Psychozy

Faza pocz¹tkowa zaburzeñ psychotycznych
W standardach spo³ecznych psychoza jest dostrzegana dopiero wtedy, kiedy pacjent zaczyna wypowiadaæ swoje urojenia, ujawniaæ omamy i kiedy
jego zachowanie wp³ywa destrukcyjnie na otoczenie. Jednak na pocz¹tku
rozwoju zaburzenia czêsto dochodzi najpierw do dyskretnych zmian, np.
pojawienia siê poczucia osamotnienia i wyobcowania. Ma ono bardzo subiektywny charakter i prze¿ywane jest w sposób w³aœciwy danej osobie, w
zwiazku z czym trudno je obiektywnie oceniæ. Mo¿emy siê o nim dowiedzieæ
tylko z wypowiedzi, a nie jest to ³atwe, gdy¿ o takich prze¿yciach pacjenci
mówi¹ niechêtnie, albo z powodu bolesnych dla nich treœci myœlenia, albo ze
wzglêdu na trudnoœci w komunikowaniu siê z otoczeniem. Taki stan spra-

137

Oblicza psychozy

wia, ¿e chorzy psychicznie w swoich przykrych prze¿yciach pozostaj¹ samotni. W tym okresie du¿e znaczenie dla dalszego rozwoju choroby i jej
przebiegu maj¹ dobre stosunki w rodzinie, ciep³y klimat emocjonalny i zainteresowanie wykazywane przez cz³onków rodziny.
Virginia Woolf, cierpi¹ca na chorobê psychiczn¹, w ksi¹¿ce „Pani Dalloway” przedstawia opis zaburzeñ Septimusa przed wyst¹pieniem gwa³townego epizodu choroby: „Septimus podskoczy³ przera¿ony. Pies zacz¹³ zmieniaæ
siê w cz³owieka! Nie chce na to patrzeæ! To straszne, to okropne, patrzeæ jak
pies zmienia siê w cz³owieka! Ale pies podrepta³ w inn¹ stronê. Nieskoñczone jest mi³osierdzie, bezgraniczna ³aska Niebios. Oszczêdzi³y go, przebaczy³y mu chwilê s³aboœci. Ale jak wyt³umaczyæ naukowo to zjawisko? (bo do
wszystkiego trzeba mieæ podejœcie naukowe). Sk¹d siê bierze ten jego dar widzenia na wskroœ poprzez cia³a, widzenia przysz³oœci, kiedy psy stan¹ siê ludŸmi? Prawdopodobnie jest to wp³yw fali ciep³a na mózg wysublimowany
podczas miliardów lat ewolucji. W sensie œciœle naukowym cia³o roztapia siê
poza œwiatem. Jego cia³o jest zmacerowane i zosta³y tylko w³ókna nerwowe;
jest rozpiête jak tiulowy welon na skale. Opar³ siê plecami o krzes³o, wyczerpany, ale podniesiony na duchu. Le¿a³ i odpoczywa³, czeka³, zanim zacznie
znów w trudzie, w mêce przekazywaæ ludzkoœci nowe prawdy. Le¿a³ bardzo
wysoko, na szczycie œwiata. Pod nim dygota³a ziemia. Czerwone kwiaty wyrasta³y mu na ciele, s³ysza³ w uszach szelest ich sztywnych liœci. Od wysokich œcian skalnych odbija³o siê echo muzyki. – To klakson samochodu na
ulicy – wyszepta³ Septimus”. Dalsza historia tego pacjenta opisana w powieœci to rozwój psychozy, nieprawid³owe leczenie i samobójstwo.
Wyst¹pienie ostrego zaburzenia o charakterze psychotycznym bywa czêsto poprzedzone objawami prodromalnymi, czyli zapowiadaj¹cymi, i ten
okres w rozwoju choroby nazwano faz¹ prepsychotyczn¹. Pojawiaj¹ siê w
niej fantazje i niezgodnoœci w procesie myœlenia oraz stanie emocjonalnym,
które zajmuj¹ bez reszty umys³ pacjenta. Towarzyszy im niepokój, oczekiwanie i lêk. Te fantazje, konflikty i lêki zostaj¹ póŸniej wyra¿one w urojeniach jako formy sublimowane. Spostrzegane zjawiska przyjmuj¹ nowe
znaczenie, wi¹¿¹ siê ze sob¹ w dziwne, aluzyjne zwi¹zki.
Freeman (1981) przedstawi³ rozwój urojeñ u dwóch pacjentów, w których
widoczny jest œcis³y zwi¹zek treœci z prze¿yciami poprzedzaj¹cymi wyst¹pienie ostrego epizodu schizofrenii. Pierwszy, 19-letni pacjent by³ leczony
przez kilka miesiêcy z powodu lêku, ¿e wywiera niekorzystny wp³yw na osoby, które siê z nim kontaktuj¹; mówi³ np. „nie dotykaj mnie, bo doznasz
wstrz¹su, nie patrz w moje oczy, bo pêknie ci serce”. Z drugiej strony by³
przekonany, ¿e jest obserwowany, czu³ siê zagro¿ony, twierdzi³, ¿e jest opanowany przez istotê, któr¹ nazywa³ Paranoik. Ta istota by³a pó³ kobiet¹, pó³
mê¿czyzn¹ i paso¿ytowa³a na nim. Sam zastanawia³ siê, czy jest on kobiet¹,
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czy mê¿czyzn¹, mia³ w¹tpliwoœci, czy osoby, z którymi rozmawia, s¹ sob¹
czy nim. Analiza okresu przed zachorowaniem wykaza³a, ¿e kilka miesiêcy
wczeœniej dziewczyna, z któr¹ by³ zwi¹zany, porzuci³a go dla innego mê¿czyzny, co prze¿y³ bardzo boleœnie. Tym faktem autor t³umaczy treœci urojeniowe, w których dosz³o do internalizacji jego osoby z osob¹ utraconej
dziewczyny. Pocz¹tkowe myœlenie ¿yczeniowe tego pacjenta, ¿eby nie zostaæ
porzuconym, nasili³o siê w fazie prepsychotycznej, zaœ w stanie psychotycznym przybra³o formê urojenia.
Drugi, 38-letni pacjent twierdzi³, ¿e jest Chrystusem, który w postaci
astronauty przyby³ na Ziemiê, ¿eby j¹ ocaliæ. Towarzyszy³a mu grupa przybyszów z obcej planety. Twierdzi³ tak¿e, ¿e jest mê¿em kobiety, któr¹ od dawna podziwia³, ale nie zna³ jej osobiœcie. Kilka tygodni póŸniej zauwa¿y³, ¿e
przybysze z innej planety s¹ wrogo do niego nastawieni, obawia³ siê wyjœæ
z domu. Czu³ siê przeœladowany, odczuwa³ przykre sensacje w okolicy genitaliów, co przypisywa³ dzia³aniom przeœladowców. Twierdzi³, ¿e ma gangrenê genitaliów, pó³ksiê¿ycowate znaki na skórze, œwiadcz¹ce o tym, ¿e
zmieni³ siê w kosmitê. W okresie przed chorob¹ by³ smutny, zacz¹³ czytaæ
Bibliê, czego dawniej nie robi³, czêsto chodzi³ do koœcio³a.
Autor wyjaœnia treœci urojeñ uczuciem zazdroœci w stosunku do starszego
brata, któremu w tym okresie urodzi³ siê syn. Pacjent w myœleniu ¿yczeniowym chcia³ mieæ ¿onê, co znalaz³o wyraz w póŸniejszych treœciach urojeniowych. ¯yczy³ bratu œmierci, kastracji. Pocz¹tkowo treœci wielkoœciowe
pozwala³y mu braæ górê nad bratem, póŸniej jednak, byæ mo¿e w zwi¹zku
z poczuciem winy, treœci destrukcyjne objê³y jego samego.
Takie próby wyjaœnienia psychologicznego powstawania urojeñ s¹
kusz¹ce, pozwalaj¹ nam lepiej zrozumieæ pacjenta, jednak sprawiaj¹ czasem
wra¿enie dopasowywania naszego myœlenia do myœlenia pacjentów. Ka¿dy
inaczej rozumie wypowiedzi chorych. Wynika to z faktu, ¿e zawsze s³uchamy ich przez pryzmat w³asnych doœwiadczeñ i emocji, aktualnego samopoczucia, sytuacji w szeroko pojêtym œwiecie i w naszym najbli¿szym
otoczeniu.
Garety i in. (1988) przedstawili model poznawczy objawów pozytywnych
w psychozach. Uwzglêdnili w nim rolê automatycznych czynnoœci poznawczych, œwiadomoœci, emocji i czynników spo³ecznych. Autorzy ci postuluj¹
istnienie dwóch dróg powstawania omamów i urojeñ: pierwsza to po³¹czenie
zaburzeñ poznawczych z afektywnymi, druga zaœ to wy³¹cznie zaburzenia
afektywne.
W niektórych chorobach psychicznych mo¿na wyodrêbniæ dwie fazy poczucia osamotnienia. W pierwszej, obejmuj¹cej okres przed ujawnieniem siê
choroby, obserwuje siê trudnoœci w kontaktach z innymi ludŸmi i ucieczkê
od otoczenia. W drugiej pog³êbia siê izolacja, powoduj¹ca obni¿enie mo¿li-
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woœci komunikowania siê z innymi osobami, koniecznego do kszta³towania
i utrwalania prawid³owych relacji z otoczeniem spo³ecznym. Wtedy mo¿e
pojawiaæ siê zespó³ nastêpuj¹cych doznañ: poczucie innoœci, obcoœci siebie
i otoczenia, poczucie biernoœci i zagro¿enia. Poniewa¿ chory nie dzieli siê
z nikim tymi przykrymi doznaniami, jego niejednokrotnie dziwne zachowania oceniane s¹ jako nieadekwatne do sytuacji, mog¹ wzbudzaæ œmiech lub
dezaprobatê. Czasem rodzina i otoczenie pacjenta traktuj¹ taki pocz¹tkowy
okres jako dziwactwo albo lenistwo, nie dostrzegaj¹c cech rozwijaj¹cej siê
choroby. Dopiero kiedy objawy rozwin¹ siê do takiego stopnia, ¿e zachowanie i wypowiedzi ra¿¹co ró¿ni¹ siê od obserwowanych u zdrowych osób, zaburzenie zostaje zauwa¿one i chory trafia do lekarza.
Czêsto chorzy nie maj¹ poczucia, ¿e potrzebne jest leczenie, nie chc¹ pójœæ
do lekarza, a je¿eli nawet uda siê ich namówiæ, to nie zawsze chc¹ odkryæ
przed nim swoje prze¿ycia. Zadaniem lekarza jest rozpoznanie, czy prze¿ycia te s¹ wynikiem choroby, oraz nak³onienie pacjenta do leczenia. Wa¿ne
jest pozyskanie zaufania pacjenta, poniewa¿ tylko wtedy mo¿na liczyæ na to,
¿e bêdzie stosowa³ siê do zaleceñ i przyjmowa³ leki.

Rozwój psychozy
W chorobach psychicznych wystêpuj¹ objawy, które wi¹¿¹ siê z zaburzeniem spostrzegania, czyli ustalania relacji pomiêdzy docieraj¹cymi do
narz¹dów zmys³ów bodŸcami przenosz¹cymi informacjê a tworzeniem ich
reprezentacji w umyœle. Pacjenci psychotyczni odbieraj¹ rzeczywistoœæ jako
zniekszta³con¹, co mo¿e powodowaæ niestabilnoœæ emocjonaln¹ i prowadziæ
do stosowania prostych mechanizmów obronnych, np. regresji. Oderwanie
od rzeczywistoœci prowadzi do izolacji, co z kolei wywo³uje niepokój, oczekiwanie i lêk. Je¿eli proces nie rozwija siê dalej, to pacjent mo¿e byæ postrzegany jako „neurotyczny” i nie musi dochodziæ u niego do g³êbokiej
dezintegracji psychiki. Próba zaadaptowania siê do lêku wywo³uje zespó³ objawów prowadz¹cy do z³ego przystosowania, z le¿¹c¹ u podstaw aur¹ nierealnoœci.
Je¿eli proces chorobowy intensyfikuje siê, dochodzi do zerwania myœli
z rzeczywistoœci¹, wszystkie bodŸce przyjmuj¹ nowe znaczenie i uk³adaj¹ siê
w dziwne, aluzyjne zwi¹zki. Procesy integruj¹ce percepcjê zostaj¹ rozerwane, co sprawia, ¿e wypowiedzi pacjenta s¹ dziwne, nieadekwatne do danej sytuacji. Taka utrata kontroli regulacji w psychozach jest prawdopodobnie
wynikiem zaburzenia integracji korowo-podkorowej. Nasilanie siê zaburze-
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