
Zaburzenia emocjonalne i psychosomatyka 49

Emotional and psychosomatic disorders

Florkowski A., Gałecki P., Talarowska-Bogusz M., Zboralski K.

Medical University of Lodz, Department of Adult Psychiatry

The authors made the review of literature in the field of the emotio-

nal processes. Both the increase and the decrease in emotional ten-

sion can cause disturbances in the neuro-vegetative system.

Neurophisiologial examinations show that the emotions lead to the

hypothalamus activation which can cause the defensive visceral,

motoric and neurohormonal reactions.

The long-lasting emotions lead to disturbance in homeostasis pro-

cesses which can cause the functional disorders in systems and

organs or psychosomatic diseases. The explanation of these pro-

cesses needs to be related to the functioning of the neurvous emo-

tional mechanisms.
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Autorzy dokonali przeglądu piśmiennictwa z zakresu procesów emo-

cjonalnych prezentowanych przez niektórych badaczy. Wychodzą z

założenia, że zarówno zwiększanie lub też zmniejszanie napięcia

emocjonalnego prowadzić może u niektórych osób do zaburzeń w

układzie neurowegetatywnym.

Badania neurofizjologiczne dowodzą, że reakcje emocjonalne powo-

dują aktywację podwzgórza, które uruchamia obronne mechanizmy

motoryczne, trzewne i neurohormonalne. Długotrwałe stany emocjo-

nalne doprowadzają do zaburzenia homeostazy, co może być odpo-

wiedzialne za zaburzenia czynnościowe w układach i narządach, a

nawet za wystąpienie schorzeń psychosomatycznych. Wyjaśnienie

tych procesów wymaga odwołania się do mechanizmów zachodzą-

cych w o.u.n., które odpowiadają za nasze stany emocjonalne.
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Psychologia zdrowia to dziedzina zajmująca się wpływem
psychiki na stan somatyczny pacjenta. Za podstawę przyj-
muje się pogląd, że człowiek dysponuje zasobami psychicz-
nymi pozwalającymi mu przezwyciężyć chorobę.

W psychologii zdrowia często podkreśla się, że holistycz-
ny model zdrowia lepiej wyjaśnia współzależność i wzajem-
ny wpływ sfery psychicznej, somatycznej i duchowej, niż
model biopsychiczny. Współczesne wyniki badań z zakresu
neurofizjologii, psychiatrii, psychologii i psychosomatyki po-
twierdzają jednoznacznie konieczność ścisłej współpracy
psychologów, psychiatrów i internistów w postępowaniu dia-
gnostyczno-terapeutycznym zaburzeń psychosomatycznych.

Czołowy przedstawiciel współczesnego nurtu w psycho-
somatyce, a zarazem twórca, psychoneuroimmunologii Ader
[1] twierdzi, że w świetle psychosomatycznego podejścia w
medycynie zostały zgromadzone liczne dowody potwierdza-
jące wzajemną zależność i powiązanie psychiki oraz ciała,
jak również wykryto mechanizmy łączące procesy psychicz-
ne z ważnymi dla zdrowia reakcjami organizmu.

Światowa Organizacja Zdrowia w prezentowanej definicji
uważa, że zdrowie w ujęciu holistyczno-funkcjonalnym wy-
raża się we wzajemnej relacji, jaka zachodzi pomiędzy struk-
turami funkcjonalnymi człowieka oraz między człowiekiem, a
otaczającym go środowiskiem. Jest to stały proces dynamicz-
nego równoważenia potrzeb życiowych człowieka i wyma-
gań otaczającego środowiska. W piśmiennictwie coraz czę-
ściej podkreśla się, że o stanie zdrowia decydują rezerwy
tkwiące w człowieku oraz uwarunkowania środowiskowe. W
holistyczno-funkcjonalnym modelu, traktującym zdrowie jako
proces, znaczące miejsce zajmuje świadoma aktywność pa-
cjenta, który wykorzystując poczucie koherencji i tkwiące w
nim rezerwy odpornościowe jest w stanie ochraniać je i ak-
tywnie brać udział w procesie terapeutycznym [14]. Po-
wszechnie jest wiadomo, że każda świadomie przeżywana
emocja i proces poznawczy jest uwarunkowany anatomicz-
nie i fizjologicznie, a stan emocjonalny wobec działania stre-
su cechuje się mobilizacją organizmu. W przypadku gdy or-

ganizm człowieka poradzi sobie ze stresem przez ogranicze-
nie siły jego oddziaływania lub wyparcie ma miejsce pozo-
stawienie organizmu w stanie przewlekłej gotowości, co może
powodować zaburzenia ze strony układu krążenia. Osoby
które są w stanie efektywnie wyjść z napięcia emocjonalne-
go, to ich układ autonomiczny reaguje wzrostem napięcia
układu przywspółczulnego, a taki mechanizm może prowa-
dzić do zmian chorobowych w układzie pokarmowym, czy
oddechowym [5].

Za jeden z podstawowych czynników patogennych scho-
rzeń psychosomatycznych nadal uważa się stres. Musimy
jednak pamiętać, że występują indywidualne różnice doty-
czące modelu reakcji różnych osób na ten sam stresor.

W literaturze przedmiotu istnieje wiele określeń stanów
emocjonalnych, np.: afekty, emocje, namiętności, wzrusze-
nia, dotyczy to szczególnie uczuciowości wyższej.

Wg Reykowskiego [12] stan emocjonalny to specyficzna
reakcja organizmu na zmiany wewnętrznego i zewnętrznego
środowiska w skład której wchodzą: pobudzenie emocjonal-
ne, uświadomienie znaczenia tych zmian oraz specyficzne i
jakościowe cechy zdarzenia mającego znaczenie dla czło-
wieka.

Zaburzenia emocjonalne, manifestujące się zmianami in-
nych czynności psychicznych i wegetatywnych zarówno pod
względem szybkości, jak i dynamiki przebiegu reakcji. Zna-
czenie zdarzenia emocjonalnego dla jednostki, może być
pozytywne i negatywne. Pozytywny proces emocjonalny
wzmacnia czynności odpowiedzialne za podtrzymanie tego
kontaktu, a negatywny pobudza czynności, które dążą do
przerwania tego kontaktu ze zdarzeniem niekorzystnym dla
tej jednostki. Kolejny element procesu emocjonalnego wyka-
zuje związek ze specyficznymi, jakościowymi cechami zda-
rzenia mającego znaczenie dla człowieka. Emocje są proce-
sem związanym z czynnością ośrodków podkorowych, głów-
nie podwzgórza i przylegających struktur międzymózgowia z
uwzględnieniem, że procesy te są koordynowane przez korę
mózgową. Przyjmuje się powszechnie, że emocje są prawi-
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dłowymi składnikami życia psychicznego, jednak dorosła
osoba w dużym stopniu może panować nad ich przejawa-
mi, a do pewnego stopnia ogranicza same ich występowa-
nie [9, 11].

Izard [6] określa emocje jako proces neurofizjologiczny,
neuromięśniowy i fenomenologiczny. Na poziomie neurofi-
zjologicznym emocje są określane jako elektrochemiczna
aktywność ośrodkowego układu nerwowego (o.u.n.), zwłasz-
cza podwzgórza, układu limbicznego, a również nerwów twa-
rzowego i trójdzielnego. Receptory skórne twarzy, także bio-
rą udział w regulacji emocjonalnej na poziomie neurofizjolo-
gicznym, a poziom neuromięśniowy emocji ujawnia się jako
gra mimiczna oraz niewerbalna ekspresja ciała (pozy, gesty,
odpowiedź trzewna). Schweder [13] uważa emocję za opo-
wiadanie o wydarzeniach somatycznych i afektywnych do-
świadczeniach jako spostrzeżenie powiązane z pewnego
rodzaju planem działania.

Schorzenia psychosomatyczne są chorobami cielesnymi,
częściowo lub całkowicie wywołanymi przez czynniki emo-
cjonalne, chociaż same zaburzenia rozwoju emocjonalnego
nie są jedynym warunkiem ich powstania [3, 4, 10]. Zaburze-
nia psychosomatyczne mogą dotyczyć układu sercowo-na-
czyniowego, oddechowego, moczowo-płciowego, narządu
ruchu lub przewodu pokarmowego, a mogą występować też
jako wtórne reakcje somatyczne w następstwie zaburzeń
nerwicowych. Występujące dysfunkcje w poszczególnych
narządach lub układach w większości przypadków nie mają
żadnych wykładników przemawiających za uszkodzeniem
danej tkanki. Genezą tych zaburzeń jest pierwotna fizyczna
reakcja na sytuację konfliktową lub stres. Jednak w niektó-
rych przypadkach w następstwie długotrwałego i znacznie
nasilonego stresu, reakcji takiej mogą towarzyszyć uchwyt-
ne zmiany organiczne w narządach.

Pojęcie chorób psychosomatycznych może być niekiedy
używane w znacznie szerszym znaczeniu, bo jak uczy do-
świadczenie kliniczne, prawie we wszystkich schorzeniach
przebieg choroby często ulega zmianie pod wpływem stanu
emocjonalnego pacjenta [4, 10]. Nawet gdy czynniki emo-
cjonalne nie odgrywają żadnego znaczenia przyczynowego
w chorobie, to jednak zawsze mogą wpływać na jej przebieg,
dynamikę i zakończenie. Badania prowadzone w ostatnich
kilkunastu latach wykazały, że system odpornościowy ulega
zmianie pod wpływem stanów psychicznych [2, 7]. Istnieje
coraz więcej dowodów na to, że stany psychiczne takie jak:
zaburzenia depresyjne i stresujące wydarzenia życiowe wią-
żą się ze zmianą odporności [2, 7, 8]. Mechanizm może po-
legać na tym, że depresji towarzyszy spadek stężenia kate-
cholamin w mózgu, a także wzrost stężenia endorfin. Układ
odpornościowy mający receptory odbierające endorfiny, może

osłabiać odporność immunologiczną [7]. Na uwagę zasługu-
je też wzięcie pod uwagę biomedycznego podejścia do za-
burzeń psychosomatycznych. Podejście biomedyczne
uwzględnia cztery czynniki: podatność genetyczną, wrażli-
wość określonych narządów, selekcję ewolucyjną oraz ogól-
ny zespół przystosowania [15]. W tym podejściu wyjaśniają-
cym przyczyny zaburzeń psychosomatycznych podkreśla się,
że do zachorowania dochodzi w przypadku występowania
więcej niż jednego czynnika chorobowego.

Przedstawiciele kierunku psychosomatycznego w medy-
cynie w przeważającej większości uważają, że czynnik stre-
sowy w konstelacji z innymi wymienionymi powyżej czynni-
kami odgrywają znaczącą rolę w występowaniu zaburzeń
psychosomatycznych. Jednocześnie podkreśla się, że głów-
nie sposób, w jaki jednostka uczy się radzić sobie ze stre-
sem, a także same niekontrolowane przez daną jednostkę
wydarzenia stresujące odpowiadają za powstawanie zabu-
rzeń psychosomatycznych.
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