по анамнестическим даними. 

Успішно використовуються також методи транзактного аналізу, арт-терапії, психосинтеза, 

психодрами, гештальт-терапії, тілесно-орієнтованої терапії, танцювальної терапії. 

 

6. Функціональні порушення в області гипогастрии. 

Функціональні порушення в гипогастральной області, які не залежать від менструального 

циклу і не мають будь-якої органічної основи, обумовлюють найбільш часті в гінекологічній 

практиці скарги. Такі порушення носять різні назви:»пельвіопатія» при болях внизу живота 

або в попереку, якщо вони не залежать від статевих контактів;»Діаспорян», якщо вони 

пов'язані зі статевими стосунками;»Лікування хронічних запалень придатків», якщо болі 

мають односторонню локалізацію і немає достатніх підстав вважати процес запальним. 

Велике число подібних діагностичних понять відображає часто виникає діагностичну 

невизначеність. Всі ці скарги можуть не мати органічної основи. Тому важливо провести 

ретельне клінічне обстеження. При частій невизначеності соматичного діагнозу одного 

виключення органічних змін для визнання психосоматичної обумовленості захворювання 

недостатньо. 

картина особистості 

Зв'язок між часом появи скарг і змінами життєвої ситуації, ставлення жінки до 

сексуальних функцій і до очікуваного, отриманого або ще не досягнутого сексуального 

задоволення мають вирішальне значення. Виражені конверсійні невротичні больові відчуття 

внизу живота, при яких при гінекологічному обстеженні нерідко виявляється виражене 

захисне м'язову напругу, необхідно діагностично оцінювати з урахуванням всієї особистості і 

проблематики її розвитку, особливостей пред'явлення цих скарг і характеру взаємин 

психотерапевта і хворого. Дуже часто, коли при повторному обстеженні відзначаються 

нормальні показники, психотерапевти не використовують можливість проведення однієї або 



декількох бесід з психосоматичної постановкою питань і різним тлумаченням больових 

відчуттів. Зайве поспішними бувають спроби тлумачити ці скарги лише як травмуючі 

переживання сексуального характеру, будь то егоїстичний партнер або сексуальне 

розбещення дорослими в дитячому віці. Оскільки важливі актуальні травмуючі переживання, 

необхідно розглядати вихідні особливості особистості. Не можна забувати, що деякі жінки 

долають ці травмуючі переживання і їх сексуальне розвиток відбувається без ускладнень. 

психотерапія 

Скарги на порушення менструального циклу і функціональні розлади в області 

гипогастрии в рідкісних випадках стають предметом уваги психотерапевта. З ними чаші 

мають справу гінекологи і лікарі загальної практики. Якщо виключається органічна причина, 

то постає питання про актуальність конфлікту або невротичних порушень, і тоді кілька бесід 

можуть дати вражаючі результати. Для цього необхідно розкрити обтяжливий актуальний 

конфлікт і оцінити невротичний фон особистості. Узагальнені дані Prill (1964) показують, що 

розкриває психотерапія, будь то психоаналіз, аналіз симптомів, сконцентрований на 

конфлікті, або групова психотерапія, далеко перевершує по ефективності всі інші форми 

сугестивного, який навчає або просто медикаментозного лікування. 

Успішно використовуються також методи транзактного аналізу, арт-терапії, психосинтеза, 

психодрами, гештальт-терапії, тілесно-орієнтованої терапії, танцювальної терапії. 

 

7. Менархе і клімакс.  

Поява менструацій і їх припинення вносять радикальні зміни в життя жінки. Обидва ці 

процесу часто переживаються двояко. Початок місячних означає появу турбот у зв'язку з 

наступаючою жіночністю, щомісяця виникають труднощів і неприємних переживань, але в 

той же час це показник дозрівання і повної функціональної здатності бути дружиною і 

матір'ю. Припинення місячних звільняє від»критичних днів», але в той же час показує втрату 

здатності до продовження роду і народження нового життя. Менопауза, однак, ставить 

питання не тільки щодо конкретної жінки, яка нерідко бачить у ній одне тільки полегшення. 

Оцінка цієї зміни завжди залежить також від взаємодії з партнером. 

Гормональні фактори перебудови в клімактеричному періоді, без сумніву, надають свою 

дію. У той же час не слід скидати з рахунків і суб'єктивне значення жіночності, а також 

питання, чи була до сих пір повноцінної життя жінки як сексуального партнера, дружини і 

матері і яке співвідношення непережітого і невиконаного. 

З психосоматичних проявів при цьому описують зменшення або збільшення маси тіла, 

вазомоторную лабільність з приливами жару, часту зміну настрою, тривожність, 

дратівливість, зниження сексуальних потреб або їх надмірне посилення. Ці симптоми навряд 

чи можна пояснити тільки гормональної дізрегуляціі і перебудовою. Так звана сексуальна 

паніка перед закриттям воріт - це не просто наслідок гормональних змін; вона часто стає для 

жінки точкою відліку для підведення балансу прожитого життя. Примітно також, що в 

країнах західної культури у жінок з вищих соціальних верств менопауза настає пізніше, в той 

час як в соціальних низах - значно раніше. У слаборозвинених країнах у жінок, що 

виконують важку роботу, менструації також припиняються раніше. 

Те, що було сказано щодо емоційного клімату в сім'ї в зв'язку з настанням менархе, в 

рівній мірі відноситься і до менопаузи. Однак деформована в дитинстві установка щодо 

менструацій і жіночності пізніше може нейтралізуватися вдалими партнерськими 

сексуальними стосунками і приносить задоволення виконанням ролі жінки, і тоді подібна 

установка не буде більше впливати негативно. 

Безсумнівно, з настанням менопаузи починається друга половина життя жінки з 

характерними для неї процесами соматичної інволюції, протягом якої стану пригніченості, 

коливання настрою і навіть явні депресивні реакції стають частішими, ніж у першій половині 

життя. Зовнішніх і внутрішніх приводів для цього у чутливих людей вистачає. Багато 

психіатри вважають неправомірною нозологічної одиницею Інволюційний депресію, яка 

представляє собою ендогенно пофарбовані емоційні розлади, що виникли у другій половині 



життя. Подібні діагностичні ярлики найчастіше тільки маскують невротичні риси 

особистості і психосоціальні взаємозв'язку. 

 

8. Функціональна (психосоматична) стерильність. 

картина особистості 

Однозначної специфіки типу особистості не існує. Goldschmidt (1973) за даними 

літератури формулює дві найбільш поширені особистісні характеристики: 

• Виступаюча в чоловічій ролі, що суперничає жінка з вираженим прагненням до 

домінування і бажанням незалежності.  

• Фізично і психічно незріла жінка, залежне становище якої є найбільш яскрава ознака.  

Інші автори говорять про відхилення материнської ролі або жіночої ролі взагалі як про 

особистісному ознаці функціонально стерильних жінок. Психодинамически психологічний 

захист від вагітності, пологів і материнства виявляється пов'язаної ранніми стосунками з 

матір'ю. 

Bibring пов'язує значення вагітності і материнства з відносинами між партнерами, з 

відносинами жінки до себе самої і дитині. Інтенсивні відносини між партнерами ведуть через 

готовність до зачаття, до того, що частина улюбленого партнера стає частиною Я жінки. Це 

вторгнення має прийматися жінкою. Дитина становить для неї тоді її саму, представництво 

батька дитини і представництво її власного Я. 

психотерапія 

Зачаття ставить жінку перед завданням інтеграції в своєму тілі дитини, що росте з 

подальшим відпуском його. Для лабільною особистості це може виявитися непосильним 

навантаженням і може стати серйозною небезпекою дезінтеграції особистості. 

Психотерапевт повинен тому упевнитися, чи не служить функціональна стерильність 

можливої самозахисту хворий, зняття якої може мати фатальні наслідки. 

Припущення про функціональну природу безпліддя виникає на практиці, коли у одного 

або обох партнерів накопичуються психічні та психосоматичні симптоми і одночасно у 

жінки відзначається аменорея, ановуля-ція або фолікулярна недостатність. Псіходінаміка при 

нереалізований бажанні мати дітей може також впливати на відносини психотерапевта і 

хворого. Richter, Stauber звертають увагу на наступні аспекти лікування при нереалізований 

бажанні мати дітей: 

1. Безплідні пари зі»надцінним» бажанням дітей. Сильний тиск страждання, 

нападоподібний»голод по дітях», пошук фахівців. Активні переважно пацієнтки. Відносини з 

хворими утруднені.  

2. Безплідні пари з»сильним» бажанням дітей. Помірний тиск страждання, бажання 

хірургічного медичного втручання.  

3. Безплідні пари зі»здоровим бажанням» дітей. Невисокий тиск страждання (коливання 

щодо хірургічних методів).  

4. Соціальна компенсація фрустрировать бажання дітей. Врівноважені стосунки з 

психотерапевтом. Soldschmidt поставив питання про терапії не хворих з функціональним 

безпліддям, а функціонально безплідних шлюбів. Відповідно до  

цим в план терапії повинна входити корекція партнерських відносин. 

Тип партнерських відносин при функціональному безплідді часто симбиотический. 

Відносини демонструють стабільний ієрархічний порядок: один партнер домінує в поведінці, 

інший пристосовується. 

Для продуктивного використання можливостей екстракорпорального запліднення, які для 

багатьох безплідних пар стали великою надією, слід враховувати інтрап-сіхіческую динаміку 

і форми взаємодії в партнерських відносинах. 

Для лікуючого психотерапевта»надцінне» бажання дитини з настоюванням на медичних 

втручань і супутніми реактивними депресивними проявами і психосоматичної 

симптоматикою може бути вказівкою на те, що психодинамічні аспекти потребують 

особливого розгляду перш, ніж буде прийнято рішення про медичні операціях. 



Успішно використовуються методи транзактного аналізу, арт-терапії, психосинтеза, 

психодрами, гештальт-терапії, тілесно-орієнтованої терапії, танцювальної терапії. 

9. Психосоматичні аспекти при гетерологічние і екстракорпоральному заплідненні. 

Абсолютно нова задача психосоматичної консультації - використання сучасних методик 

гомологичного і в ще більшому ступені гетерологічного запліднення, а також 

екстракорпорального запліднення. Ці нові технічні можливості, при яких запліднення 

повністю відділяється від сексуальності, викликають великі психічні проблеми. Перш за все 

зацікавлені пари висловлюють бажання абсолютного збереження таємниці, в тому числі 

особистого і постійного консультування тільки у одного психотерапевта, а також обліку їх 

психічних проблем в якості найважливішої прохання. Це та область, де настійно необхідна 

спільна діяльність гінеколога з психо-соматика в рамках консультаційної служби. 

Досвід показує, що труднощі при гетерологічние і відповідно при екстракорпоральному 

заплідненні очікуються швидше за все в тих сім'ях, в яких у подружжя немає повної єдності 

в бажанні мати дитину. Несприятливо діє також недостатня врівноваженість партнера, перш 

за все коли і без того слабкий в своєму становищі безплідний батько, який біологічно не в 

змозі виконати свою роль, соціально повинен її виконувати, але йому в цьому заважає 

психологічна слабкість. 

Свого роду тестом для часто сверхценной заклопотаності бажанням мати дитину, поява 

якого має дозволити як конфлікт особистості, так і конфлікт пари, є питання:»Чи можете ви 

уявити собі подальшу спільну життя без дітей?» Якщо на це питання відповідь абсолютно 

негативний, необхідно подальше з'ясування його підгрунтя. 

 

10. Психосоматика спонтанного аборту і передчасних пологів. 

Відомо, що 14-20% всіх клінічно діагностованих вагітностей закінчуються спонтанними 

абортами. Однак психічної переробки викиднів в клінічній практиці і наукових дослідженнях 

довго не надавали особливого значення, оскільки більшість спонтанних абортів відбувається 

на ранніх термінах вагітності. Виходячи з уявлення, що зв'язок зі зростаючим плодом 

виникає пізніше, хоча б при появі рухів дитини, психотерапевти зазвичай обмежуються 

радою скоріше завагітніти знову і забути про викидень. Крім того, відсутність ритуальних 

форм жалоби і співчуття також робить цю втрату несуттєвою і допускає психічну переробку 

у вигляді»прихованого жалоби». 

Лише казуїстичні випадки і дослідні дані показують наявність виражених і стійких, іноді 

затягуються реакцій, які можна порівняти з тими, які описуються при втраті близьких людей. 

При цьому з'являються симптоми скорботи (печаль, втрата апетиту, розлади сну, 

збудливість, зниження загальної активності, думки про померлого дитині, що повторюються 

сновидіння), а також інтенсивні прояви агресивності і ворожості по відношенню до 

медичного персоналу, почуття заздрості до матерям і вагітним жінкам, самоупрекі і почуття 

провини, суїцидальні думки і страх смерті. Особливо виразні напруга в партнерських 

відносинах і зміна відносин з уже наявними дітьми від нехтування ними до сверхзаботлівое і 

тривожності. 

При інтенсивному виявленні причинних факторів виявляється, що значна частина 

викиднів (25-50%) не обумовлена органічними причинами (наприклад, хромосомними 

відхиленнями, інфекціями на ранніх термінах вагітності, змінами шийки матки або самої 

матки). Крім того, виявилося, що при звичних викиднів (більше трьох) завдяки посиленій 

увазі психотерапевтів і багато в чому незалежно від характеру застосовується лікування 

даються психотерапевтами поради призводять до доношуванню наступної вагітності. 

Протягом декількох десятиліть дослідники намагаються пояснити з психосоматичних 

позицій звичні викидні як психосоматичне вирішення конфлікту, що стосується проблем 

жіночності і материнства на преедіповом або едипове рівні. Ці припущення слід приймати з 

великою обережністю, так як вони не тільки важко довести, але і можуть сприяти посиленню 

почуття провини і самоупрекі у цих жінок. До того ж слід звертати увагу як на психічний 

стан вагітної, так і на психосоціальні чинники. Слід також вважати, що повторні викидні 



створюють порочне коло страху, депресії і психосоматичних відчуттів, які сприяють новому 

викидня внаслідок нейроендокринних змін та посиленого скорочення матки. 

Поряд із з'ясуванням цього питання після спонтанного аборту важливо звертати увагу на 

печаль і психічну реакцію жінки, яка дуже потребує інформації і радах. Необхідно дати їй ці 

поради в бесідах і інформувати її про психічні наслідки спонтанного аборту. 

Нелегальні, так само як і легальні, аборти, наслідком яких може бути стерильність, часто 

призводять до важкого внутрішнього конфлікту. Психічно перероблений аборт, особливо 

якщо чоловік не причетний до нього і не несе за нього відповідальність, а жінка змушена 

була зробити все сама, призводить до усвідомленого чи несвідомому конфлікту і почуття 

провини з багатьма супутніми функціональними і психосоматичними порушеннями. Без 

сумніву, непередбачувана бездітність для жінки - надзвичайна психічне навантаження, яка, в 

свою чергу, може стати основою для багатьох патологічних психічних і психосоматичних 

реакцій. При цьому часто спостерігаються тривалі депресії, місяцями тривають різкі 

коливання настрою, надцінні ідеї з аменорейнимі фазами, які можуть привести до 

помилкової вагітності. Психотерапевтичні поради і підтримка можуть бути дуже корисні, але 

перш за все необхідно спробувати відвернути жінку від заволодів нею бажання мати дитину, 

вказавши їй на інші завдання і інший сенс життя. 

 

11. Хибна вагітність. 

картина особистості 

Описана в минулому психіатрами»нервова вагітність», що отримала потім 

назву»помилкова (уявна, уявна) вагітність» являє собою найбільш яскравий приклад 

драматичної психогенної соматизации. Це дуже рідкісне в наші дні явище показує, в якому 

ступені і в яких межах може змінитися жіноче тіло під впливом аутосуггестівних уявлень. 

Уявна вагітність зустрічається найчастіше у самотніх, овдовілих або живуть ізольовано 

жінок. Зазвичай вона обумовлена тільки сильним бажанням вагітності, але в окремих 

випадках спостерігається при статевих контактах, пережитих з почуттям провини. У цих 

випадках виникає уявлення про вагітність, яке може потім закріплюватися за бредоподобное 

переконаністю на багато місяців і навіть роки всупереч негативним результатам 

акушерського обстеження. Як і хворі з істинним маренням, ці жінки не піддаються корекції 

раціональними аргументами. Для них характерні не тільки суб'єктивні відчуття, властиві 

нормальної вагітності, такі як погане самопочуття, блювання, особливі пристрасті в їжі, 

відчуття тяжкості в животі. Багато з них відчувають навіть відчуття руху дитини в тілі, 

наступ сутичок. Спостерігаються типове набухання молочних залоз, пігментація навколо 

сосків, іноді навіть виділення молозива, в ряді випадків виявляються зміни шийки матки і 

зовнішніх статевих органів, як це спостерігається при істинної вагітності. Жінка швидко 

гладшає, відзначаються всі зовнішні ознаки вагітності. Хімічні і біологічні проби на 

вагітність залишаються негативними. 

психотерапія 

У випадках помилкової вагітності терапевтично навряд чи вдасться знайти опору для 

вербальної психотерапії, так як ці жінки зазвичай непохитні і твердо дотримуються своїх 

уявлень. 

Успішно використовуються методи арт-терапії, психодрами, тілесно-орієнтованої терапії, 

танцювальної терапії. 

  

  



Тема 8. Онкологічні захворювання. Інфекційні хвороби 

1. Картина особистості онкохворого. 

2. Психотерапія онкохворого. 

3. Застуди. 

4. Простий герпес. 

5. Ангіна. 

6. Туберкульоз. 

7. Психотерапія при інфекційних захворюваннях 

 

 

1. Картина особистості онкохворого. 

Питання про зв'язок раку з психічними та психосоциальнимі факторами не новий: вже 

Гіппократ і Гален задавалися ім. У численних психосоматичних дослідженнях онкологічних 

хворих показано взаємозв'язок емоцій, центральної нервової та імунної систем. 

У ракових хворих особливо часто виявляються: 

• рання втрата важливих осіб близького оточення пацієнта;  

• нездатність хворого відкрито висловлювати ворожі почуття;  

• збереження»пуповини» з будь-ким з батьків;  

• сексуальні порушення.  

Як»психологічних канцерогенів» описані різні травмуючі життєві події, труднощі в 

зв'язку з втратою об'єкта і обумовлені цим страхи, порушення здатності до вираження 

емоцій, труднощі в подоланні конфліктів, які тривалий час існуючий стан безнадійності, 

пригніченості, безнадії і розпачу. 

Багато авторів етіологічно пов'язують особистість ризику з обтяжливими переживаннями 

в дитинстві (наприклад, з втратою одного з батьків) при раку молочної залози, з жорстоким 

дитячим досвідом холодного ставлення з боку близьких при раку легкого. 

Часто рак свідчить про те, що десь в житті людини були невирішені проблеми, які 

посилилися або ускладнилися через серію стресових ситуацій, що сталися в період від 

півроку до півтора років до виникнення раку. Типова реакція онкологічного хворого на ці 

проблеми і стреси полягає в відчутті своєї безпорадності, відмови від боротьби. Ця емоційна 

реакція призводить в дію ряд фізіологічних процесів, які пригнічують природні захисні 

механізми організму і створюють умови для виникнення і розвитку пухлини. 

Незадовго до початку розвитку хвороби багато хто з хворих на рак втратили значущі для 

них емоційні зв'язки. При цьому найчастіше вони відносяться до психологічного типу, 

схильній пов'язувати себе з якимось одним об'єктом або роллю (з людиною, роботою, 

будинком), а не розвивати власну індивідуальність. Коли цим об'єкту або ролі, з якими 

людина себе пов'язує, починає загрожувати небезпека або вони просто зникають, такі 

пацієнти опиняються немов наодинці з собою, але при цьому у них відсутні навички, що 

дозволяють справлятися з подібними ситуаціями. На основі аналізу психологічних аспектів 

життя більше 500 хворих LeShan виділяє в них чотири основні моменти. 

• Юність пацієнтів була відзначена почуттям самотності, покинутості, відчаю. Занадто 

велика близькість з іншими людьми викликала у них труднощі і здавалася небезпечною.  

• У ранній період зрілості пацієнти або встановили глибокі, дуже значущі для них 

відносини з якоюсь людиною, або отримували величезне задоволення від своєї роботи. У ці 

відносини або роль вони вкладали всю свою енергію, це стало сенсом їх існування, навколо 

цього будувалася вся їх життя.  

• Потім ці відносини або роль зникли з їх життя. Причини були різні - смерть коханої 

людини, переїзд на нове місце проживання, вихід на пенсію, початок самостійного життя 

їхньої дитини і т. П. В результаті знову настало відчай, як ніби недавня подія боляче 

зачепило НЕ зажівшую з молодості рану.  

• Однією з основних особливостей цих хворих було те, що їх відчай не мало виходу, вони 

переживали його»в собі». Вони були не здатні вилити свій біль, гнів або ворожість на інших.  



Всі ці приклади допомагають виявити щось спільне, що об'єднує більшість конфліктів, з 

якими стикаються пацієнти за кілька місяців до виникнення 

захворювання. Виділяють п'ять етапів розвитку психологічного процесу, що передує 

виникненню раку. 

1. Дитячі переживання, що призводять до формування того чи іншого типу особистості.  

2. На людини обрушуються драматичні події, що викликають у нього стрес.  

3. Що виникли стресові ситуації ставлять перед людиною проблему, з якою він не може 

впоратися.  

4. Не бачачи можливості змінити правила своєї поведінки, людина відчуває свою 

безпорадність і нерозв'язність ситуації.  

5. Людина відмовляється від вирішення проблеми, втрачає гнучкість, здатність 

змінюватися і розвиватися.  

Саме втрата інтересу до життя грає вирішальну роль у впливі на імунну систему і може 

через зміни гормонального рівноваги привести до підвищеного вироблення атипових клітин. 

Цей стан створює фізичні передумови для розвитку раку. 

Людина, що вибирає позицію жертви, впливає на своє життя тим, що надає підвищене 

значення таких подій, які підтверджують безнадійність його положення. Кожен з нас сам 

вибирає, хоча не завжди усвідомлено, як реагувати на ту чи іншу подію. Величина стресу 

визначається, по-перше, значенням, яке ми йому надаємо, і, по-друге, тими правилами, які 

ми самі колись виробили і які вказують на допустимі способи виходу зі стресової ситуації. 

У ряді робіт вітчизняних психологів досліджений»психологічний профіль онкологічного 

хворого». Було з'ясовано, що у багатьох пацієнтів спостерігаються такі риси: домінуюча 

дитяча позиція в комунікації, тенденція до екстерналізації локусу контролю, висока 

нормативність в ціннісній сфері, високий поріг сприйняття негативних ситуацій, складність 

розуміння сутнісних ознак в когнітивної сфері. При цьому найчастіше в сім'ї виявлялося 

присутність домінантною матері. 

За даними A. Sellschopp, соціальні фактори (професійна стабільність, сталість взаємин), на 

відміну від психічних, характерних для»раковою особистості», мають набагато більше 

значення для якості виживання, ніж це вважалося до цих пір. 

Реакція на психосоціальні стресори залежить від структури особистості, т. Е. Від того, яке 

значення події надається суб'єктом. До психосоціальним стрессорам Blohmke відносить 

соціальну невлаштованість, зміни соціального статусу, місця проживання, незадоволення 

роботою, драматичні життєві події і життєві кризи, як втрата близьких, скорбота, відчай, 

депресія і безнадія. Ці стресори можуть стати пусковими факторами в розвитку онкологічних 

захворювань. Є переконливі докази того, що стрес є фактором, що сприяє виникненню 

хвороб, в тому числі і раку. 

В рамках особистості ризику у жінок зі схильністю до раку молочної залози описується 

нездатність проявляти свої почуття і виливати свій гнів. Ці жінки зазвичай більш 

пристосовані до життя і схильні до гармонії відносин. З іншого боку, в прогностичних 

дослідження описана група молодих жінок, схильних до екстремальних вибухів почуттів. У 

жінок, у яких діагностували рак, відзначалися знижена здатність до фантазування з 

редуцированием відповідей з приводу форм і кольору по тесту Роршаха, зменшене число 

тлумачень образів; такі хворі виявляли ознаки, що вказують на розчарування, пустоту і 

почуття, ніби вони відокремлені від інших людей скляною стіною. 

Багато онкологічні хворі з поганим прогнозом реагують на захворювання такої сильної 

регресією своїх вітальних спонук, що це починає нагадувати психоз. Вони скаржаться на 

повну внутрішню спустошеність і як би випаленої. 

Що стосується впливу психічних факторів на сприятливе або несприятливе перебіг 

захворювання, то є прямі вказівки на більш тривале життя хворих на рак молочної залози, 

якщо вони можуть проявляти свої агресивні тенденції взагалі і проти лікарів зокрема. Деякі 

автори навіть вважають, що деяким хворим можна надати допомогу шляхом підвищення 

внутрішньої опірності і створення установки на активну боротьбу. 



Багато хворих вважають, що в походженні раку важливу роль відіграють психологічні 

чинники. Більше третини хворих на рак молочної залози поряд з такими зовнішніми 

факторами, як пошкодження, шкідливі впливи зовнішнього середовища, вважають причиною 

хвороби також психічні конфлікти і перевантаження, тоді як 30% просто розглядають цю 

хворобу як покарання за свої гріхи і помилки. Це пов'язано з уявленням про те, що рак - не 

така хвороба, як інші, що саме слово»рак» - це»метафора» для визначення злоякісного 

нездоланного процесу і таємничої долі людини, що включає провину і покарання. 

Поняття»ракова пухлина» не тільки в уявленнях хворих, ноівполітіческой термінології 

означає несприятливий розвиток процесу і неприпустимі промахи. 

Kubler - Ross описав 5 ідеально-типових фаз процесу, які можуть бути пройдені хворим: 

1) небажання знати і ізоляція (хворий відмовляється прийняти свою хворобу); 2) гнів і 

відкидання; 

3) фаза переговорів (прохання, перш за все до лікарів); 4) депресія; 

5) примирення з долею, згода жити,»скільки відпущено» і померти»в світі і гідність». 

Для психотерапевта важливо визначити, де саме знаходиться хворий в своїй кризі. 

Психотерапевт повинен враховувати індивідуальну систему сім'ї та сімейних відносин. 

Він повинен запитати себе, яке значення має страждання для хворого і для членів сім'ї, які 

сили тут діють як до, так і, особливо, під час захворювання і після можливої смерті пацієнта. 

Якщо ці сили розпізнаються, ними можна успішніше користуватися. Тому має стати 

правилом спостереження і лікування не тільки самого хворого, але і»пацієнта-родини» 

(Gutter, Luban - Plozza, 1978). 

При цьому є тенденція до надмірного інформування родичів і недостатнього - хворого. 

Тим самим створюється небезпека того, що родичі завершать психологічну переробку 

скорботи вже перед смертю хворого, і він опиниться в ізоляції. Що і в якому обсязі повинен 

лікар говорити пацієнтові - питання складне і в кожному випадку вирішується індивідуально, 

з урахуванням того, що за законом хворий має право отримати повну інформацію про свій 

стан. У будь-якому випадку, щоб бути разом з хворим, його родичі повинні знаходитися на 

тому ж рівні володіння інформацією, що і він. Різні рівні інформації хворого та інших членів 

сім'ї позбавляють сім'ю можливості співпраці. У цій ситуації ніхто не може діяти природно; 

все піддається спотвореної рефлексії в той час, коли потрібна відкритість. Досягненню такої 

відкритості часто може допомогти сімейна конфронтація. 

Kilbler - Ross вказував на те, що рідні можуть переживати подібні з хворим фази в ході 

захворювання. Рідні часто страждають від почуття провини і безсилля. Сімейні бесіди 

можуть діяти заспокійливо і запобігати хроніза-цію цих почуттів. 

 

2. Психотерапія онкохворого 

Даний розділ написаний за матеріалами книги»Психотерапія раку». 

З огляду на загальне уявлення про онкологічні захворювання, що панує в нашому 

суспільстві, і його вплив на хворих, стає зрозуміло, наскільки небезпечна ця сила. 

Вимагаючи від онкологічних хворих, щоб вони, незважаючи на власний страх і всупереч 

негативним установкам оточуючих, спробували змінити свої уявлення про цю хворобу і 

повірили, що ще зможуть набрати вагу і вести активну і наповнене сенсом життя, ми 

вимагаємо від них прояву величезної мужності і сили. Для того, щоб допомогти їм у цьому 

нелегкому завданні, ми перш за все намагаємося протиставити існуючим в суспільстві 

негативних установок щодо раку систему позитивних уявлень. Ці два види установок 

наведені в таблиці нижче. 



 
Уявлення, наведені в колонці позитивних установок, підтверджені сучасними науковими 

дослідженнями і, з точки зору науки, можуть вважатися більш виправданими, ніж негативні 

установки. 

Виділяють чотири психологічних етапу, які виводять людину з кризи до здоров'я: 

1) коли людина дізнається, що хворий і що його захворювання може бути смертельним, 

він починає по-новому бачити свої проблеми;  

2) людина приймає рішення змінити свою поведінку, стати іншим;  

3) фізіологічні процеси, що відбуваються в організмі, реагують на спалахнула надію і 

знову з'явилося бажання жити. Утворюється нова позитивна залежність фізіологічних 

процесів і емоційного стану пацієнта;  

4) одужав хворий відчуває себе»краще, ніж просто добре».  

Першим завданням психотерапії є необхідність допомогти пацієнтам повірити в 

ефективність лікування і здатність свого організму чинити опір захворюванню. Після цього 

їх можна навчити справлятися зі стресовими ситуаціями. Особливо важливо, щоб вони 

змінили свої погляди на самих себе (або сприйняття тих проблем, з якими зіткнулися перед 

початком захворювання). Хворі повинні повірити у власні сили, знати, що вони можуть 

дозволити всі свої проблеми більш ефективно. 

Розгромна замовна стаття у пацієнта віра в можливість видужати і нове ставлення до 

стоять перед ним проблем формують таку життєву позицію, в якій є місце надії і віри в 

майбутнє. 

Ті ж самі механізми, які сприяли перетворенню почуттів і відчуттів в певні фізіологічні 

умови, що сприяли розвитку раку, можуть бути використані і для відновлення здоров'я. 

 

Позитивна психотерапія при онкологічних захворюваннях 

Рак - здатність з'їдати самого себе; здатність боротися або здаватися. 

Розлади і фізіологія. Розподіл і розмноження клітин забезпечують зростання організму і 

постійне оновлення клітин. Це є нормальним фізіологічним процесом до тих пір, поки 

утворюється клітин не більш, ніж потрібно. Процес тільки тоді стає патологічним, коли 

певна група клітин починає безконтрольно розмножуватися, проникає в сусідні тканини і 

руйнує їх. Самі по собі ракові клітини не виконують жодної функції. Особливий статус 

злоякісні захворювання отримують ще й тому, що може бути вражений будь-який орган. 

Актуальний конфлікт. Пацієнт сприймає захворювання як загрозу всьому своєю суттю. 

Він боїться не тільки болю, згасання і ранньої смерті, але і фізичних дефектів (наприклад, 

видалення частини тіла або органу, облисіння через хіміотерапію), а також соціальної 

ізоляції внаслідок тривалого перебування в лікарні і тривоги у близьких, що веде до 

обмеження контактів . Саме в нашому суспільстві з підкресленою роллю діяльності втрата 

фізичних сил і здатності до професійної праці переноситься особливо важко. Рак не є таким 

повсякденно зустрічається захворюванням, як, наприклад, інфаркт міокарда або інсульт, і 

останні не менше небезпечні. Онкологічне захворювання означає більше, ніж»просто» 

хвороба: рак - це щось невиліковне, це»послання смерті». З іншими людьми так просто про 

це теж не поговориш. Часто виникає навіть страх вимовити слово»рак», як ніби на ньому 

лежить табу. Навіть лікарі нерідко не називають хвороба своїм ім'ям, і можливе перебіг 

захворювання не обговорюється з пацієнтом. Все описується в загальних рисах, пацієнт має 



про хвороби туманне уявлення; часто йому взагалі нічого не говорять, що, однак, ще більше 

підсилює сумніви пацієнта, але ніяк не допомагає йому. Хворий відчуває себе покинутим . 

Хворий на рак схильний до відходу в роботу. Сфера розум / діяльність розвинена у нього 

сильно. Він сподівається, що хороша посада дасть йому впевненість і визнання. Тому він 

важче переносить промахи. Невдачі на роботі нерідко виявляються перед початком 

злоякісного захворювання. Так само важко переживає він втрату близької людини. Типовий 

раковий хворий дуже часто культивує виняткові відносини тільки з однією людиною, 

ігноруючи зовнішні контакти. Він охоче жертвує собою для батьків, дітей або чоловіка. Він 

вкладає в ці відносини за все себе і готовий винести все, аби не втратити партнера. Якщо з 

якої-небудь причини справа доходить до розлучення, цей»удар долі» може вивести хворого з 

психофізичного рівноваги. 

Сфера фантазій буває обмеженою. Уява розвивається, здається, тільки в напрямку 

страхів, тривог, сумнівів. Хворі із злоякісними пухлинами часто не мають усвідомлених 

уявлень про бажане, а якщо мають, то у них не вистачає мужності реалізувати те, що вони б 

хотіли зробити, то, про що мріяли. Емоційні наміри були у них пригнічені зазвичай ще в 

дитинстві або ж їхні цілі, пов'язані з самопожертвою, не мають меж. З цієї точки зору 

метастази є сигналом для інтеграції чотирьох сфер переробки конфліктів, щоб зменшити їх 

роздільне існування. Велику допомогу може надати з'ясування і диференціювання 

мікротравматичні переживань в останні 5-10 років. 

Базовий конфлікт. На основі даних численних досліджень особистості як у маніфестних 

хворих на рак, так і у хворих з іншими діагнозами на момент дослідження, можна зробити 

висновок, що моделі для наслідування і їх базові концепції ставлення до свого тіла (здоров'я / 

хвороба, естетика, харчування), до професії і роботі, до спілкування з людьми / партнерству, 

до майбутнього і життєвої філософії являють собою відмінний спосіб познайомитися з 

суб'єктивною оцінкою пацієнтом розвитку, перебігу і прогнозу хвороби. Сімейні концепції 

типу»що з того?» або»все це все одно не має сенсу»,»потрібно приймати все так, як 

є»,»здоров'я - це все, життя без здоров'я - це ніщо» сприймають майбутнє закритим і 

безнадійним. Часто ці люди, вже будучи дорослими, страждають від цих поглядів. Власні 

потреби вони або взагалі не сприймають, або ігнорують їх. Висловити свої почуття їм дуже 

складно. Нерідкі проблеми в сексуальному області. Вони не навчилися послідовно долати 

емоційні проблеми і звільнятися від повсякденного роздратування. Проблеми 

ніби»в'їдаються» в них. 

Актуальні і базові концепції. Вирішальне значення для психосоматичного розуміння 

злоякісних захворювань мало відкриття факту, що імунна система людини тісно пов'язана з 

виникненням ракового захворювання, т. Е. Від опірності організму, його захисних сил 

залежить,»спокійно» поводяться клітини або починають нестримно розмножуватися. Відомо, 

що захисні сили організму послаблюються душевними травмами, так що емоції також 

можуть впливати на виникнення і перебіг раку. Завдяки численним науковим дослідженням, 

які підтверджують це припущення, сьогодні вже не доводиться сумніватися, що психічні 

фактори відіграють найважливішу роль в розвитку онкологічних захворювань. І цей факт 

важливий не тільки для виникнення, маніфестації і зростання пухлини, але і для її 

зменшення. Останнє може надати нам сил і оптимізму: не варто пускати захворювання на 

самоплив, ми можемо зробити дещо для одужання. 

Чотири форми переробки конфліктів надають хорошу можливість для діагностики, терапії 

і прогнозу захворювання. 

• Безнадія пацієнта може бути подолана при обговоренні питань на кшталт»звідки я - 

навіщо я?» і питань про сенс життя, сенс хвороби.  

• Соціальну ізоляцію найлегше подолати, якщо ми налаштовуємо пацієнта на спілкування 

з партнером, дітьми, сім'єю, друзями і знайомими в залежності від конкретної ситуації.  

• стресові ситуації можна подолати, проаналізувавши травматично впливають на пацієнта 

актуальні здібності на роботі.  



• Стабілізацію фізичних факторів, з одного боку, можна забезпечити відповідної 

хіміотерапією, релаксаційним методиками і правильним харчуванням, з іншого - 

збалансованістю відносин в трьох інших сферах.  

 

ГЛАВА 13 ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ 

І1нфекціонние хвороби - результат взаємодії мікроорганізмів з організмом людини. 

Виразність і характер перебігу інфекційної хвороби залежать від особливостей збудника 

хвороби (вид збудника, виділення екзотоксинів, інвазивні фактори, механізми розмноження і 

т. П.), З одного боку, і стану захисних сил організму людини - з іншого, т. Е. Обумовлені 

взаємодією збудника, його вірулентності і резистентності організму. 

У зв'язку з цим імунну систему останнім часом визначають як сполучна ланка в 

функціональної психосоматичної ланцюга. Інтуїтивні знання досвідчених лікарів про те, що 

характер реакції на інфекцію або на перебіг інфекційного захворювання залежить також від 

емоційних чинників, можуть тепер спиратися на диференційовані дослідження імунної 

системи. Взаємодія психосоціальних або ендокринних впливів і імунної відповіді дуже 

складно: в афферентной частини імунної системи здійснюється вплив на активацію і 

інактивацію макрофагів, на лімфоток, а також відбуваються зміни аутоантигенов. У 

центральній частині імунної системи відбуваються зміна кількості і швидкості ділення 

імунокомпетентних клітин в лімфоїдної тканини, а також метаболізму мембран і порушення 

специфічних імуноглобулінів. У еферентної частини імунної системи навіть малі зміни рівня 

кортикостероїдів ведуть до блокування макрофагами комплексів антиген-антитіло. 

Багато що з того, чого не вистачає сучасній психосоматики в плані розуміння інфекційних 

захворювань, в патогенетичному плані може отримати пояснення саме при вивченні реакції 

імунної системи на психічні навантаження. 

Для виникнення і перебігу інфекційних захворювань важливо те, що універсальні, в 

цілому типові для даної хвороби зв'язку проявляють свій специфічний зміст в кожному 

конкретному випадку перш за все на тлі індивідуальної історії життя і особливостей 

суб'єктивних переживань пацієнта, значення і тяжкість яких в кожному окремому випадку 

повинні ретельно вивчатися. Історія хвороби і історія життя людини нерозривні, хоча в 

кожному окремому випадку значення кожного з факторів часом буває важко оцінити. 

 

3. Застуди. 

Від 25 до 40% хворих звертаються до лікарів загальної практики з приводу захворювання 

дихальних шляхів. До цієї групи захворювань відносяться інфекції верхніх дихальних 

шляхів, вірусний грип і простудні захворювання, що протікають з лихоманкою, але без 

ускладнень. Це найчастіші захворювання взагалі; вважається, що дорослі переносять застуду 

2-3 рази на рік, часто з короткочасним хворобливим станом і звільненням від роботи. 

Психосоціальні фактори відіграють вирішальну роль в течени і захворювання і його 

подоланні. Статистика і криві захворюваності показують взаємозв'язок між психічними 

факторами і розвитком і клінікою інфекційних захворювань. Невротики хворіють інфекціями 

верхніх дихальних шляхів в 2-3 рази частіше і хворіють на них довше, ніж усе населення в 

середньому. 

Lewis та Lewis були першими авторами, які вказали на те, що сприйнятливість людини до 

респіраторних вірусів залежить від його емоційного стану. Згідно Studt, структура 

особистості визначає специфічну картину хвороби і протягом інфекційного захворювання. 

Frankenhaeuser et al. вважають, що неробство теж може викликати стрес і підвищений викид 

катехоламінів і кортизолу. Udelmann виявив тимчасову взаємозв'язок між зменшенням Т-і В-

лімфоцитів і зміною життєвої ситуації. Labhardt  вважає, що кашель означає в переносному 

сенсі звільнення від нездійсненних емоцій, напруги і конфліктів, які пов'язані з гнівом, 

агресією або страхом. Щоб зрозуміти їх значення, необхідна позитивна емоційна 

діагностика. Для Jankovic імунна система є мультисистема, від якої невіддільна ендокринна і 

нервова системи, так що їх слід розглядати як ціле. 



4. Простий герпес. 

Простий герпес - рецидивирующее вірусне захворювання з короткочасним первинним 

інфікуванням і ендогенної реінфекції. Воно проявляється пропасними висипаннями розміром 

від шпилькової головки до сочевиці, які потім висихають і відпадають без рубцювання. 

Локалізуються висипання частіше в області губ, носа і рота на місцях переходу шкіри в 

слизові оболонки (ми не розглядаємо тут енцефаліт як наслідок простого герпесу). Герпес 

(лабіальний або генітальний) належить до найбільш частим, зазвичай безпечним 

захворювань. У той же час при досить важко протікає генітальний герпес хворі поряд з 

соматичної симптоматикою переживають досить серйозний психічний обтяження. 

Вірус простого герпесу має до цих пір не пояснене здатністю переходити в латентний стан 

і тривалий час зберігатися в організмі свого господаря в неактивній формі. Серологически 

виділяють 2 підгрупи: ГВП-1 - зазвичай збудник лабіального герпесу, особливо часто пер- 

сістірующій в гангліях ядер трійчастого нерва, і ГВП-2 - найбільш частий збудник 

генітального герпесу, що знаходиться переважно в крижових гангліях. 

Якщо захисні сили організму знижуються під впливом соматичних або психологічних 

факторів, то віруси можуть поширюватися шляхом трансферу з клітки в клітку. У 

нормальних умовах цей процес контролюється і пригнічується Т-лімфоцитами, що 

відбувається внаслідок цито-токсичної дії або активації макрофагів. Однак сучасні 

імунологічні дослідження показали, що внутрішні і зовнішні навантаження (стреси) легко 

порушують цю рівновагу і тим самим можуть бути відповідальні за виникнення нового 

нападу хвороби. 

На прикладі простого герпесу можна особливо чітко продемонструвати, як переплетені 

між собою ці фактори, і на поставлене запитання можна відповісти ствердно в обох 

напрямках. У наш час знаходять очевидні зв'язки між психопатологічними чинниками 

(депресія, страх, загальний психосоматичний синдром) і частотою і тяжкістю скарг (болю, 

свербіж) - факторами ризику, які пророкують можливість рецидиву хвороби надійніше, ніж 

інші показники. Однак залишається спірним питання, наскільки відповідальні за виникнення 

хвороби безпосередньо передують їй шкідливості або ж більшу роль відіграють початкові 

глибинні невротичні риси особистості, або впливають обидва ці чинника. 

Комплексність, диференційованість і складність сучасних псіхонейроіммунологіческіх 

досліджень можна продемонструвати на прикладі роботи. Автори протягом кількох місяців 

вивчали у 36 пацієнтів з генітальним герпесом наявний (або очікуваний) у них стрес, настрій, 

стан здоров'я, а також, як імунологічного параметра, Т4- (хелпери) і Т8- (супресори) клітини. 

У пацієнтів з високими показниками стресу виявлено меншу кількість Т4- і Т8-клітин; у 

пацієнтів з високими показниками тривожної депресії або агресивності виявлено зменшення 

кількості Т8-кле-ток; у пацієнтів з високими показниками депресії відмічена підвищена 

схильність до рецидивів генітального герпесу. Останній фактор встановлений також при 

ретельному вивченні ВІЛ-інфікованих людей, у яких вираженість депресивності визначає 

перебіг захворювання. 

Провокуючі фактори різноманітні і можуть бути як екзогенними (сонячне або 

ультрафіолетове опромінення, супутні інфекційні захворювання, екзаменаційні 

навантаження, самотність), так і ендогенними (внутрішні конфлікти). 

У типовій конфліктної ситуації часто відзначаються почуття провини, яке виникає через 

конфлікт в сексуальній сфері, і страх забруднення, але можуть бути і конфлікти іншого роду. 

Люди, схильні до рецидивів простого герпесу, часто мають і інші психосоматичні або 

невротичні синдроми. 

 

5. Ангіна. 

Оскільки більшість збудників ангіни, включаючи гемолітичний стрептокок, виявляються в 

глотці і у здорових людей, вважають, що тільки вплив додаткових шкідливих чинників 

викликає ангіну. Слід також враховувати зміни імунітету, наприклад, внаслідок вірусних 

захворювань, фізичних і психічних стресових ситуацій і конфліктів. При стрептококової 



ангіні не виробляється імунітет і навіть відзначається підвищена сприйнятливість і 

наростаюча полівалентність щодо провокуючих чинників (вірусні захворювання, банальні 

інфекції, психічні конфлікти). З огляду на частоту ангін, можна було б вважати їх збіг з 

життєвими кризами випадковим. Однак досвідчені інфекціоністи називають серед 

провокуючих чинників також і психогенні. Передумовою для того, щоб правильно 

сприймати таку взаємозв'язок, є те, що сімейний лікар досить близький до свого пацієнта і 

добре знає його історію життя, соціальні відносини і внутрішні проблеми. 

Мигдалини як частина лімфатичного глоткового кільця відносяться до імунної системи 

організму; імунологічні особливості при простому герпесі подібні багато в чому з такими 

при тонзиллярной ангіні. Відносно мигдалин особливо важливо, що вони як частина 

лімфатичної системи, особливо розвиненою в дитинстві, в пубертатному періоді піддаються 

зворотному розвитку. Таким чином, зміни і більш-менш благополучний перехід від 

дитинства і юності до зрілості відбуваються в соматичної сфері. 

Клінічні спостереження підтверджують схильність до почастішання ангін в підлітковому і 

юнацькому віці, коли настають кризи в перевантаженій конфліктами сексуальній сфері. 

Weizsacker і R . Bilz привели безліч спостережень, які свідчать про те, що гостро 

виникаючі напади ангіни можуть бути пов'язані з кризовими загостреннями і потрясіннями 

«генеративної сфери», т. Е. Часто з амбівалентним сексуальними бажаннями. 

Про те, що хвороба як раптовий критичний прорив може бути не тільки поразкою, але і 

проявом зміни, нової ситуації, свідчить саме ангіна. 

Психоаналітики, в тому числі і Фрейд, відзначали у багатьох невротиків наявність 

імунітету щодо інфекційних захворювань. При розпаді невротичної захисту під час сеансу 

психоаналізу вперше спостерігається «готовність до соматичних захворювань». Так, 

Weizsacker описав хворого з невротичної симптоматикою, у якого не тільки розвинулася 

ангіна під час аналітичного лікування на тлі зникнення невротичних симптомів, але і 

виникла нова життєва ситуація після подолання цього соматичного захворювання і 

одужання. 

 

6. Туберкульоз. 

Поряд зі збудником в патогенезі захворювання відіграє роль ряд біологічних факторів, в 

тому числі загальна резистентність, вік, спадковість, психічні чинники, так що або незабаром 

відбувається придушення первинної інфекції, або інфікування мікобактеріями туберкульозу 

призводить до розвитку хвороби. 

Старі осередки первинного захворювання через багато років латентного стану можуть 

активізуватися, і після стадії раннього інфільтрату розвивається хронічний туберкульоз. У 

розвитку хвороби відіграють роль гормональні (пубертат, вагітність), психосоматичні 

констеляції і вікове зниження толерантності. 

На думку багатьох фтизіатрів і психосоматика, особистість, соціальні фактори і життєва 

ситуація мають значення як для розвитку первинного захворювання, так і для подальшого 

перебігу туберкульозу. 

Майже кожен дорослий піддавався контакту з бацилами туберкульозу. Клінічно захворює 

лише незначна частина інфікованих патогенним збудником. Що стосується опірності 

організму, то є тісний зв'язок між параметрами особистості і стресом, з одного, і реакцією 

імунної системи - з іншого боку. 

При туберкульозі існує кидається в очі невідповідність між інфекцією і маніфестним 

захворюванням. 

Уже в 1826 році французький интернист Laennec описав в якості однієї з причин легеневої 

фтіза глибоке, наполегливо приголомшливе страждання. Тут в першу чергу істотними для 

патогенезу не є раптові удари долі і важкі душевні травми, а хронічні стани, що виникають, 

наприклад, коли на тривалий час затягується вибір професії або подружнього партнера. 

Постійно виснажливі напруги і конфлікти, розчарування, тривалий страх або постійні чвари 

можуть вплинути на виникнення захворювання. Huebschmann (1952) вказує на історії 



хвороби, з яких переконливо слід, що хвороба являє еквівалент життєво важливого рішення. 

Одужання настає, коли ситуація дозволяється ззовні, в силу чого внутрішнє рішення 

захворіти стає зайвим. 

Особистість хворого на туберкульоз не відповідає якомусь єдиному типу, проте вона має 

одну загальну ознаку: велику вразливість до всякого відібрання любові, потреба залишитися 

поблизу матері, у вузькій зоні безпеки, в центрі якої знаходиться мати. Є тип, який відкрито 

проявляє свою потребу в любові; інші ж хочуть за всяку ціну позбутися від цієї пасивної 

безпеки, в якій вони в той же час мають таку ж боязко потреба. Kissen, Le Shan описали як 

кидається в очі особливості особистості туберкульозних хворих «надзвичайну потребу в 

симпатії». 

Сприймається зі страхом близькість з статевим партнером, амбівалентні зв'язку, які 

можуть викликати криз, зустрічаються в преморбидном періоді у багатьох молодих людей і 

виявляються в анамнезі при первинному захворюванні. Це, по суті, повсякденні 

навантаження, які, однак, суб'єктивно можуть сприйматися як душевні катастрофи. Питання 

про те, в чому та чи інша людина найбільш вразливий, що призводить до порушення 

рівноваги, в чому його ахіллесова п'ята, може бути вирішене тільки виходячи з аналізу його 

переживань. Однак така або схожа ситуація може призводити до рецидивів. 

Наступна область перевантажень і конфліктів, що передують легеневого туберкульозу, 

відноситься до сфери професійних відносин. Власне кажучи, мова йде про банальні 

професійних перевантаженнях, (наприклад, атестація, спроба домогтися самостійності або 

підвищення по службі, перехід на іншу роботу). Точно так же для сприйнятливих людей 

патогенної може виявитися зустріч зі смертю, особливо при втраті близької людини. 

Клінічний досвід свідчить про те, що є важкі ситуації, характерні для різних вікових груп, 

які передують туберкульозу легенів. Вивчення життя пацієнтів показує зв'язок складних 

психосоціальних ситуацій з маніфестацією туберкульозу. 

Ще до початку ери антибіотиків була описана особистість хворого з підвищеною 

чутливістю в сфері міжособистісних відносин, лабільністю самооцінки. Ці особливості 

описані як шизоидная невротична структура або як преедіпово нарциссическое розлад. 

При туберкульозі в більшій мірі, ніж при багатьох інших психосоматичних 

захворюваннях, до початку ери антибіотиків зустрічалися вторинні, пов'язані з хворобою 

впливу на особистість хворого. Ці впливи були обумовлені хронічним перебігом хвороби, 

частим смертельним результатом. Хвороба приводила до професійних і життєвих труднощів, 

пов'язаних з багатомісячних або навіть багаторічним перебуванням в лікарні. Описувані 

раніше в художній літературі образи туберкульозних хворих в основному визначалися саме 

цими особистісними змінами. Ейфорія, підвищена любов до життя, гіперсексуальні фантазії - 

це були плоди такого розвитку, які дозрівають саме в подібній виняткової ситуації. 

 

7. Психотерапія при інфекційних захворюваннях. 

У разі застудних захворювань та ангіни показані методи психотерапії, що розкривають 

конфлікт - когнітивна психотерапія, транзактний аналіз, гештальт -терапія. 

При лабіальний і генітальний герпес, особливо у випадках, коли медикаментозна терапія 

не призводить до стійкого одужання, здається виправданим і необхідним за допомогою 

психотерапії підтримувати пацієнтів з їх психосоциальнимі проблемами (наприклад, усунути 

відчуття, що він «прокажений», і інші депресивні форми переробки). Особливо хороші 

результати відзначаються при обмеженою в часі орієнтованої на хворобу групової 

психотерапії: в результаті не тільки досягалося ослаблення депресивності, ноікмоменту 

повторного ослаблення виявлялося здивувало навіть авторів ослаблення тенденції до 

рецидивів генітального герпесу. 

У разі туберкульозу, поряд з хіміотерапією і хірургічним лікуванням в терапію повинна 

бути залучена особистість хворого. Голландському фтизіатра Bronkhorst вдалося показати, 

що при сильній прихильності пацієнта до лікаря і інтенсивному індивідуальному 



лікарському веденні у більше половини хворих настає спонтанне закриття каверн («за- 

рушити легких піддається лікуванню лише тоді, коли затягуються емоційні рани»). 

В умовах стаціонару або санаторію часто показана кон- флікт -центрірованная, що 

підтримує і ведуча хворого індивідуальна психотерапія. Багатьом хворим психотерапія 

потрібна і після виписки, щоб переробити розставання з захищає ситуацією санаторію і 

подолати труднощі включення в складну соціальну ситуацію. Висловлюється точка зору, що 

сучасні медичні підходи повинні застосовуватися лише разом з доповнює психотерапією. 

Позитивна психотерапія при простудних захворюваннях 

Простудні захворювання і нежить - здатність переробляти «дрібниці» повсякденному 

житті верхніми дихальними шляхами і тим самим тимчасово завойовувати дбайливе 

ставлення; здатність показати, що всім цим вже «повний по ніздрі». 

Розлади і фізіологія. Нюхові імпульси надходять в лімбічну систему, структуру мозку, 

яка розташована навколо стовбура мозку і є чутливою зоною. Людина здатна орієнтуватися 

по більш прийнятною їм запахів («хороший нюх» або «чуття» на щось), щоб у разі 

«підозрілого» запаху захистити себе. Крім того, роздратування нюхових клітин, що 

надходить від приємно пахне їжі, призводить до посиленого слиновиділення. Нарешті, ніс і 

горло виконують також комунікативну функцію. При нежиті людина не відчуває ні запаху, 

ні смаку. Хворий хрипить; при певних обставинах він «не може видавити ні звуку». 

Відповідно до позитивної концепцією ці патофізіологічні процеси розглядаються як такі, що 

дуже великий сенс. Їх потрібно не усувати, а розуміти. Якщо хтось застуджений, то його 

інстинктивно стороняться. Мова утруднена, і на час спілкування може бути перервано (бути 

«мовчазним» або «без відповіді»). До свого організму хворий ставиться добре. Фізичні 

потреби високо цінувалися в його родині. При нездужанні пацієнт отримував багато 

співчуття і уваги («одягнися тепліше!»). В сімейної традиції діяльність з точки зору 

старанності і добросовісності грала дуже велику роль і меншу - спозіціі підприємливості та 

відповідальності. Дитина реагував на конфлікти батьків високою схильністю до простудних 

захворювань; він «жертвував» собою в надії таким чином знову об'єднати батьків. Пацієнти, 

які не дуже пов'язані зовнішніми обставинами (професійно або соціально), могли 

спостерігати у своїх батьків, що ті кожну застуду дуже ритуалізованого : вони хотіли 

«спокою», демонстрували «поганий настрій» і дуже інтенсивно «пестили» своє 

захворювання. Було дуже важливо зовні справити хороше враження. Досить часто виникає 

невідповідність між тим, які правила громадського і релігійного характеру батьки вимагають 

дотримуватися, і тим, що вони самі роблять. Часто хворий нежиттю «ображений» і бажає 

відсторонитися від цієї прикрої ситуації. 

  

  



Тема 9. Психогенетика як наукова дисципліна.  

1. Предмет, розділи, методи психогенетики. 

2. Основні етапи психогенетики. 

3. Основні поняття і терміни сучасної генетики. Закони Менделя. 

4. Взаємодія генів. Хромосомна теорія спадковості. 

5. Методи психогенетичних досліджень. 

 

 

1. Предмет, розділи, методи психогенетики. 

У зарубіжній літературі психогенетики як наукова дисципліна позначають 

терміном»генетика поведінки", що охоплює дослідження поведінки тварин і людини. Як 

наука вона сформувалась у середині XX в. Засновниками психогенетики вважають видатних 

вчених Ф.Гальтона і Г. Менделя, а роком народження 1865 - рік, в якому вперше з'явилися 

наукові публікації з проблем спадковості психічних розладів. 

Психогенетика розглядає такі проблеми: генетика рухової активності (на прикладах 

елементарних рухових дій і спортивної активності) гетерозисний ефект в розвитку рухових 

здібностей і функціональних можливостей; генетика адаптаційних можливостей системи 

енергозабезпечення м'язової діяльності; спадковість функціональної мінливості серцево-

судинної і дихальної систем; генетичний вплив на розвиток психомоторних здібностей; 

генетика розвитку рухових здібностей (координаційних, силових, швидкісних, здатності до 

витривалості і гнучкості в суглобах) спадковість інтелектуальних і когнітивних здібностей; 

вплив спадковості і середовища на розвиток психічних ознак (наприклад, пам'яті, уваги, 

темпераменту) використання генетичних маркерів у прогнозуванні особливостей 

формування поведінки і психічних ознак людини; вплив спадкових факторів навколишнього 

середовища на фенотипічніпрояв аномального поведінки. 

Основою виникнення психогенетики була еволюційна теорія Ч. Дарвіна. Головною метою 

перших психогенетических досліджень стало прагнення зрозуміти походження 

індивідуальних відмінностей в поведінці людини, з'ясувати значення спадкових факторів 

навколишнього середовища в розвитку найрізноманітніших ознак: фізіологічних (показників 

серцево-судинної і дихальної систем), психологічних (формування пам'яті, уваги, розвиток 

інтелектуальних здібностей), особистісних (особливостей емоційного реагування). Спадкові 

основи поведінки людини становлять не тільки науковий, але і практичний інтерес. 

З'являються нові професії, які вимагають виявлення певних здібностей для успішного 

виконання професійної діяльності. Адекватна реакція на зовнішні обставини визначає 

життєвий успіх особистості. Знаючи свою спадкову схильність, людина може запобігти 

небажаним ситуації у виявленні та поведінки. Реалії професійної діяльності ставлять перед 

психологами такі завдання: визначити індивідуальні генетичні особливості схильності до 

навчальної діяльності, асоціальної поведінки, попередити розвиток прояви психічних 

хвороб. Реалізація проблеми індивідуального підходу в педагогічній практиці вимагає знань 

основ педагогічної генетики - одного з напрямків генетики поведінки. Сучасний розвиток 

спорту (особливо олімпійського) передбачає реалізацію в практичній діяльності основ 

спортивної генетики (також одного з напрямків генетики поведінки). Розвиток теоретичних 

основ здорового способу життя людини базується на методологічних принципах 

валеологічного генетики (науки, тісно пов'язаної з психогенетики). 

Як навчальна дисципліна «Психогенетика» увійшла в державних освітніх стандартів в 

кінці XX в . Вона є складовою частиною дисциплін біологічного циклу нормативного блоку. 

Її вивчення передбачає вирішення основних завдань фундаментальної професійної 

підготовки фахівців вищої кваліфікації, таких як: оволодіння знаннями про роль спадковості 

і умов навколишнього середовища у формуванні психічних і психофізіологічних 

властивостей людини; про основні методи, що застосовуються в психогенетике людини; 

генетику психічних розладів; хромосомніаберації і поведінку людини; про психогенетики 



аномальної і девіантної поведінки; психогенетики сенсорних особливостей, рухових 

функцій, темпераменту Психогенетические дослідження інтелекту.  

Перший підручник з психогенетики був виданий в 1999 авторами: І. Равич-Щербо, Т. 

Марютина, А. Григоренко; Москва, видавництво»АспектПресс". У Росії при деяких 

університетах були засновані кафедри психогенетики. В Україні курс по»психогенетики" 

почав впроваджуватися в навчальні плани студентів за спеціальністю»Психологія" дещо 

пізніше. 

Психогенетика використовує методи сучасної генетики. Найбільш інформативним серед 

них є метод близнюків, дозволяє максимально порівняти вплив на людину умов 

навколишнього і генотипического середовищ. Більшість робіт в психогенетике присвячена 

тестовому дослідженню межиндивидуальной варіативності вищих психічних функцій 

інтелекту. Витоки психогенетики можна знайти в працях Ф. Гальтона. Зокрема, його 

праця»Спадковий геній" почала генеалогічний метод. Адже в ній вперше були досліджені 

причини частої появи обдарованих дітей в окремих сім'ях, ніж в середньому в популяції. У 

статті»Історія близнюків як критерій відносної сили природи і виховання" (1875) описано 

використання методу близнюків, хоча чіткого наукового обгрунтування він отримав після 

того, як в 192Ί р Німецький вчений X. Сіменс запропонував досліджувати не тільки 

монозиготних (однояйцевих), а і дизиготних (двуяйцових) близнюків і розробив надійні 

способи діагностики зиготности. 

У Росії психогенетика інтенсивно розвивалася в 20-30-ті роки XX ст. в Петрограді (Бюро 

по євгеніки при Російської Академії наук, яка займалася переважно сімейними 

дослідженнями), в Москві (Медико-генетичний інститут, застосовував метод близнюків). Ці 

дослідження очолювали російські генетики (Ю. Філіпченко, М. Кольцов) і психологи (на 

чолі з А. Лурія). Однак через визнання генетики і євгеніки»псевдонауки" ці роботи було 

перервано на кілька десятиліть. 

Подальша історія психогенетики тісно пов'язана з успіхами генетики кількісних ознак, 

психологічної діагностики, варіаційної статистики. В останні роки Психогенетические 

дослідження все більше спираються на дані сучасної молекулярної генетики, психофізіології, 

психології розвитку. 

Предметом дослідження в психогенетике є співвідношення і взаємодія спадковості і 

середовища у формуванні межиндивидуальной варіантності психологічних властивостей 

людини - когнітивних процесів, темпераменту, рухових функцій тощо. На сьогодні 

інтенсивно формуються дві нові області психогенетики: генетична психофізіологія 

(досліджує спадкові і середовищні детермінанти, вивчаючи біоелектричну активність мозку) 

і генетика індивідуального розвитку (розглядає вплив вікової динаміки генотипических і 

середовищних співвідношень на психічні функції, роль спадковості і середовища в 

забезпеченні вікової наступності та стабільності) . Розділи генетики, що вивчають спадкові 

основи проявів життєдіяльності тварин і людини, об'єднує генетика поведінки. Вона 

вивчається на всіх рівнях, починаючи від молекулярного і клітинного і закінчуючи власне 

психологічним. Незважаючи на інтенсивний розвиток психогенетики як в теоретичному, так 

і в експериментальному напрямку, питання про генетичної детермінації психологічних 

особливостей та до сих пір залишаються предметом гострих дискусій психологів, генетиків, 

філософів, соціологів. Деякі з психологів і навіть генетиків заперечують можливість впливу 

генетичних факторів на нормальну поведінку людини, його індивідуальність і інтелектуальні 

здібності. Такий стан, на наш погляд, обумовлено перш за все тим, що конкретні 

Психогенетические дослідження можуть привести до негативних соціальних наслідків. 

Необхідно визнати, що останні дійсно, на жаль, мали місце (до прийняття в деяких країнах 

законодавчих актів) в сучасній історії (дослідження по євгеніки в США і Великобританії 

перших десятиліть XX в. І в Німеччині). Однак основне теоретичне положення 

психогенетики, згідно з яким фенотипическая дисперсія психологічних характеристик є 

обумовленою генетичними факторами і факторами навколишнього середовища, 



експериментально засвідчене результатами величезної кількості психогенетических 

досліджень, проведених в різних країнах світу.  

 

2. Основні етапи психогенетики 

Перший етап розвитку психогенетики (1865-1900) був пов'язаний з діяльністю 

Ф.Гальтона і його школи. У 1865 р . З'явилася перша наукова публікація по 

психогенетики»Спадковий талант і характер". У ній вчений вперше запропонував ідею про 

спадкування психічних якостей і можливості поліпшення природи людини і сформулював 

основний принцип євгеніки. У 1874 р . Вийшла друга книга Ф. Гальтона»Люди англійської 

науки: їхня природа і виховання". У 1883 р . Дослідник запропонував термін»євгеніка" і 

сформулював два закони спадковості. Крім того, Ф. Гальтон і його учнем К. Пірсоном були 

розроблені основні варіаційно-статистичні підходи, які і сьогодні активно використовуються 

в психогенетических дослідженнях.  

Другий етап (1900-1930) характеризується інтенсивним розвитком методології 

психогенетики. Ф. Гальтон запропонував метод близнюків. В цей же період були розроблені 

такі методи, як визначення зиготности близнюків (X. Сайменс, 1927), усиновлених дітей (К. 

Гордон, 1919 і Б. Бьоркс, 1927), кількісної генетики і методи кореляційного і регресійного 

аналізу (К. Пірсон, Р. Фішер, С. Райт).  

У 1921 в Росії (Петроград) було створено Бюро з євгеніці під керівництвом ΙΟ.Λ. 

Філіпченко. У 1925 р . Опублікована його робота»Інтелігенція і таланти", яка безпосередньо 

стосувалася психогенетики і пов'язана з вивченням родоводів є членом Російської Академії 

наук за 80 років. У 20-х роках XX ст. в Росії з ініціативи відомого біолога і генетика Н. 

Кольцова був створений російський євгенічну співтовариство, засновниками якої стали 

вчені-генетики того часу: Н. Кольцов, Ю. Філіпченко, А. Серебровский. Праці цих учених 

фактично заклали основи вітчизняної генетики людини. 

У 1927 р . В СРСР С. Левіт ввів в генетику людини метод близнюків. Запропоновані до 

вживання такі терміни, як»валідність", «репрезентативність" і «надійність". С. Райтом був 

розроблений»коефіцієнт шляхів", який використовують в психогенетике для аналізу причин і 

наслідків в системі корелюють ознак. Закладено основи дисперсійного та факторного 

аналізу, розроблені методи популяційної генетики. 

На третьому етапі (1931 р . І до кінця 1960-х років) психогенетика розвивалася 

екстенсивно. Це був період накопичення фактичного матеріалу. Вивчалися вплив умов 

навколишнього середовища, спадкові причини психічних захворювань, таких як шизофренія 

і розумова відсталість. У 1960 р . Вийшла перша монографія з генетики поведінки (Ж. 

Фюллер і В. Томпсон). В цьому ж році заснована Асоціація генетики поведінки. У 1972 р . В 

Інституті загальної та педагогічної психології Академії педагогічних наук СРСР під 

керівництвом І. Равич-Щербо, Б. Теплова і В. Небіліціна розроблена концепція особливостей 

нервової системи людини.  

Четвертий етап (1970 р . І до кінця 1980-х років) характеризується активним 

використанням експериментальних підходів до коефіцієнтів кореляції або конкордантности, 

вдосконаленням методів близнюків, статистичної обробки та розвитку експериментальних і 

математичних підходів. У цей період активно досліджуються характеристики людської 

індивідуальності, аспекти навколишнього середовища.  

П'ятий етап (90-ті роки XX ст. І до сих пір) пов'язаний з інтенсивною роботою над 

проектом»Геном людини". Крім пошуку головних генів, аналізу ДНК, вивчаються сім'ї, 

спостерігаються і відзначаються певні відхилення в поведінці і різні захворювання людини. 

У 1986-1999 pp. в Росії одночасно з вивченням психологічних і психофізіологічних 

характеристик здійснюються лонгитюдное дослідження близнюків. С. Єгорової вивчається 

вплив навколишнього середовища і спадковості на організм людини, проводяться 

дослідження з генетики поведінки людини і тварин (1988-1998). У 2001 р . Відомий 

психогенетик сучасності Р. Пломін в одній зі статей називає сучасну генетику 

поведінки»геноміки поведінки".  



Таким чином, було встановлено, що більшість психологічних і психофізіологічних 

характеристик людини мають певний спадковий компонент, який бере участь у формуванні 

всього різноманіття його поведінки. На сучасному етапі активно здійснюються пошуки 

генетичних маркерів, пов'язаних з поведінкою людини. 

  

3. Основні поняття і терміни сучасної генетики. Закони Менделя 

"Спадковість" і»мінливість" - це основні поняття генетики і психогенетики, характерні для 

живих організмів. Завдяки спадковості батьки і їх нащадки мають однаковий тип біосинтезу, 

який визначає подібність у хімічному складі клітин, характер обміну речовин, фізіологічних 

функцій, морфологічних ознак тощо. Мінливість - це явище, яке полягає в зміні спадкових 

основ, а також в варіабельності їх проявів в процесі розвитку організмів при взаємодії з 

навколишнім середовищем. Передача спадкових властивостей здійснюється в процесі 

розмноження. При статевому розмноженні спадкові властивості передаються через гамети 

(статеві клітини) - яйцеклітини і сперматозоїди.  

Елементарними дискретними одиницями спадковості гени. З хімічної точки зору вони 

являють собою відрізки молекули ДНК. Кожен ген визначає послідовність амінокислот в 

одному з білків, в кінцевому підсумку призводить до реалізації тих чи інших ознак в 

онтогенезі особини. Під ознаками розуміють морфологічні, фізіологічні, біохімічні 

властивості організмів, за якими один з них відрізняється від інших. При вивченні 

закономірностей успадкування звичайно схрещують організми, які відрізняються один від 

одного альтернативними (взаємовиключними) проявами ознак. Прикладами альтернативних 

проявів ознак у людини є позитивний і негативний резус-фактор, наявність ластовиння і його 

відсутність, вільна і зросла мочка вуха і т. Гени, що визначають розвиток альтернативного 

вияву ознаки, прийнято називати аллельними, або аллеломорфних. Це різні варіанти станів 

одного генного локусу, які виникають в результаті мутації або за рахунок внутрішніх 

рекомбінації у гетерозигот за двома мутантних алелів, що веде до появи нових алелей гена.  

Слід зазначити, що сам термін»аллель" в 1909 ввів датський вчений В. Йогансен для 

позначення реального стану гена. Тоді ж їм введено поняття генотип і фенотип. А ще 

раніше (в 1902) генетик В. Бетсон вводить поняття»гетерозиготность",  

Відомо, що організми бувають гомозиготними (виникли від злиття двох гамет і несуть 

однакові спадкові задатки або однакові генотипи) і гетерозиготних (утворилися в результаті 

злиття двох гамет з різними спадковими задатками або з різними генотипами). Зміни 

фенотипічних проявів генотипу пов'язують з нормою реакції - діапазон мінливості, в рамках 

якого один і той же генотип може давати різні фенотипи. Властивістю генотипу є 

забезпечення мінливості ознак в залежності від умов середовища.  

Процес передачі спадкової інформації від одного покоління до іншого отримав назву 

успадкування. М. Лобашев стверджував, що терміни»спадковість" і»успадкування" не 

рівнозначні і мають чітко диференційовані межі.  

Спадкування як спосіб передачі спадкової інформації може змінюватися в залежності від 

форми розмноження. При безстатевому розмноженні успадкування відбувається через 

вегетативні клітини і спори, чим забезпечується велику схожість між материнськими і 

дочірніми поколіннями. При статевому воно здійснюється через статеві клітини. 

Основні закономірності спадкування були відкриті Г. Менделем. Зокрема, він встановив: 

1) кожна спадкова ознака визначається одним спадковим фактором гена; 

2) гени зберігаються в чистому вигляді в ряді поколінь, не втрачаючи своєї 

індивідуальності, тобто ген є відносно стійким; 

3) обидві статі в рівній мірі беруть участь в передачі своїх ознак нащадкам; 

4) в чоловічих і жіночих статевих клітинах відбувається редуплікація рівного числа гена; 

5) спадкові гени є парними: один - материнський, а другий - батьківський. Один з них 

може бути домінантним, а другий - рецесивним. Це положення відповідає відкриттю 

принципу алелізм: ген представлений як мінімум двома алелями. 



Г. Менделем була введена метод генетичного аналізу окремих пар спадкових ознак. Їм же 

був розроблений і метод гибридологического аналізу, який має такі основні положення:  

1) успадкування аналізується по окремим альтернативними проявами ознак; 

2) в ряді наступних поколінь здійснюється точний облік випадків успадкування кожного 

альтернативного вияву ознаки: аналізується не тільки перше покоління від схрещування, а й 

характер нащадків кожного гібрида зокрема. 

  

4. Взаємодія генів. Хромосомна теорія спадковості. 

З бурхливим розвитком генетики, який почався після перевідкриття законів Менделя, крім 

підтвердження останніх, було виявлено багато явищ, які зумовили значне відхилення 

співвідношень груп нащадків F, очікуваних відповідно до цих законів. Однією з причин 

цього є функціональна взаємодія неалельних генів.  

Комплементарна взаємодія генів. Відомо, що розвиток будь-яких ознак у організмів є 

наслідком складного взаємодії генів, а точніше, продуктів їх діяльності - білків-ферментів.  

Комплементарні гени використовують тоді, коли для формування ознаки необхідна 

наявність декількох неалельних (зазвичай домінантних) генів. Іноді явище комплементарної 

взаємодії генів може стосуватися тільки одного домінантного гена і не мати місця в іншому, 

неалельні домінантного гена. У цьому випадку такий взаємозв'язок ще називають дією 

доповнюють генів. Цей тип спадкування в природі дуже поширений.  

Комплементарних взаємодія генів у людини можна проілюструвати такими прикладами. 

Нормальний слух обумовлено двома домінантними неалельні генами D і F, з яких один 

визначає розвиток завитки, а інший - слухового нерва. Домінантні гомозиготи і гетерозиготи 

за обома генами мають нормальний слух, рецесивні гомозиготи по одному з цих генів - глухі. 

Для захисту від вірусів в імунокомплементарніх клітинах людини виробляється специфічний 

білок інтерферон, утворення якого пов'язано з комплементарної взаємодією двох неалельних 

генів, розташованих в різних хромосомах.  

Домінування проявляється у випадках, коли один аллель гена повністю приховує наявність 

іншого. При повному домінуванні за фенотипом гібриди подібні тільки до одного з батьків. 

Таким чином розщеплення за генотипом 1: 2: 1 не збігається з розщепленням за фенотипом 

3: 1. Однак найчастіше присутність рецесивного алеля все ж якось проявляється, тому 

зазвичай доводиться стикатися з різним ступенем неповного домінування. Це пояснюється 

тим, що домінантний аллель відповідає за активну форму білка-ферменту, а рецесивні алелі 

часто детермінують ті ж білки-ферменти, але зі зниженою ферментативною активністю. Це 

явище реалізується в гетерозиготних форм у вигляді неповного домінування. Тут 

розщеплення за генотипом і фенотипом збігається і становить 1: 2: 1. При акаталазія у 

гомозигот відсутня каталаза в крові, у гетерозигот Її концентрація знижується.  

Сверхдоминирования полягає в тому, що в домінантного алеля в гетерозиготному стані 

іноді відзначається більш сильний прояв, ніж в гомозиготному стані. Це явище пов'язане з 

високим рівнем розвитку ознак у гетерозиготи (Аа) в порівнянні з гомозиготними 

комбінаціями Апель (АА). При цьому ефект сверхдоминирования в гетерозиготі може 

спостерігатися навіть у тому випадку, коли рецесивний аллель у гомозигот є летальним або 

призводить до зниження життєздатності.  

Кодомінування - прояв в гетерозиготному стані ознак, детермінуються двома алелями. 

Наприклад, кожен з Апель кодує певний білок, і в гетерозиготному організмі вони 

синтезуються обидва. Цей метод знайшов поширення в медико-генетичних консультаціях 

для виявлення гетерозиготних носив генів, що обумовлюють хвороби обміну.  

  

5. Методи психогенетичних досліджень. 

Основні поняття теми : фенотипическая дисперсія, коефіцієнт спадковості, компонент 

генотипу, компонент середовища, взаємодія генотип - середовище, пасивна кореляція, 

реактивна кореляція, активна кореляція, конкордантность, дискордантність, типи кореляції, 

генотипів компонент, генофонд, вид, популяція, частота генотипу, частота фенотипу, 



полиморфность, близнюки, сібси, монозиготних близнюки, дизиготних близнюків, родовід, 

генетичне дерево, пробанд, біологічні батьки,  

У 70-ті роки XX ст. теоретичні і статистичні методи генетичних досліджень почали 

застосовувати для аналізу поведінки людини. Основний підхід, реалізований в 

псіхогеметічніх дослідженнях, в найбільш загальному вигляді можна представити таким 

чином: у родичів різного ступеня генетичної схожості вимірюють певну психологічну 

змінну, після чого проводять аналітичне розкладання дисперсії досліджуваної ознаки на 

складові. Для здійснення такого аналізу застосовують методи генетики кількісних ознак 

(біометричної генетики), основи яких були закладені в класичній праці Р. Фішера, 

присвяченій спадковості показників росту людини. 

Як відомо, більшість психологічних і психофізіологічних характеристик людини мають 

певний спадковий компонент, який бере участь у формуванні всього різноманіття його 

поведінки. Тому на сучасному етапі активно здійснюються пошуки генетичних маркерів, 

пов'язаних з людською поведінкою. 

Для вивчення спадкових ознак у людини використовують такі методи: генеалогічний та 

метод усиновлених дітей; метод сибсов, метод близнюків і його різновиди; 

цитогенетичний; біохімічний; молекулярно-генетичний; популяційний, методи оцінки 

генетичної дисперсії, методи медико-генетичного консультування тощо.  

Основною метою псіхогеметічніх досліджень є визначення ролі факторів спадковості і 

середовища у формуванні індивідуальних відмінностей психологічним і психофізіологічним 

ознаками. Тобто, як мінливість ознаки в фенотипі для певної популяції ії і її прояв залежать 

від генетичних факторів і факторів навколишнього середовища. 

 

Взаємодія генотип-середовище () проявляється в тому, що навколишнє середовище має 

неоднаковий вплив на організми з різним генотипом. Наприклад, дослідження алкоголізму 

або девіантної поведінки показало генетично обумовлену схильність до звичайного впливу 

навколишнього середовища; зв'язок між наявністю в генотипі алелі (варіант гена 

аполіпопротеїну Е) і ризиком хвороби Альцгеймера. Наявність цього алеля призводить до 

зростання ризику захворювання вдвічі, а в разі травми голови - в 10 разів. Якщо ж він 

відсутній, то травма голови не збільшить ризик появи хвороби Альцгеймера.    

Відомі три типи кореляції генотип - середовища (): пасивна, реактивна і активна.  

При пасивної кореляції (мова йде про»наслідування" середовища відповідно до 

спадковості) дитина отримує від батьків не тільки генотип, а й середовище, в якій 

виховується і яке може впливати на розвиток її спадкових схильностей. У разі реактивної 

кореляції фактори навколишнього середовища певним чином реагують на прояв 

властивостей, які пов'язані з генетичними особливостями людини. Наприклад, батьки 

можуть виявити математичні або музичні здібності дитини і, відповідно, сприяти їх 

розвитку. Активна кореляція пов'язана з тим, що людина з певним генотипом може 

створювати для себе відповідне навколишнє середовище. Зокрема, під час проведення 

лонгитюдних досліджень спостерігалася залежність між поведінкою дітей і вплив на них 

середовища вже в дорослому віці по прояви певних ознак. Як наслідок, між генетичними 

задатками і кінцевим результатом - особливостями поведінки визначається і схильність до 

певних здібностей.  

Отже, можна стверджувати, що людина протягом свого життя постійно здійснює вибір, 

який визначає характер впливу середовища і його розвиток. Таким чином спостерігається 

складний процес взаємовпливу генотипу і факторів навколишнього середовища. 

  



Тема 10. Генетика психічних розладів. Розумова відсталість 

1. Олігофренія та її форми. 

2. Генетичні основи аномалій поведінки. 

3. Психофізіологічні дослідження інтелекту. 

4. Генетично обумовлені дефекти зору.  

5. Генетично обумовлені дефекти слуху. 

6. Генетично обумовлені дефекти смаку. 

 

1. Олігофренія та її форми. 

Олігофренія - це вид розумової відсталості, який виникає в результаті органічного 

пошкодження мозку в пренатальний, натільний або ранній (до трьох років) період дитинства 

і виявляється в тотальному психічному недорозвитку. Олігофренія відноситься до великої 

групи захворювань, пов'язаних з порушенням онтогенезу (дізонтогеніі). Її розглядають як 

аномалію з недорозвиненням психіки, особистості і всього організму хворого в цілому.  

Динаміка олігофренії пов'язана з віковим розвитком (евол ю- ная динаміка) з 

декомпенсацією або компенсацією стану, патологічними реакціями під впливом вікових 

кризів і різних екзогенних, в тому числі психогенних, чинників. До олигофрений не слід 

відносити вроджені або ті, що виникли в дитинстві, прогредиентного захворювання, що 

супроводжуються слабоумством, залишкові явища раннього органічного ураження 

головного мозку з деменцією, а також вторинні затримки розвитку, обумовлені різними 

фізичними дефектами, поразкою мови, слуху і т. Олігофренії НЕ є малообдаровані діти і діти 

з тимчасовою затримкою розвитку через захворювання, виснажливих або внаслідок 

несприятливих умов середовища і виховання (соціальна і педагогічна занедбаність, емоційна 

депривація). У багатьох країнах олігофренія поєднується з різними формами деменції, 

виникла раніше, і затримками психічного розвитку під узагальнюючою назвою»розумова 

відсталість". 

Основним діагностичним критерієм розумової відсталості вважається кількісна оцінка 

інтелекту по стандартних психологічних тестів (коефіцієнт інтелекту (IQ)). У доповіді 

Комітету експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я по психогігієни вказані наступні 

критерії:  

- Легка розумова відсталість - дебільність (IQ = 50-70) 

- Середньої тяжкості - легка імбецильність (IQ = 35-50) 

- Різко виражена - виражена імбецильність (IQ = 20-35) 

- Глибока - ідіотія (IQ менше 20). 

Етіологічні фактори олігофренії залежно від часу впливу прийнято ділити на три основні 

групи: спадкові, в тому числі пов'язані з пошкодженням генеративних клітин; 

внутрішньоутробні, діючі на зародок і плід; перинатальні і перших 3-х років позаутробного 

життя. Незважаючи на безсумнівні досягнення в дослідженнях етіології розумової 

відсталості, в основному її причини залишаються невідомими (за різними підрахунками від 

50 до 90%). Олігофренію з невідомою етіологією і клінічною картиною умовно відносять 

до»н t діференційованоі", на відміну від»диференційованої", при якій відома етіологія або 

досить вивчена клінічна картина.  

Розумова відсталість поширена в усьому світі (1-4% населення). Приблизно 75% осіб, 

віднесених до розумово відсталих, мають легку відсталість (IQ> 50). Інші, тобто ті, у кого IQ 

<50, складають приблизно 4 на 1000 населення. В останні роки відзначається деяке 

збільшення кількості розумово відсталих . Це пояснюється зростанням загальної тривалості 

життя, а також зменшенням смертей дітей з вадами розвитку і дефектами нервової системи 

завдяки успіхам сучасної медицини. Має значення і точний, ніж раніше, облік олігофренів в 

багатьох країнах.  

Існують такі форми олігофренії: справжня (первинна) олігофренія і помилкова (вторинна) 

олігофренія. 



Справжня (первинна) олігофренія - спадково обумовлена. Крім малих розмірів черепа, 

існують диспропорція між невеликим черепом і нормальним ростом, різке недорозвинення 

мозкової частини черепа в порівнянні з особою, низький похилий лоб, надмірний розвиток 

надбрівних дуг, витягнута форма голови. Інтелектуальна недостатність звичайно відповідає 

ідіотії або виразною імбецильності. Незважаючи на значне розумову відсталість, 

відзначаються емоційна жвавість, підвищена копіювання і сугестивність. Мікроцефали, які 

зустрічаються досить рідко, є емоційно неврівноваженими.  

Хибна (вторинна) олігофренія - церебропатічна. Мікроцефалія обумовлена 

внутрішньоутробною поразкою зародка або плоду. Поряд з ознаками недорозвинення часто 

відзначаються осередкові неврологічні симптоми і судорожні припадки. Деформація черепа 

груба, ніж при справжній микроцефалии, і поєднується з диспластическими статурою тіла. 

Характерно значне відставання в рості і масі тіла. Розумова відсталість істотно виражена, 

хворі мляві, апатичні, похмурі.  

Синдром Рада - аномалія, при якій відзначається поєднання іхтіозу (шкіра покрита 

сухими лусочками, що нагадують риб'ячу луску) з олігофренією. Успадковується за 

рецесивним типом. При важких формах іхтіозу діти швидко вмирають. Психічне 

недорозвинення часто супроводжується судорожними припадками. Існують форми іхтіозу 

без слабоумства і інших психічних розладів.  

Загальна частина випадків олігофренії обумовлена генетичними дефектами (від 20 до 

90%). Аномалії хромосомного набору можуть бути пов'язані з порушенням числа аутосом 

(синдроми Дауна, Патау, Едварса) і з статевими хромосомами (синдром Шерешевського-

Тернера, Клайнфельтера, зайвої У-хромосоми). Генні мутації, при яких змінена тільки 

структура одного гена, призводять до розумової відсталості у 7-10% хворих на олігофренію. 

Серед таких захворювань виділяють: фенілкетонурію, галактоземії, гомоцистинурія тощо. 

Фенілкетонурія (фенилпировиноградная олігофренія) пов'язана з порушенням обміну 

фенілаланіну; успадковується за рецесивним типом. У деяких хворих є епікантус, 

гипертелоризм; іноді від них чути своєрідний запах («мишачий» або»запах вовка»). 

Відзначається пітекоідна поза і повільна хода, рухи погано скоординовані, стереотипні тощо. 

М'язовий тонус змінений. Різко виражене слабоумство. Ознаки психічного недорозвинення 

виявляються ще в грудному віці. Протягом першого року життя можлива тенденція до 

прогресування слабоумства, після 4-8 років стан стабільний.  

Гомоцістеінурія пов'язана з порушенням обміну метіоніну; успадковується за 

рецесивним типом. Це захворювання супроводжується затримкою психомоторного розвитку, 

судомами, м'язовою слабкістю. Типові очні симптоми (ектопія кришталика, катаракта, 

дегенерація сітківки і т.д.), почервоніння шкіри в області вилиць.  

Галактоземия, фруктозурия і сукрозурія відносяться до ензимопатія вуглецевого 

обміну; успадковуються за рецесивним типом. Клінічна картина: з дитинства - проноси, 

гіпотрофія і інші важкі соматичні розлади, що призводять у більшості випадків до смерті. 

Психічне недорозвинення виражене сильно, супроводжується значною млявістю, іноді 

судорожними припадками. Ензимопатії, пов'язані з порушенням ліпідного обміну, 

супроводжуються зазвичай недоумством (наприклад, амавротічна сімейна ідіотія, хвороби 

Німанн а- Піка, Тея-Сакса, Гоше).  

Гаргоілізм (мукополісахарідоз, множинний дизостоз) обумовлений, як вважають, 

накопиченням мукополісахаридів в клітинах ретикулоендотелію печінки, селезінки і кісток. 

Порушене енхондрального і периостальная окостеніння. У перші роки життя повільно настає 

недоумство, пов'язане з ураженням клітин головного мозку продуктами порушеного обміну.  

Арахнодактилія (синдром Марфана) - спадково обумовлена аномалія розвитку; 

передається за домінантним типом. Спостерігається рідко. Характерний зовнішній вигляд 

хворих: високий зріст, худорлявість, подовжені і тонкі кінцівки,»павукові" пальці рук (що 

стало підставою для позначення всієї аномалії). Спостерігаються пороки розвитку опорно-

рухової системи, рідко - хвороби серцево-судинної системи і зорового аналізатора та ін. 

Слабоумство - від глибокого до легкого; розумова відсталість не спостерігається. В основі 



патогенезу захворювання лежать порушення будови колагену і еластичних волокон. 

Біохімічні порушення близькі до тих, що спостерігаються при мукополісахаридози.  

Хвороба Лоренса-Муна-Барді-Бідля - рідкісний різновид спадкової олігофренії з 5 

основними симптомами: гіпогеніталізмі, ожиріння, очні розлади (пігментний ретиніт, 

атрофія зорових нервів), синдактилія або полідактилія і психічні недорозвинення, що 

досягають значною мірою.  

Хвороба Дауна, або синдром Дауна, відноситься до олигофрений, обумовлених 

хромосомними аномаліями - 47-ї хромосоми. Вперше хвороба була описана англійським 

лікарем Л. Дауном в 1866 Пізніше, в 1959 році ., Французький учений І. Лежен виявив у 

каріотипі хворих зайву 21-Y-аутосому. Ця хвороба пов'язана з трисомія 21-ї хромосоми (рис. 

1).  

 
Рис. 1. Каріотип людини з синдромом Дауна  

Встановлено, що хвороба може бути обумовлена не тільки трисомія 21-ї хромосоми, але і 

траіслокаціею 21-ї хромосоми на інші, частіше на 13-Y або 22-Y, а також мозаїцизмом, коли 

одна частина клітин має 46 хромосом (нормальний каріотип), а друга - 47. Трисомія при 

хвороби Дауна спостерігається в 94% випадків, тран с- локація - в 4%, мозаицизм - в 2%. 

Частота хвороби серед новонароджених коливається в межах від 1: 600 до 1: 900. Причини 

народження дітей з хворобою Дауна остаточно не з'ясовані. Передбачається, що 

захворювання може бути обумовлено інфекційними хворобами (гепатит, токсоплазмоз і т.д.), 

перенесеними матір'ю перед заплідненням. Встановлено, що чим старше мати, тим більше 

ризик появи дитини з синдромом Дауна. Доведено, що зі збільшенням віку матері ризик 

народження дитини з хворобою Дауна зростає. Так, емпіричний ризик для жінки в 19 років 

становить - 1: 1640 у віці 40-41 - 1:84, а після 45 років - 1:31 (Г.1. Лазюк, 1979). Особливо 

великий ризик народження дитини з хворобою Дауна в сім'ї, де чоловікові 50 років, а жінці 

більше 40. У перші дні життя дитини хвороба Дауна діагностувати важко, проте в більш 

старшому віці це вже не викликає ускладнень. Діти мають невелике зростання, короткі 

кінцівки в порівнянні з довжиною тулуба, короткі пальці (великий палець розташований 

низько, мізинець викривлений), невеликий череп зі сплощеним переніссям, каріозні зуби, що 

ростуть неправильно, високе небо. Верхня щелепа часто недорозвинена, нижня виступає. 

Мова товстий, з грубими поперечними борознами («мошоночную мову»). Вуха маленькі, 

деформовані. Волосся на голові сухе, рідке. Шкіра шорстка, на щоках часто спостерігається 

рум'янець. У новонароджених на веселкових оболонках очей помітні ділянки депігментації. 

Велике значення для розпізнавання синдрому Дауна мають атиповий розташовані складки на 

долонях, зміна дактилоскопічного узору. Статеві органи і вторинні статеві ознаки 

недорозвинені. Спостерігаються вроджені пороки серця, загальна гіпотонія м'язів і своєрідна 

хода з повільними рухами. Моторика незручна, особа має маловиразний, тупий вираз, рот 

напіввідкритий. Розумова відсталість в 75% випадків досягає імбецильності, в 20% - ідіотії і 



лише в 5% - дебільності. Хворі відрізняються підвищеною сугестивністю і наслідуванням. 

Однак у порівнянні з глибиною інтелектуального дефекту емоційна сфера зберігається. 

Синдром Шерешевського - Тернера властивий тільки особам жіночої статі. Це 

захворювання вперше було описано в 1925 р . Шерешевського, а потім в 1938 Тернером. 

Хвороба обумовлена нестачею однієї Х-хромосоми (формула каріотипу 45, Х 0), в зв'язку з 

чим відсутня і статевий хроматин. Хворим властиві статевий інфантилізм, дисплазії, малий 

зріст, коротка широка шия з характерною крилоподібні шкірної зморшками від 

соскоподібного відростка скроневої кістки до акроміального відростка лопатки. Вуха низько 

розташовані, деформовані. Часті пороки серцево-судинної системи. Розумова відсталість 

відзначається не завжди, буває різного ступеня, частіше нерізкого. Діти народжуються часто 

недоношеними, малого росту. Важливим для діагностики синдрому  

Шерешевського-Тернера є дослідження статевого хроматину в щічної епітелії. Такі діти 

частіше народжуються у батьків низького зросту, в яких каріотип при звичайному 

дослідженні є нормальним. Втрата Х-хромосоми, ймовірно, відбувається на перших етапах 

розвитку зиготи (рис. 2).  

 
Рис. 2. Каріотип людини з синдромом Шерешевського-Тернера  

Фенокопіі цього синдрому є синдром Нунан. Він був описаний Є.В. великою і Е.М. 

Сельвінською в 1981 році. Автори спостерігали 11 хворих, за фенотипом були подібні 

хворих синдромом Шерешевського-Тернера, але каріотип у них був нормальний. Серед них 

були дівчатка і хлопчики. У них відзначалися затримка фізичного і психічного розвитку, 

характерні риси обличчя, широка шия, низький ріст волосся на потилиці, високе небо, 

вальгусная постава суглобів, різні пороки серцево-судинної, сечостатевої системи і органів 

зору, гіперхолестеринемія і гіперліпідемія. На відміну від синдрому Шерешевського-

Тернера, у цих хворих не було лімфатичного набряку обличчя і кінцівок при народженні, але 

явища деменції виражені значніше.  

Синдром тріпл-Х спостерігається тільки у жінок, характеризується зайвої Х-хромосомою 

і подвійним статевим хроматином в клітинних ядрах (формула каріотипу 47, XXX). Частота 

синдрому тріпл-Х вище, ніж синдрому Шерешевського-Тернера. Клінічна картина багато в 

чому схожа, але більш поліморфний . про тставаніе  

в розумовому розвитку спостерігається майже у всіх хворих з синдромом і виражене 

значніше. Зростання і фізичний розвиток нормальні . 

Синдром Клайнфельтера був вперше описаний Н. Клай н- фельтером в 1924 році. Як 

синдром первинного чоловічого гіпогон а- дизм. Виявлено кілька типів полісоміі за 

хромосомами X і Y у представників чоловічої статі: 47, XXY 47, XYY 48, ΧΧΧΥ; 48, ΧΥΥΥ; 48, 

ΧΧΥΥ, 49, ΧΧΧΧΥ, 49, ΧΧΧΥΥ. Найбільш поширеним є синдром Клайнфельтера (47, ΧΧΥ). 

Загальна його частота коливається в межах 1 на 500-700 новонароджених хлопчиків. У 

клітинах епітелію виявляється статевий хроматин, як і в нормальних жінок. До досягнення 

статевої зрілості клінічно синдром може не проявлятися. При статевої зрілості відзначаються 

ознаки евіухоподібності. У хворих недорозвинені статеві залози при нормальному розвитку 

статевого члена, недолік волосатості на обличчі, гінекомастія, відкладення жиру на стегнах 

за жіночим типом. Високе зростання досягається за рахунок подовження ніг, при цьому 

тулуб відносно короткий. Через брак сперматогенезу такі чоловіки безплідні. Хворі 



синдромом Клайнфельтера страждають дебільність різного ступеня. Такі діти зазвичай 

народжуються у літніх матерів з нормальним каріотипом. Нерасхожденія Х-хромосом, 

ймовірно, відбувалося на різних стадіях розвитку зиготи. Спадковість при синдромі 

Клайнфельтера не вивчена, тому що ці хворі не залишають нащадків (рис. 3).  

 
Рис. 3. Каріотип людини з синдром Клайнфельтера  

Синдром дубль- Y (XYY) спостерігається тільки у чоловіків і пов'язаний із зайвою У-

хромосомою. Характерні поєднання високого зросту з евнухоподібііми пропорціями і 

агресивна поведінка. Психічне недорозвинення виражене мало, відзначається приблизно у 

80% хворих. Рубеолярна вірусна ембріопатія пов'язана з поразкою зародка вірусом краснухи 

від матері, хворіє. Частота рубеолярна олігофренії корелює з частотою краснухи. Імовірність 

поразки ембріона прямо залежить від термінів вагітності (частіше 5-9 тижнів). Слабоумство 

поєднується з типовою тріадою симптомів - пороки розвитку очей, серцево-судинної 

системи і слухового апарату. Спостерігаються дефекти зубів, загальне фізичне 

недорозвинення, вади розвитку опорно-рухової системи. Психічне недорозвинення хворих 

буває зазвичай дуже глибоким, супроводжується імпульсивністю.  

Олігофренія, обумовлена захворюванням на сифіліс, часто виникає внаслідок 

специфічного ураження плода (фетопатія). Симптоматика вродженого сифілісу складається з 

залишкових явищ перенесеного плодом специфічного процесу і олігофренії. Ознаки 

недоумства виявляються дуже рано і різного ступеня. Крім психічного недорозвинення, 

можливі епілептиформний, психопатоподібний і астенічний синдроми. Обов'язкові 

резидуальних неврологічні симптоми (перш за все зрачковие), часті ознаки специфічного 

ураження органів чуття (кератити, отити, риніти), внутрішніх органів (мезаортит, цироз 

печінки) і кісток (періостит, остеофіти). Характерні різні дисплазії (деформація черепа, зміна 

форми зубів, високе небо, сідлоподібний ніс, викривлення кінцівки), порушення трофіки з 

загальним фізичним недорозвиненням. Велике значення мають лабораторні дані, в першу 

чергу специфічні зміни в крові і спинномозкової рідини (реакція Вассермана, крива Ланге, 

реакція іммобілізації блідої трепонеми - РІБТ).  

Олігофренія, викликана токсоплазмозом, проявляється в основному як аномалія 

розвитку, але може бути і наслідком внутр і- утробного або перинатального запального 

процесу, стосується, перш за все, головного мозку і очей. Слабоумство поєднується з 

тетрадой симптомів - очні порушення (хоріоретиніт, колобома, микрофтальмия, катаракта), 

гідроцефалія (або мікроцефалія), судомні напади та ураження опорно-рухової системи 

(деформація черепа, асиметрія лицьового скелета, неправильна структура вух, неба, зубів і т. 

п.). Можливе ураження внутрішніх органів.  

Психічне недорозвинення сягає сивої імбецильності, ідіотії. Для діагностики мають 

значення дослідження очного дна, рентгенографія черепа і лабораторні дані (позитивна 

внутрішньошкірна проба, реакція зв'язування комплементу в крові), а також епідеміологічні 

та анамнестичні дані про викидні матері. 

Олігофренія, обумовлена лістеріозом, зазвичай пов'язана з внутрішньоутробним 

ураженням плода або (набагато рідше) з ураженням головного мозку дитини в ранньому 

післяпологовому періоді. Психічне недорозвинення при цьому буває дуже глибоким, 



поєднується з ознаками органічного ураження ЦНС. Мають значення дані лабораторних 

досліджень, зокрема реакція Пауля-Буннеля.  

Гипотиреоидная олігофренія (кретинізм) - виражений гіпотиреоз, вроджений або 

ранній, часта з усіх форм недоумства, обумовлених ендокринними порушеннями. 

Розрізняють ендемічний кретинізм - вроджений гіпотиреоз, виникає внутрішньоутробно 

внаслідок недостатнього вмісту йоду у воді, і спорадичний кретинізм (спостерігається в 

будь-якій місцевості), викликаний спадковим дефектом синтезу гормону щитовидної залози. 

Самостійна різновид гіпотиреозу - вроджена чи раіго придбана мікседема; в її основі лежить 

ембріональна вада розвитку або атрофія щитовидної залози.  

Вчені доводять, що більше 75 % випадків розумової відсталості мають спадкову природу. 

Серед них 15% становлять хромосомні аномалії, пов'язані зі змінами кількості хромосом або 

перебудовою їх структури. Аномалії можуть бути як ваутосомах, так і в статевих 

хромосомах. Порушення числа і структури аутосом призводить до більш серйозних наслідків 

і супроводжуються, крім розумової відсталості, множинними вадами розвитку, які зачіпають 

різні органи і тканини.  

 

2. Генетичні основи аномалій поведінки. 

Основні поняття теми: злочинність, алкоголізм, гомосексуалізм.  

Поведінка людини, різко відрізняється від очікуваної і має певні відхилення, називається 

девіантною. Основною проблемою за рішенням девіантної поведінки є вивчення 

патологічної спадковості і умов життя людини. Розуміння причин девіантності є вельми 

важливим і для її профілактики.  

Так, наприклад, за радянських часів алкоголізм вважали хворобою, а боротьбу з цим 

явищем здійснювали тільки виключно соціальними методами, одним з яких було 

введення»сухого закону". Алкоголіків»виховували", накладаючи на них штрафи у 

відповідних розмірах, однак не лікували. Те саме стосувалося і людей нетрадиційної 

орієнтації, яких в суспільстві сприймали в основному як збоченців і соціально небезпечних 

осіб і т . 

Злочинність як генетична основа аномалій поведінки 

Спроби аналізу цього складного соціального явища з психогенетично точки зору 

неодноразово здійснювалися вченими. Конкордантность монозиготних близнюків (71%) по 

цій характеристиці вище в порівнянні з дизиготних близнюків (34%). Припускають, що 

вплив навколишнього середовища впливає на дисперсію ознаки, однак вплив факторів 

навколишнього середовища при цьому знижується. Так, за даними К. Ліні, наслідування 

антисоціальної поведінки у підлітків становить 0,07%, а вплив соціуму - 0,31%, у дорослих - 

0,43 % і 0,05% відповідно.  

Психогенетичний аналіз показав, що в основі антисоціальної поведінки підлітків лежать 

генетичні причини. Негативне ставлення батьків і жорсткі методи виховання є реакцією на 

девіантну поведінку підлітків. Причиною злочинності може бути аномальний розвиток 

особистості, що пов'язано як зі спадковістю, так і з впливом факторів навколишнього 

середовища (травми, хвороби). Серед злочинців спостерігається значна кількість особин з 

психопатіями і різними патологіями. У 15% з них виявляють патологічні зміни при 

проведенні електроенцефалографічні досліджень. Аналіз синдрому зайвої 

По-хромосоми (XYY) і синдрому Клайнфельтера (ΧΧΥ) показав, що серед злочинців і 

агресивних психопатів такі мутації спостерігаються в 7-10 разів частіше, ніж в цілому в 

популяції. Такі хворі відстають в розумовому розвитку, мають знижений коефіцієнт 

інтелекту, порушену соціальну адаптацію, низький рівень контролю між емоціями і проявом 

агресії. У деяких випадках точкові мутації призводять до агресивності і імпульсивності в 

сексуальній поведінці по відношенню до жінок. Цей синдром пов'язаний з геном, який кодує 

структуру ферменту МАО.  

Генетика алкоголізму. За останнє десятиліття поширення алкоголізму в Україні набуло 

катастрофічних розмірів, що загрожує національній безпеці країни. Це призводить до важких 



психічних, особистісних і поведінкових розладів, адміністративних порушень і кримінальних 

злочинів, венеричних захворювань і СНІДу. Вживання алкоголю під час вагітності 

призводить до виникнення фізичних вад розвитку і розумової затримки майбутньої дитини. 

Щорічно більше 50 000 немовлят народжується з різними проявами уражень, пов'язаних з 

вживанням алкоголю їхніми батьками. За даними Інституту медицини, щорічно в світі 

народжується від 5 до 40 000 дітей з алкогольним синдромом плоду (поєднання фізичних і 

розумових вад розвитку), дія якого триває протягом усього подальшого життя.  

Алкоголізм є одним з факторів ризику розвитку різних захворювань. Токсичний ефект 

алкоголю обумовлений ацетальдегідом, який впливає на зміни білкового, вуглеводного і 

жирового обмінів. Тому сьогодні алкоголізм розглядають як медико-соціальну проблему, що 

впливає на показники стану здоров'я, захворюваності та смертності.  

При алкогольної залежності відбуваються специфічні зміни поведінки, виникнення 

соматичних, нервово-психічних захворювань і соціальних конфліктів. Крім того, 

спостерігаються патологічні зміни всіх внутрішніх органів і систем організму, зокрема 

уражаються центральна нервова система, печінка, нирки, серцево-судинна система. Алкоголь 

як наркотична отрута пошкоджує клітини головного мозку, знижує швидкість реакції, 

паралізує центри уваги і самоконтролю. Загальна опірність організму хворого на алкоголізм 

швидко знижується. Рівень захворюваності серед осіб, що вживають алкогольні напої, в 1,5 

рази вище за рахунок захворювань кровообігу, органів травлення і травм. В Україні рівень 

алкогольних психозів становить близько 10,5 випадків на 100 тис. Населення. Рівень 

смертності серед осіб, які систематично вживають алкогольні напої, в три рази вище, ніж 

серед непитущих. Надмірне вживання спиртних напоїв скорочує середню тривалість життя 

на 20 років. 

Рівень алкоголю в крові залежить від кількості випитого, здатності печінки окиснювати 

алкоголь, а також маси людини, його харчування. За даними ВООЗ, алкоголь в малих і 

середніх кількостях вживають жителі західного і центрального регіонів Європи. Це, перш за 

все, Італія, Франція, Іспанія, Португалія. Саме в цих країнах, де високо розвинене 

виноградарство, сформувалася культура вживання натуральних вин, коньяків. У багатьох 

країнах відбувається»алкоголізація» - тенденція до зростання виробництва і вживання 

алкогольних напоїв. 

Розрізняють три стадії вживання алкогольних напоїв: ознайомлення, експериментування і 

стабільну поведінку щодо алкоголю. Виділяють наступні прояви споживання алкоголю: 

побутове пияцтво, ранній алкоголізм, базовий алкоголізм, хронічний алкоголізм. 

Побутове пияцтво»симптоматичне" - людина починає вживати алкогольні напої заради 

зняття стресу або ж тому, що початкові стадії залежності залишаються непоміченими.  

Рамної алкоголізм характерний в основному для підлітків. Вони вживають в основному 

слабкі алкогольні напої (пиво, вино, енергетичні напої).  

Базовий алкоголізм - людина не може зупинитися, поки не досягне стадії отруєння, в 

результаті чого виникає фізичне нездужання і зменшується стійкість до алкоголю.  

Хронічний алкоголізм - людина морально деградує, у неї часто виникають розлади 

мислення, страхи, фантазії, алкогольні психози. Стадія хронічного алкоголізму характерна 

для осіб, систематично, в надмірній кількості вживають алкогольні напої протягом 5-20 

років.  

Зловживання бувають: без алкоголізму - регулярне вживання алкоголю вище 

доз»відносній безпеці", без сильного сп'яніння: початковий алкоголізм - регулярне вживання 

з втратою контролю і сильним сп'янінням; алкоголізм - вживання супроводжується 

абстинентного синдрому. Це найбільш характерна ознака, що свідчить про формування 

патологічної залежності особи від алкоголю.  

Тверезість - нерегулярне вживання алкоголю (1 раз на місяць) в невеликих кількостях.  

Помірне вживання - не частіше 3 разів на місяць по соціально детермінованими звичаями, 

тобто на»святая" (пасивно залежні риси особистості і мінімальний зв'язок зі злочинністю 

(ризик захворювання високий, якщо вплив соціуму)).  



Доза»відносній безпеці" для чоловіків менше 14 стандартних доз алкоголю в тиждень, для 

жінок - менше 9 на тиждень. У випадках хронічного алкоголізму, запоїв, розвитку 

алкогольних психозів настає рання інвалідність і передчасна смерть. 

Фактори, що впливають на виникнення алкоголізму в окремої особистості, ділять на 

біологічні (до 30 % випадків) - генеттн о- детерміновані - передається схильність по 

чоловічій лінії, але якщо мати страждала алкоголізмом, то у дитини буде формуватися 

залежність»з першої спроби"; психологічні - має значення тип нервової системи; схильність 

до психопатії, психозів; соціальні - найбільш впливові, хоча вирішальним моментом є 

комплексний вплив факторів на особистість.  

Розрізняють вікові відмінності в структурі чинників, що сприяють вживання алкоголю. 

95% всіх алкоголіків вперше долучаються до спиртних напоїв переважно у віці до 15-16 

років, майже в 60% випадків першу чарку підліткам наливають батьки. У 16-25 років 

підтримують вживання алкоголю звичаї, вплив навколишнього середовища, незадовільна 

організація відпочинку. Розвитку пияцтва сприяють вік і стать, а також пов'язані з ними 

певні психічні установки, а також вплив мікросередовища. У віці старше 26 років остаточно 

закріплюють вживання алкоголю і розвиток алкоголізму психологічна, психічна, а далі 

фізична залежність на тлі конфліктів в сім'ї, на роботі, в суспільстві. 

Алкоголізм є хворобою, яка проявляється в порушенні контролю над прийомом спиртних 

напоїв. Лікарями-генетиками було встановлено, що алкоголізм успадковується. Ця гіпотеза 

була доведена працями таких вчених, як Ж. омела (1981), В. Полтавець (1985), Ж. Капріо 

(1987), В. Москаленко (1988, 1991), Е. Маршал (1990). Зокрема, Капріо і Гес встановили, що 

ризик захворювання на алкоголізм в МБ у 2,5 рази вище, ніж в ДБ.  

Метаболізм алкоголю є однією з біологічних причин, яка впливає на схильність до 

алкоголізму. Перша реакція - перетворення алкоголю в альдегід - контролюється ферментом 

алкогольдегидрогеназой (ADN), друга - перетворення альдегіду в оцтову кислоту - 

ферментом альдегіддегідрогеназа (ALDH). За активністю обох ферментів був виявлений 

поліморфізм, пов'язаний з етнічними відмінностями. У печінці людини фермент ADH2 існує 

в трьох варіантах - ADH1, ADH2, ADH3, що кодують відповідно субодиниці β1, β2, β3. У 

локусі ADH3 є два алельних стану - ADH3-1 і ADH2, що кодують субодиниці g1 і g r В 

азіатських популяціях найчастіше спостерігаються аллели ADH3-1 і ADH2, їх продукти 

метаболізму - ферменти β2, β2, g 1 і g1 в 40 разів і 2 рази відповідно активніші, ніж форми 

β1β11 і g 2 g r У печінці також виділяють два ферменти - ALDH -цітозольній ALDH1 і 

мітохондріальний ALDH2. Мітоходріальна форма більш активна при метаболізмі оцтового 

альдегіду, ніж цитозольного. Більше 50% представників монголоїдної раси мають форму 

ALDH2 в неактивному стані. Відомо, що частоти алелів ADH2-2, ALDH3-1 і ALDH2-2 значно 

знижені у алкоголіків в порівнянні з представниками азіатських популяцій в цілому. 

Альдегіди є токсичними речовинами, а їх накопичення в крові призводить до інтоксикації 

організму. Вважають, що низька схильність до потреб алкоголю пов'язана з накопиченням 

альдегіду внаслідок високої активності ферментів β2 ADH і g1 ADH і малої активності 

ферменту ALDH2-2. Нещодавно науковим співтовариством молекулярних генетиків США 

було встановлено, що в метаболізмі алкоголю бере участь один з підвидів ферментів 

сімейства цитохромів P4502E1 (CYP2E1) - фермент МАО, який каталізує окислення 

моноамінових нейромедіаторів, таких як катехоламіни, індоламін і інші біогенні аміни і, 

можливо, відіграє важливу роль в регуляції поведінки і настрою. Крім того, у алкоголіків 

залишається зниженої активності ферменту аденілатциклази в лімфоцитах і тромбоцитах 

навіть після лікування, саме це дає підстави вважати це властивість фактором ризику 

алкоголізму. Також у алкоголіків частота аллеля А, гена DRD2, що кодує рецептор дофаміну 

D2, висока в порівнянні з неалкоголіка. У 2005 р. Вченими виявлено ген схильності до 

антисоціальної алкоголізму HTR1B, який істотно знижує рівень серотоніну і збільшує ризик 

по імпульсивної агресії. 

У свою чергу, В. Полтавець відзначав, що незалежно від наявності алкоголізму у 

вихователів, частота захворювання прийомних дітей, біологічні батьки яких були хворі на 



алкоголізм, залишається постійною і складає близько 14 %. У разі, коли алкоголіком був 

один з біологічних батьків, частота прояву захворювання серед прийомних дітей становила 

18-25% для хлопчиків і 2-10 % - для дівчаток.  

Оцінка захворюваності в популяції по алкоголізму у чоловіків становить 3-5%, а у жінок 

0,1-1% відповідно. 

Вченими (В. Полтавець (1985), П. Пронько (1986), Т. Сорокіна (1987), А. Лісківська 

(1988), І. ходуном, В. Лапіна (1990)) було виявлено існування декількох типів алкоголізму, а 

саме : помірне вживання - пасивно залежні риси особистості і мінімальний зв'язок зі 

злочинністю (ризик захворювання високий, якщо вплив соціуму) початок раннього 

вживання - насильство, злочинність (ризик захворювання не збільшується з дією соціуму).  

Популяційні генетичні дослідження показали, що алкоголізм розвивається в середньому в 

3-4 % осіб. До того ж чоловіки хворіють в десять разів частіше жінок. Спостерігаються 

також популяційні відмінності реакції на алкоголь. Так, жителі Європи, особливо слов'яни, 

на відміну від монголоїдної раси, часто використовують алкоголь в дуже великій кількості, 

однак не завжди стають алкоголіками. Несприятливу фізіологічну реакцію монголоидов на 

прийом невеликої кількості алкоголю пояснюють особливостями ферментативних систем в 

цих народів. Популяційні дослідження показали, що 40-50% жителів Південного Китаю і 

Японії відрізняються різкою недостатністю ферменту ALDH, який бере участь у метаболізмі 

алкоголю. Серед представників інших народів монголоїдної раси дефіцит ALDH коливається 

в межах 5-57%. Близько 40% представників племен південноамериканських індіанців 

характеризуються дефіцитом цього ферменту, тоді як в племенах сіу і навахо, що живуть в 

Північній Америці, частота ALDH -недостатності становить 5%. Серед популяцій європейців 

і африканців дефіциту ALDH практично не спостерігається. У різних європейських 

популяціях кількість людей з таким варіантом ферменту варіює від 5 до 20%, а в Азії 

становить понад 90%. Наявність такого гена і ферменту в гомозиготному стані у населення 

Східної Азії - близько 50%, що практично несумісним з алкоголізмом. В Японії люди, 

гомозиготні по аллелю ALDH22, приймаються протягом місяця в 10 разів менше алкоголю, 

ніж люди, в генотипі яких цей аллель відсутня. У разі наявної однієї копії алелі щомісячне 

вживання алкоголю знижується втричі.  

Серед заміжніх жінок показник спадкування за вживання алкоголю нижче, ніж у 

неодружених; релігійне виховання також знижує ризик захворювання. Виникнення 

алкогольної залежності визначається активністю ферменту алкогольдегідрогенази, який 

бере участь у розщепленні алкоголю. Неприємні відчуття повьязуюються з підвищенням 

оцтового альдегіду в крові. Існує аллель (варіант гена) ALDH22, що кодує структуру 

алкогольдегідрогенази зі зниженою активністю. Цей фермент затримує перетворення 

оцтового альдегіду в оцтову кислоту, в результаті чого у людей з таким варіантом 

алькогольдегідрогенази вживання алкоголю викликає неприємні відчуття.  

У 2000-2005 pp. зросла кількість досліджень, присвячених проблемі генетики алкоголізму. 

Зокрема, І. Анохіна (2000) виявила біологічні показники - маркери, що відбивають 

індивідуальну схильність до алкоголізму. До них відносяться: гуанілатціклазна активність в 

лімфоцитах і тромбоцитах; активність ферменту дофамінбетагідроксілази, який перетворює 

дофамін в норадреналін. У хворих з високим біологічним ризиком розвитку алкоголізму 

виявлено низьку активність по концентрації цього ферменту. У нащадків алкоголіків 

моноамінооксидазу виявляють в мітохондріях і плазмі крові. Висока концентрація 

моноамііооксідаз свідчить про патологію емоційної сфери і є підтвердженням частоти появи 

алкоголізму, розладів особистості, афективних розладів, особливо депресій, у нащадків 

батьків-алкоголіків. Д. Москаленко, Т. Рожнова встановили, що у дорослих синів, які 

народилися від батьків-алкоголіків, ризик появи алкоголізму досягає 67%. Однак, 

незважаючи на величезну кількість досліджень, здійснених вченими, лікарями різних країн 

світу, встановити роль генетичного фактора в розвитку алкоголізму в певній популяції 

хворих на алкогольну залежність досить складно. 



Генетичні дослідження алкоголізму вивчалися при використанні близнецового, 

генеалогічного методу і методу прийомних дітей. У блізнецових дослідженнях 

спостерігається досить значне розмаїття результатів. Так, в дослідженнях М. Мак-Гі зі 

співавторами (М. McGue, et al., 1992) конкордантность зловживання алкоголем жінками в 

МБ і ДБ склала відповідно 0,34 і 0,31. Тобто відмінності були незначні. У чоловіків вони 

були істотними лише до 20-річного віку. Це дало авторам можливість стверджувати про 

наявність високої спадкової обумовленості тільки ранніх форм алкоголізму у чоловіків. 

Правомірність укладення засвідчується також тим, що у випадках, коли двоє монозиготних 

близнюків чоловічої статі ставали алкоголіками, одночасно спостерігався високий рівень 

цього захворювання серед їхніх родичів. Серед жінок така закономірність не спостерігалося. 

В іншій роботі (К. Кендлер і співавт., 1994), виконаної на значній вибірці жіночих 

блізнецових пар, результати дещо відрізнялися. Конкордантность по самим різним проявами 

алкоголізму в МБ було вдвічі вище, ніж для дБ. Значення спадковості для жіночого 

алкоголізму було на рівні 60%. При цьому вплив загального середовища (загального 

виховання, навчання в одній і тій же школі, наявність одних і тих же знайомих і т.п.) був 

практично нульовим. В ході досліджень також з'ясувалося, що алкоголізм батьків не 

підвищував ризику фенотипічного прояви алкоголізму у дівчаток, а навіть кілька знижував. 

Однак значна кількість робіт (Л. Атраментова, І. Філіпцова, 2004) показує, що алкоголіками 

частіше бувають люди, у яких батько, мати або більш віддалені родичі страждали на 

алкоголізм. Так, якщо в особи алкоголіками є родичі першого ступеня, то ризик розвитку у 

пробанда бути алкоголіком зростає в 4 рази, а якщо родичі другого ступеня - вдвічі в 

порівнянні з середньо-популяційних даними.  

Дослідження прийомних дітей в Данії і Швеції показали, що алкоголізм має генетичну 

основу. Дослідження прийомних дітей російській популяції (В. Москаленко, В. Полтавець, 

1991) показало значну кореляцію синів з біологічними батьками в розвитку алкоголізму (r = 

0,136) в порівнянні з прийомними батьками (r = 0,125). Встановлено, що сімейний вплив не 

відіграє значної ролі в фенотипических прояві алкоголізму. 

 

3. Психофізіологічні дослідження інтелекту. 

Основні поняття теми: коефіцієнт інтелекту (IQ), спадковість, психологічний вік, 

періоди розвитку людини, задатки.  

Психогенетика вивчає роль спадковості і факторів навколишнього середовища у 

формуванні психічних і психофізіологічних властивостей, а також розумових здібностей 

людини. Від своїх біологічних батьків ми отримуємо сукупність генів, які формують 

генотип, що виконує дві основні функції: схожість (всі люди належать до одного 

біологічного виду і мають деякі загальні видові особливості) і відмінність (за винятком 

однояйцевих однояйцевих близнюків). Така різноманітність визначається спадковістю, 

оскільки генотип людини має унікальне, притаманне тільки їй поєднання генів. 

Психогенетические дослідження Інтелекту 

Проблема дослідження інтелекту є однією з найактуальніших в сучасній психології. 

Вивчення його різних аспектів свого часу здійснювали такі вчені, як Г. Айзенк, Р. Амтхауер, 

А. Біне, Дж. Брунер, Д. Векслер, Б. Величковський, Л. Виготський, Ф. Гальтон, Г. Гарднер, 

Дж . Гілфорд, Ю. Гильбух, В. Дружити, Р. Кеттелл, У. Найссер, Г.Олпорт, Ж. Піаже, С. 

Рубінштейн, Ч. Спірмена, Р. Стернберг, Л. Терстоун, Е.Торндайк, М. Холодна та ін. 

Умовно всі роботи в області психології інтелекту поділяють на три групи: 

• психогенетика інтелекту;  

• загальна психологія інтелекту; 

• диференціальна психологія інтелекту і психометрики. 

Найбільш вагомі результати були отримані дослідниками в першій і третій областях, тоді 

як загальна психологія інтелекту недостатньо вивченою. 

Існують різні підходи до вивчення інтелекту. Так, прихильники психофізіологічного 

підходу (Г. Айзенк, Дж. Болен, А. Голубєв, Дж. Леві, А. Лурія, В. Небіліціна, Р. Сперрі, А. 



Тихомиров, А. Гендріксон, Е. Шейфер) спираються у своїх дослідженнях на вивчення 

вроджених морфологічних і функціональних властивостей мозку (задатків), які Г. Айзенк 

називає»біологічним інтелектом". 

Дослідник стверджує, що завдяки вивченню нейрофізіологічної детермінованості 

розумової діяльності було доведено існування інтелекту психічної реальності. Зокрема, він 

зазначає, що основою індивідуальних інтелектуальних відмінностей є ментальна швидкість, 

тобто швидкість обробки інформації. 

Проблемі походження і співвідношення різних факторів інтелекту (природних, власне 

спадкових, культурних (придбаних в певному середовищі)), а також питань його 

успадкування були присвячені праці С. Ванденберга, Ф.Гальтона, Дж. Лоеліна, Ч. Ніколсона, 

Р. Плоуміна, І. Равич-Щербо, Дж. Хорна та ін. Дослідження детермінованості інтелекту 

факторами соціального середовища (Дж. Беррі, В. Вагнер, Л. Виготський, С. Ірвін, Е. 

Маккобі, Н. Модіано, С. Сеси і ін.) вказують на його здатність відображати вимоги певної 

культури, неоднакову придатність різних типів соціокультурного середовища для розвитку 

інтелекту, залежність рівня інтелекту дітей від спеціальності батьків, соціального статусу, 

доходів сім'ї, місця проживання тощо. Зокрема, А. Анастазі, стверджує, що неможливо і 

нерозумно намагатися розмежовувати вплив спадковості і навколишнього середовища на 

інтелект, більш доцільним є вивчення їх сукупного впливу. 

Прихильники психометричного підходу (Ф. Гальтон, В. Дружинін, Р. Кеттел, Р. Мейлі, 

Дж. Равен, Ч. Спірмена, В. Штерн та ін.) Вважають інтелект вродженою чи спадковою 

властивістю, яке є незмінною і її можна виміряти. 

Представники когнітивно-інформаційного підходу (Р. Аткінсон, Ф. Бартлет, Д. Бродбент, 

Дж. Брунер, Ю. Галантер, Дж. Міллер, У. Найссер, Дж. Сперлінг і ін.) Чи розуміють інтелект 

як складну систему розшифровки і організації інформації, що дозволяє успішно приймати 

рішення і вирішувати певні інтелектуальні завдання. Вони уподібнюють особливості роботи 

людського мозку до комп'ютерної програми ("комп'ютерна метафора»). В рамках цього 

підходу здійснено вивчення стійких ментальних структур, а також елементарних 

інтелектуальних процесів, які забезпечують прийом, обробку та зберігання інформації. На 

думку дослідників, можливості інтелекту, подібно до комп'ютера, залежать насамперед від 

швидкості роботи з інформацією. 

У свою чергу, М. Холодна визначає інтелект як форму організації ментального досвіду 

суб'єкта, систему психічних механізмів, які обумовлюють можливість побудови»усередині" 

індивідуума суб'єктивної картини того, що відбувається. Я до базові для інтелекту вона 

виділяє наступні властивості: рівню, комбінаторні, процесуальні та регуляторні. Концепція 

інтелекту М. Холодної, хоча і підкріплена вагомою теоретичної аргументацією, проте, як 

зазначає В. Дружинін, один з її критиків, в деякій мірі»будинком без фундаменту". Справа в 

тому, що ментальний досвід не є тотожним інтелекту як такому. Рівень його організації 

визначається загальною здатністю до розумової діяльності, становить структуроутворюючих 

стрижень інтелекту. 

С. Калмикова, Н. Менчинська та деякі інші дослідники розглядають інтелект як здатність 

до навчання, забезпечує успішність тих, хто навчаються. Однак, як відзначають критики цієї 

концепції, інтелект є лише передумовою, когнітивної базою навчання. Реальну успішність 

останнього в школі і вищих навчальних закладах визначають такі риси особистості, як 

старанність, дисциплінованість, самоконтроль, адекватне сприйняття критики, довіру до 

авторитетів тощо. 

Л. Терстоуна, автор багатофакторної теорії інтелекту, розглядає інтелект як механізм 

регуляції психічної і поведінкової активності - умови контролю мотивації. 

Сьогодні увага дослідників (Р. Бар-Он, Д. Гоулман, В. Крючков, Дж. Майер, Е. Носенко, 

П. Соловей та ін.) Привертає феномен емоційного інтелекту (поняття»емоційний інтелект" 

було введено Г. Гарднером), який трактується як можливість усвідомлювати власні емоції, 

мотиви і поведінку, управляти ними, а також розуміти інших людей, вміти управляти їх 

емоціями. Концепція емоційного інтелекту досить вдало доповнює теорію емоційної 



регуляції інтелектуальної діяльності. Разом вони демонструють механізми емоційно-

інтелектуальної взаємодії, які виражені у відомому положенні про»єдність інтелекту і 

афекту". 

Важливою особливістю сучасних досліджень інтелекту є підкреслена увага до його 

практичних аспектів. Доведено, що практичний інтелект базується переважно на інтуїції, а 

не на логіці, не залежить від результатів навчання в школі чи вузі і може бути більш 

ефективним для досягнення життєвого успіху, ніж»академічний". 

Слід зазначити, що поява інших підходів, з одного боку, виявляє нові аспекти інтелекту, а 

з іншого, сприяє термінологічному розмивання цього поняття. Важливу проблему 

представляє також відбір концептуального визначення самого терміна»інтелект», яке може 

стати вихідним для емпіричного дослідження. На складність цього питання, в свою чергу, 

підкреслює Д. Векслер. Він зауважує, що інтелект - це»сутність, яку не можна пізнати" і»якої 

не можна дати визначення". У цьому контексті, на наш погляд, найбільш продуктивним є 

трактування інтелекту, запропоноване В. Дружиніна: інтелект - це властивість, яке 

пов'язане з успішністю адаптації людини до нових умов існування, яку можна визначити за 

допомогою процедури вимірювання. При цьому найбільш ефективними вимірювальними 

інструментами В. Дружинін вважає стандартизовані тести інтелекту. Саме їм створені 

структурні моделі інтелектуальних здібностей, які можна діагностувати за допомогою тестів 

інтелекту з подальшою обробкою отриманих даних методами кореляційного і факторного 

аналізу (факторні моделі інтелекту). Всі вони містять три обов'язкових фактори, серед них: 

вербальний, математичний і просторовий, які в сукупності представляють предметний 

інтелект. Останній забезпечує вирішення завдань взаємодії суб'єкта з предметами 

матеріальної і духовної культури, об'єктами природи тощо. У зазначених моделях 

враховують фактор соціального (поведіікового) інтелекту. Зокрема, Дж. Гілфорд визначає 

його як здібності, щоб забезпечити успішність в оцінці прогнозування і розуміння поведінки 

людей.  

Р. Стернберг, автор тріархічноі моделі інтелекту, вважає, що ієрархія трьох 

взаємопов'язаних складових повинна бути описана власної»субтеоріею". Його субтеорія 

компонентів пояснює процеси управління інтелектуальною діяльністю, перетворення 

інформації, формування реакцій, засвоєння і, відповідно, використання знань. Субтеорія 

досвіду виявляє можливості інтелекту у вирішенні нових і стереотипних задач. Субтеорія 

контексту трактує співвідношення інтелекту і соціокультурних факторів. Р. Стернберг 

розглядав інтелект як здатність засвоювати і оцінювати новий клас ідей, враховуючи нові 

концептуальні системи. Автор тріархічноі моделі виділив три форми інтелекту: аналітичний, 

креативний і практичний.  

Ще однією теорією інтелекту, яка пропонує новий підхід до розуміння цього феномену є 

теорія множинності форм інтелекту Г. Гарднера, основні положення якої були викладені в 

книзі»Frames of Mind". На думку вченого, представники західної культури визначають 

поняття інтелекту занадто вузько - за показником IQ-тесту, який побудований на завданнях, 

оцінюють лише лінгвістичні і логіко-математичні здібності, в той час як існує щонайменше 

вісім базових форм прояву інтелекту. Г. Гарднер також відзначав, що валідність 

загальновизнаних тестів інтелекту є вельми сумнівною ще й тому, що при їх виконанні 

людини»виривають" зі звичного оточення і просять зробити ізольовані завдання, які раніше 

їм ніколи не виконувалися і навряд чи колись будуть виконуватися. Зате вчений зазначає, що 

інтелект має більше спільного зі здатністю вирішувати певні завдання. 

Відомо, що тривалі дослідження Гарднера були пов'язані з обдарованими людьми, 

віртуозами, експертами в різних областях, з людьми, які страждають на психічні відхилення, 

а також з»нормальними" дітьми і дорослими. Вчений об'єднав здатності індивідуумів о 

восьмій загальних категорій інтелекту: вербально-лінгвістичний, логіко-математичний, 

візуально-просторовий, тілесно-кінестетичний, музично-ритмічний, 

внутрішньоособистісний, міжособистісний і природний, а також запропонував вісім 

критеріїв, яким повинна відповідати кожна з них.  



Так, згідно з його теорією, будь-яка людина має здібності у всіх восьми формах інтелекту. 

Звичайно, в кожній з них вони співвідносяться між собою унікальним чином. Так, в деяких 

ці здібності функціонують на високому рівні, а в тих, хто, наприклад, має відхилення в 

розвитку, вони представлені рудиментарними проявами в порівнянні з іншими формами 

інтелекту. Більшість людей знаходиться між цими двома полюсами, маючи одну з форм 

інтелекту, яка добре розвиненою, середньорозвинених і менш розвиненою в порівнянні з 

іншими. При цьому Г. Гарднер стверджує, що кожен інтелект можна розвивати до досить 

високого рівня за умови відповідного заохочення, збагачення та інструктування. Дослідник 

відзначає, що всі форми інтелекту взаємопов'язані і функціонують разом, створюючи так 

званий інтелектуальний профіль людини. У реальному житті вони не існують окремо один 

від одного. В теорії множинності форм інтелекту відзначається наявності великої 

різноманітності способів, якими може виражатися обдарованість людини як в межах однієї 

форми інтелекту, так і між ними. Кращий спосіб вимірювання прояви власних форм 

інтелекту відбувається через реалістичну оцінку виконання певних видів завдань, діяльності, 

а також досвіду, пов'язаного з кожною з них. 

Однак слід зазначити, що концепція Гарднера по-різному сприймається деякими 

дослідниками. Так, А. Скар зазначає, що включення в інтелекту, наприклад, рухових або 

музичних здібностей не»просуває розуміння інтелекту, особистості або сфери спеціальних 

здібностей". Р. Херрнстайн і Г. Мюррей стверджують, що це»нівелює різницю між 

інтелектом і іншими людськими характеристиками». 

Ідеї Гарднера розкривають нові перспективи у вивченні інтелектуальної сфери 

особистості. Вони тлумачать деякі факти, які важко пояснити з допомогою інших концепцій 

інтелекту. Це, перш за все, надвисокий рівень спеціальних нахилів до певного виду 

діяльності (музичних, лінгвістичних) на тлі низького розвитку інших, а також дуже високі 

показники деяких розумових здібностей у людей з гранично низьким загальним інтелектом. 

Г. Гарднер також ввів в обіг поняття»емоційний інтелект". 

Останнім часом в психогенетических дослідженнях широкого поширення набуло 

вивчення коефіцієнта інтелекту IQ. Поняття фактора загального, або генерального (g), 

інтелекту було введено Ч. Спирменом. Він виявив значну кореляцію успішності вирішення 

різних тестів, які оцінюють інтелектуальні здібності. Фактор загального інтелекту 

відображає основне якість, необхідне для виконання завдань. 

У свою чергу, А. Дженсен передбачає, що фактор g інтелекту відображає швидкість і 

ефективність нейронної обробки інформації. Р. Пломін, вказує на те, що саме цей фактор 

відображає вроджені здібності в поєднанні з генетично зумовленими задатками. Тобто, існує 

набір генів, які визначають властивості фактора загального інтелекту. Відомо, що 

генетично обумовлені задатки стосуються саме швидкості та ефективності роботи нейронних 

ансамблів. Таким чином дослідники були одностайні у своєму висновку щодо важливої ролі 

генетичного фактора у визначенні загального інтелекту. Так, оцінка коефіцієнта 

успадкування для g фактора варіює від 40 до 80%, тобто можна стверджувати, що половина 

мінливості фактора генерального інтелекту пов'язана з генотипів мінливістю. З віком ця 

величина зростає до 60%.  

Дж. Гілфорд і Л. Терстоуна стверджують, що існує спектр вузьких здібностей, які не 

корелюють між собою. Коефіцієнт інтелекту є сумою окремих здібностей. Сьогодні їх 

налічується близько 120. 

Сучасна концепція інтелектуальних здібностей визнає наявність g фактора, засвідчується 

в значній кореляцією в рішенні тестів, що дозволяють оцінити різні ментальні здібності. 

Вважається, що фактор загального інтелекту призводить близько 50 % мінливості в 

популяціях за здібностями за рішенням широкого набору тестів. Прояв мінливості 

відноситься до групових факторів інтелекту (зокрема, фактор пам'яті, просторових 

здібностей; швидкості обробки інформації; вербальний інтелект). Здібності, які виявлять в 

різних групах випробовуваних, мають менший взаємозв'язок. Так, у хворих з синдромом 

Шершевського-Тернера вербальні здібності не порушуються (нормальний хід розвитку), тоді 



як просторові знижуються. При синдромі Клайнфельтера зниження коефіцієнта інтелекту 

обумовлено порушенням вербальних здібностей, при цьому просторові залишаються в нормі. 

Ці зміни не пов'язані з фактором загального інтелекту або з деякими груповими, вони 

визначаються в основному ментальними здібностями. З віком коефіцієнт інтелекту майже не 

змінюється, хоча деякі здібності можуть підвищуватися (словникові, певні навички), а інші 

поступово знижуватися (абстрактне мислення, пам'ять, швидкість обробки інформації).  

Відомо, що існує позитивна кореляція (до 0,5) між коефіцієнтом інтелекту і успіхами в 

навчанні, професійній кар'єрі, вихованні дітей. Між різними популяціями людей можуть 

спостерігатися певні генетичні відмінності, в тому числі і в поведінці. Наприклад, різниця 

коефіцієнтів інтелекту між білим і чорним населенням США. В американських індіанців по 

білошкірого населення такого відмінності в IQ виявлено не було, а в метисів вона значно 

помітніше в порівнянні з білою расою людей. Різниця в IQ залишається і під час виховання 

чорношкірих дітей в білошкірих сім'ях прийомних батьків. 

  

 

Генетично обумовлені дефекти зору, слуху, смаку, нюху 

Поведінка людини в певній мірі визначається здатністю організму сприймати дійсність. 

Органи почуттів надають первинну інформацію про навколишнє середовище. Від того, в 

якому вигляді вона надходить у мозок, залежить поведінка людини в певних життєвих 

ситуаціях. 

Отже, якщо мова йде про вплив спадковості на поведінку, то маємо на увазі не пряму дію 

генотипу на поведінковий акт, а послідовність певних подій і процесів, серед яких розвиток і 

функціонування органів почуттів. 

 

4. Генетично обумовлені дефекти зору.  

Зір і його порушення 

Сприйняття зорових подразників. Світлові промені, які є специфічними подразниками 

для зорових рецепторів, проходять усередині очного яблука через кілька складових 

середовищ, а саме: рогівку, водянисту вологу, кришталик і склоподібне тіло. Разом вони 

утворюють оптичну систему ока, яка переломлює промені і збирає їх на сітківці. Всі складові 

середовища зорового аналізатора, крім кришталика, зберігають постійної величину 

заломлення променів. Однак заломлювальна сила очі може збільшуватися або зменшуватися, 

що пов'язано зі скороченням або розслабленням війкового м'яза. Тому, щоб зручніше було 

вивчати заломлювальну здатність очі, лікарі часто приймають до уваги тільки заломлення 

променів кришталиком. Зображення предметів на сітківці виникає внаслідок впливу на неї 

світла, що призводить в сітківці електричні явища. Це - біоструми, які з'являються в 

результаті фотохімічного розпаду родопсину в паличках і йодопсин в колбочках. Однак 

швидкість розпаду родопсину на світлі значно більше в порівнянні зі швидкістю розпаду 

йодопсин, тому чутливість до світла паличок вище (в 1000 разів), ніж колб. Фотохімічна 

реакція розпаду родопсину і йодопсин викликає виникнення імпульсів в волокнах зорового 

нерва і є початком зорового сприйняття.  

Палички - зорові рецептори, або фоторецептори»сутінкового зору", які відповідають за 

безбарвні світлові відчуття. Паличкоподібні зорові клітини - це найбільш чутливі до світла 

зорові рецептори. Вони дратуються навіть слабким сутінковим світлом, але не сприймають 

забарвлення предметів. Ось чому вночі, коли люди бачать тільки за допомогою 

паличковидних зорових клітин, ми не здатні розрізняти кольори.  

Колбочки - клітини-фоторецептори сітківки ока, що відповідають за кольоровий зір. Вони 

працюють тільки при яскравому освітленні, на відміну від паличок. Отже, якщо»працюють" 

колбочки, то палички загальмовані.  

Колбочки зосереджені в основному в центральній ямці (їх концентрація зменшується на 

периферичних ділянках сітківки), якраз навпроти зіниці. Тому коли зображення предмета 

виникає в цьому місці, ми бачимо його яскраво і чітко. Ця ділянка сітківки називають 



жовтою плямою. У місці виходу волокон зорового нерва з сітківки зорових рецепторів немає. 

Тому промені, що потрапляють на цю ділянку, яка називається сліпою плямою, взагалі не 

викликають зорових подразнень. Від сітківки збудження надходить по волокнам зорового 

нерва і провідних шляхах головного мозку до середнього мозку і в зорові горби, а від них - 

до зорової зони кори великого мозку (потилична ділянка). Саме тут відбувається остаточний 

аналіз зорових подразнень. 

Дослідження Остенберг тисяча дев'ятсот тридцять п'ять довели, що в людському оку 

міститься близько 6 млн колбочок. Згідно з сучасними даними, в ці налічується приблизно 

4500000 колб і 90 млн паличок. Незважаючи на те, що колбочки менш чутливі до світла, ніж 

палички, вони мають переваги в тому, що дозволяють розрізняти не тільки кольору, а й 

дрібні деталі і швидку зміну зображень, оскільки швидше реагують на стимул. 

Відомо, що люди зазвичай три різних типи колбочок з різними фотопсінами, тому вони 

здатні до тріхроматічного зору. При кольоровий сліпоти кількість типів колб може бути 

менше. Повідомлялося також про людей з чотирма і більше типами колбочок. Такі люди 

здатні до тетрахроматічного зору. У дітей здатність до розрізнення кольорів зростає з віком. 

Генетичні програми сенсорних систем реалізуються таким чином, що в них передбачено 

вплив факторів навколишнього середовища на формування почуття людини. Так, зокрема, у 

розвитку зорової сенсорної системи бере участь велика кількість генів. Описано ряд мутацій, 

які призводять до атрофії зорового нерва (як по домінантним, так і по рецесивним типом 

успадкування). Зокрема, відомо, що вроджену аплазию сітківки і сліпоту викликають 6 

локусів. Захворювання, обумовлені зчепленим з підлогою геном, локалізовані в Х-

хромосомі. Прикладом такої хвороби є кольорова сліпота, або на дальтонізм.  

Як відомо, в сітківці є три види колбочок, які мають різні зорові пігменти. Гени, що 

відповідають за синтез пігменту для зелених і жовточутлівіх колб, локалізовані в Х-

хромосомі. Відсутність пігменту в жовточутлівіх колбочках називається протанопия, 

наявність аномального пігменту - протаномалія. Ці захворювання спостерігаються в 1,3% 

чоловіків. Найбільш частими є мутації з колбами зеленого кольору. Відсутність пігменту 

(дейтеранопія) спостерігається у 1,2% чоловіків, наявність аномального пігменту 

(дейтераномалія) - в 5 %. Такі люди не можуть відрізнити червоний колір від зеленого. 

Повна відсутність колб - повна колірна сліпота пов'язана з аутосомно мутацією. Описана 

домінантна мутація, яка викликає вроджену повну сліпоту (зникає здатність бачити в 

сутінках).  

Встановлено, що в 8,8% чоловіків є певні генотипів обумовлені порушення в сприйнятті 

кольорів. Частота прояву різних форм колірної сліпоти значно варіює і становить: у арабів - 

10%, мексиканців - 2,3%, населення острова Фіджі - 0,8%.  

Слід зазначити, що дальтонізм може бути і придбана. Захворювання вражає внутрішні 

шари сітківки і викликає трітанопія - відсутність синьочутливими колб, внаслідок чого 

спостерігаються дефекти у функціонуванні зелено-жовточуттевіх колб.  

На сьогодні відомо кілька аномалій зорового нерва. Лише одна з них успадковуються по 

аутосомно-домінантним типом і проявляється тільки в дорослому віці, інші виникають в 

дитинстві і передаються як аутосомно-рецесивні ознаки. Є форми, які успадковуються по 

цитоплазматическим типу (наприклад, атрофія зорового нерва Лебера). Ген, який відповідає 

за одну з форм атрофії зорового нерва, успадковується по аутосомно-домінанатнім типу і був 

виявлений в довгому плечі 3-ї хромосоми.  

Аналіз родоводів показав, що гемералопія, або куряча сліпота (нічна сліпота), 

успадковується по аутосомно-домінантним типом і пов'язана з нестачею в організмі людини 

певних вітамінів. Однак слід пам'ятати: якщо ця хвороба пов'язана з генетичним дефектом, 

то вилікувати її за допомогою вітамінотерапії неможливо. Існує думка про те, шо необхідні 

для нормального зору вітаміни не засвоюються організмом тоді, коли у людини порушений 

обмін речовин. Однак таке порушення в значній мірі пов'язано з генетичними дефектами.  

Також відомо кілька генетично відмінних форм вродженої сліпоти, викликаних мутаціями 

різних генів. Більшість з них є рецесивними. 



Молекулярно-генетичні дослідження виявили гени, що відповідають за вроджену форму 

катаракти в хромосомах 1р, 1q, 13 12q, 17р. У одного з 250-ти новонароджених виявляють 

вроджену катаракту, в інших ця хвороба може розвиватися дещо пізніше. Такі випадки 

дефектів зору генетики пов'язують з генетичними дефектами. Гени, що відповідають за 

глаукому розміщені в короткому плечі 6-ї хромосоми.  

  

5. Генетично обумовлені дефекти слуху. 

Вроджені вади слуху досить часто призводять до глухонімоти. Основною їх причиною є 

вплив тератогенних факторів (до 14-го тижня вагітності) на ембріон. На сьогодні відома 

велика кількість мутацій, що призводять до глухоти, причому більшість з них 

успадковуються за домінантним типом. Порушення сприйняття низьких частот 

спостерігається при дефектах завитки у внутрішньому вусі. На відхилення в нормальному 

розвитку слухової системи можуть впливати і рецесивні гени. Зокрема, Мортон Дойч вказує 

на 35 локусів мутацій, гомозиготность яких призводить до глухоти.  

Відомо, що спадкова глухонімота - це генетично детермінований стан, визначається 

мутаціями різних генів. Так, в сім'ях, де двоє глухонімих батьків, може народитися здорова 

дитина. 

 

6. Генетично обумовлені дефекти смаку. 

Небажання людини приймати в своєму харчовому раціоні гіркі на смак речовини 

генетично зумовленим явищем. До вивчених прикладів вираженого поліморфізму смаку 

належить тільки реакція організму на гірке . З 1931 р . І до сих пір як тест для виявлення 

смакової чутливості активно використовують порошок Фокса (фенілтіакарбамід - (ФТК)). 

Пізніше стало відомо, що чутливість до ФТК пов'язана з геном, який містить в 7-й 

хромосомі. В ході дослідження було з'ясовано, що саме цей ген може перебувати в трьох 

алельних станах. Деякі відмінності в білках, які кодують гени, в кінцевому підсумку 

впливають на функціонування смакових рецепторів язика. Відомо, що кожна людина має по 

2 алелі такого гена і різні їх комбінації (1-1,1-2, 2-2, 2-3). Саме останні визначають, буде 

відчувати людина порошок Фокса надмірно гірким (їх називають тестерами) чи ні 

(нетестери). Якщо в структурі рецепторів відбудуться зміни, то вона буде нездатною 

сприймати ФТК. 

Генетичні відмінності смакового сприйняття впливають на харчовий раціон людини і стан 

його здоров'я. Ті, хто не включають в свій харчовий раціон гіркі на смак речовини, які 

містяться в певних овочах і фруктах, стають схильними до появи окремих форм раку. Слід 

зазначити, що вживання великої кількості жирів теж може привести до виникнення 

захворювань, в тому числі серцево-судинних та онкозахворювань крові і кісток. 

Відомо, що не всі люди можуть пити молоко. Це також пов'язано з генами і ферментом 

лактази, який виробляють клітини тонкого кишечника. Здатність засвоювати чи засвоювати 

молочний цукор контролюється парою алелей одного гена. Домінантний ген L активним 

протягом всього життя людини, а його аллель / - тільки в дитинстві. У людей з домінантно-

гом о- і гетерозиготних генотипами LL і L. лактаза виробляється протягом усього життя, на 

відміну від тих, хто має рецесивний генотип (після 4 років ген втрачає свою активність, 

вироблення лактази повністю припиняється). Відсутність цього ферменту в кишечнику 

призводить до появи кишкових розладів різної етіології.  

У людини відомо близько 650 генів, що відповідають за нюх, вони розміщені в більшості 

хромосомах. Відчуття запаху мускусу пов'язують з домінантним геном М. Локус, який 

відповідає за це властивість, є аутосомним, оскільки його ознака з однаковою частотою 

спостерігається як у жінок, так і у чоловіків і однаково успадковується від матері до батька 

дітьми обох статей.  

Деякі люди відчувають присмак синильної кислоти. Серед нечутливих осіб 

спостерігається більше чоловіків, ніж жінок. Це пояснюється тим, що ген, відповідальний за 



цю ознаку, локалізується в Х-хромосомі, на відміну від F-хромосоми, яка взагалі не має 

цього локусу. 

Серед європейців існує мінімальний відсоток людей, які не відчувають запаху фрезій, 

однак для більшості популяцій він є одним з найвідоміших і сильних. Нездатність відчувати 

цей запах визначається аутосомно-рецесивним геном. Було виявлено, що у жінок гени, які 

відповідають за сприйняття запахів чоловічого тіла, формуються за участю антигенів HLA, 

які передаються тільки по чоловічій, тобто батьківській лінії.  

 


