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Opis przypadku
Case report

Dysocjacyjne zas³abniêcia z drgawkami u osoby
z niedomykalnoci¹ aortaln¹
Dissociative fainting fits with convulsions in a person with aortic insufficiency
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STRESZCZENIE
Cel. Przedstawiono przypadek zaburzeñ dysocjacyjnych u osoby z niedomykalnoci¹ aortaln¹.
Przypadek. Pacjentka ze stwierdzon¹ w dzieciñstwie niedomykalnoci¹ aortaln¹, leczona w klinice nerwic z powodu zaburzeñ
dysocjacyjnych w postaci zas³abniêæ z drgawkami.
Komentarz. Uwzglêdniaj¹c podejcie holistyczne, rozwa¿ono wzajemny wp³yw czynników psychologicznych, kardiologicznych
i neurologicznych na mechanizmy powstawania objawów.
SUMMARY
Objective. A case of dissociative disorder in a patient with aortic insufficiency is presented.
Case. A female patient diagnosed in childhood with aortic insufficiency was treated at the Department for Neurotic Disorders for
her dissociative disorder in the form of fainting fits with convulsions.
Commentary. Mutual relationships among psychological, cardiac and neurological factors, as well as their influence on the mechanisms underlying the occurrence of symptoms, were considered in terms of the holistic approach.
S³owa kluczowe: dyzautonomia / dysregulacja autonomiczna / zaburzenie dysocjacyjne
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Do Kliniki Nerwic kierowani s¹ najczêciej pacjenci, u których dolegliwoci ze strony uk³adu kr¹¿enia s¹
komponent¹ wegetatywn¹ prze¿ywanego lêku. Reakcje
te po leczeniu psychoterapi¹ maj¹ tendencje do ustêpowania. Na podstawie eksperymentu przeprowadzonego
pod kierunkiem S. Ledera udowodniono, ¿e istotne reakcje czynnoci serca maj¹ tendencje do wygasania u pacjentów z popraw¹ kliniczn¹ [1]. Do Kliniki Nerwic trafiaj¹ te¿ pacjenci (ok. 4%) z zaburzeniem nerwicowym,
u których wczeniej rozpoznano chorobê kardiologiczn¹.
Do tej pory mo¿na spotkaæ siê z pogl¹dem, ¿e je¿eli na
podstawie badañ specjalistycznych wykluczy siê u tej
grupy pacjentów podstawy somatyczne uzasadniaj¹ce
nasilenie dolegliwoci kardiologicznych, to pozostaje
tylko nerwica [2]. Kieruj¹c siê podejciem holistycznym, w przypadku pacjentów z podwójnym rozpoznaniem zwracamy uwagê, ¿e objawy lêkowe mog¹ stanowiæ czêæ obrazu klinicznego choroby somatycznej [3].
Lêk czêsto wyprzedza lub maskuje wyst¹pienie objawów klinicznych powa¿nych schorzeñ kardiologicznych.
U osób z lêkiem napadowym u 1540% populacji rozpoznaje siê zespó³ wypadania zastawki dwudzielnej. Objawy kliniczne charakteryzuj¹ siê atakiem silnego lêku
z biciem serca, niekiedy wystêpuj¹ omdlenia [4]. Uza-

sadniony niepokój budz¹ krótkotrwa³e stany utraty przytomnoci, jak i zas³abniêcia. Stanowi¹ one trudny problem diagnostyczny. Istotne znaczenie ma wywiad [5]. Takie terminy, jak: zas³abniêcia, omdlenia czy utrata
przytomnoci s¹ u¿ywane w ró¿nym kontekcie. Kardiolodzy definiuj¹ omdlenie jako przejciow¹, ustêpuj¹c¹
samoistn¹ utratê przytomnoci, zwykle doprowadzaj¹c¹
do upadku [6]. Czasem objawy zwiastunowe, np. zawroty g³owy, nudnoci, poty, os³abienie, zaburzenie
widzenia stanowi¹ ostrze¿enie przed zbli¿aj¹cym siê
omdleniem. Czêsto jednak do utraty przytomnoci
dochodzi nagle. Typowe epizody omdleñ trwaj¹ krótko
(ok. 20 sek.), a powrót prawid³owego zachowania
i orientacji jest prawie natychmiastowy. Mechanizmem
le¿¹cym u pod³o¿a omdlenia jest przejciowe, uogólnione zmniejszenie perfuzji mózgowej, do której mo¿e doprowadziæ jakikolwiek czynnik zmniejszaj¹cy rzut serca
lub ca³kowity opór naczyniowy poprzez obni¿enie systemowego cinienia têtniczego. Czasami czynnik wyzwalaj¹cy nie jest znany. Do utraty przytomnoci czêsto prowadzi wiêcej ni¿ jeden czynnik patofizjologiczny, co
jest ograniczeniem aktualnej klasyfikacji omdleñ [6].
Najczêstsz¹ przyczyn¹ omdleñ jest neurogenny odruchowy zespó³ omdleniowy. Niew¹tpliwy udzia³ uk³adu
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wegetatywnego w tego typu omdleniach jest aktualnie
tematem badañ [6]. Na podstawie badania testem pochylniowym stwierdza siê trzy rodzaje odpowiedzi:
(1) hipotensjê lub bradykardiê, (2) posturaln¹ tachykardiê, (3) powolny spadek cinienia krwi bez zmian têtna.
Zalicza siê tu omdlenie wazowagalne, które pojawia siê
w wyniku odruchowej reakcji na ró¿ne bodce [7].
Omdlenie ortostatyczne jest wynikiem upoledzenia
czynnoci autonomicznego uk³adu nerwowego, co powoduje za³amanie mechanizmów zwê¿aj¹cych naczynia [6].
W przypadku choroby organicznej serca do omdlenia dochodzi, gdy potrzeby kr¹¿enia nie mog¹ byæ zaspokajane wzrostem rzutu serca wskutek upoledzonej
jego sprawnoci. W niedomykalnoci aortalnej, cofanie
siê krwi z aorty do komory powoduje jej przeci¹¿enie
objêtociowe, co z czasem doprowadza do niewydolnoci lewej komory. Powstaje du¿a ró¿nica miêdzy cinieniem skurczowym a rozkurczowym. Mimo du¿ej niedomykalnoci normalny wyrzut krwi mo¿e byæ utrzymany
dziêki silniejszemu skurczowi lewej komory oraz przed³u¿enie wyrzucania krwi w czasie skurczu [8]. Chorzy
mog¹ nie odczuwaæ ¿adnych dolegliwoci. W czasie wysi³ku fizycznego, a tak¿e prze¿ywania stresu, mechanizm
ten jednak zawodzi. Mog¹ siê pojawiaæ bóle i bicia serca,
zawroty g³owy, a tak¿e krótkotrwa³e omdlenia [9].
Stan zaburzenia wiadomoci, np. reakcja dysocjacyjna, nie jest zaliczany przez kardiologów do omdlenia, poniewa¿ nie dochodzi do zmniejszenia przep³ywu
mózgowego [6]. W ICD-10 omdlenie psychogenne ze
wzglêdu na z³o¿ony charakter i niejasne przyczyny wyodrêbniono w kategorii inne okrelone zaburzenie nerwicowe. Kategoria ta obejmuje mieszane zaburzenia
zachowania, s¹dzenia i emocji o niepewnej etiologii
i pozycji nozologicznej [10]. Istota regulacji kr¹¿enia
w omdleniach psychogennych nie jest dotychczas wyjaniona [6]. Niektórzy przypisuj¹ tu istotn¹ rolê hiperwentylacji [11], ale mechanizm jej jako przyczyny
omdleñ, nie jest do koñca znany [6]. Uznaje siê, ¿e dochodzi do zasadowicy, która doprowadza do skurczu
naczyñ i hipoksji mózgu. Wskutek przesuniêæ w obrazie jonowym dochodziæ mo¿e do objawów tê¿yczki
[12]. Drgawki cia³a mog¹ wystêpowaæ w omdleniach
spowodowanych ró¿nymi przyczynami [6]. W pimiennictwie nie ma precyzyjnych okreleñ dla napadów zas³abniêæ z drgawkami. Mog¹ przypominaæ one napady
padaczkowe, st¹d mo¿na spotkaæ siê z okreleniem napadów rzekomopadaczkowych, które tak¿e maj¹ ró¿ne
okrelenia [13]. Autorzy zwracaj¹ uwagê, ¿e w praktyce
klinicznej brak psychologicznych kryteriów, które by
by³y pomocne w diagnostyce ró¿nicowej tych napadów.
Podkrela siê, ¿e u pod³o¿a wystêpowania psychogennych napadów padaczkowych le¿y mechanizm konwersji [14]. Na podstawie badania testem MMPI obserwowano wy¿sze wyniki w skali histerii u osób z napadami
rzekomopadaczkowymi [13]. W aktualnej klasyfikacji
ICD-10 nie u¿ywa siê terminu histeria, lecz zaburzenie
dysocjacyjne, którego etiopatogeneza ma pod³o¿e wieloczynnikowe. Istotn¹ role odgrywaj¹ mechanizmy bio-

psycho-spo³eczne. Zmiany organiczne w o.u.n. s¹ czynnikiem u³atwiaj¹cym powstawanie zaburzeñ dysocjacyjnych. W przypadku przewlek³ego niedotlenienia mózgu u 35% pacjentów z zaburzeniami dysocjacyjnymi
stwierdza siê nieprawid³owy wynik badania EEG [4].
Szczególne znaczenie maj¹ prze¿ycia traumatyczne
w dzieciñstwie (np. uwiedzenie lub gwa³t dokonane
przez osobê doros³¹), które czêsto ulegaj¹ wyparciu do
niewiadomoci. Wed³ug psychoanalityków zwi¹zany
jest z tym pewien zasób energii psychicznej (fiksacja
libido), co stwarza dyspozycje do powstania objawów
dysocjacyjnych [15]. W sytuacji naporu nieuwiadomionych konfliktów, nastêpuje oddzielenie tej czêci
osobowoci, która stanowi ród³o przykrych doznañ
b¹d wyeliminowanie wiadomoci na czas zaistnia³ej
sytuacji [10]. Podtrzymywaniu zaburzeñ mog¹ sprzyjaæ
aktualne warunki ¿ycia rodzinnego, zawodowego, spo³ecznego, np. zmiana stanu cywilnego [1].
Istotn¹ rolê odgrywa uk³ad limbiczny, który analizuje
informacje pod k¹tem emocjonalnego znaczenia dla danej osoby. Regulacja uk³adu kr¹¿enia jest wynikiem
zmieniaj¹cych siê zale¿noci uk³adu wspó³czulnego
i przywspó³czulnego, który pozostaje pod kontrol¹ o.u.n.
[16]. Stwierdzono ró¿nicê w dynamice dojrzewania uk³adu autonomicznego w warunkach fizjologicznych [17].
Przewaga uk³adu sympatycznego po 4 roku ¿ycia mo¿e
byæ zwi¹zana z wiêksz¹ jego reaktywnoci¹ na urazy.
Zwi¹zek uk³adu sercowo-naczyniowego z uk³adem nerwowym odgrywa wa¿n¹ rolê w neurokardiologii [18].
Prze¿ywanie lêku mo¿e stanowiæ istotne zagro¿enie dla
uk³adu kr¹¿enia, gdy¿ aktywizowany jest uk³ad wspó³czulny poprzez o podwzgórzeprzysadkanadnercza
[2]. U niektórych osób, które s¹ w stanie przewlek³ego
napiêcia psychicznego (lêku) mo¿e siê pojawiæ redukcja
odpowiedzi autonomicznej na nieprzyjemny bodziec poprzez selektywne hamowanie procesów emocjonalnych
[19]. Wa¿nym obiektem badañ w klinicznej neurokardiologii s¹ wszelkie niekorzystne zmiany w funkcjonowaniu
uk³adu autonomicznego okrelane terminem dysautonomii [18]. U niektórych pacjentów w przebiegu przewlek³ej ortostatycznej nietolerancji stwierdzono nieprawid³owoæ w funkcjonowaniu uk³adu wspó³czulnego.
U pacjentów tych w pozycji stoj¹cej pojawia³y siê zawroty g³owy, zaburzenia widzenia, ko³atania serca,
dr¿enie r¹k. Badano znaczenie indywidualnych ró¿nic
reaktywnoci uk³adu autonomicznego w odpowiedzi na
bodziec stresowy w odniesieniu m.in. do czynnoci serca
w spoczynku i w stresie a reaktywnoci¹ skórn¹, które
potwierdzi³y hipotezê, ¿e dysregulacja wegetatywna jest
cile zwi¹zana z o.u.n. [20]. Ma³o uwagi w prasie medycznej powiêca siê pacjentom z zaburzeniami psychicznymi i niezrozumia³ymi w ich przebiegu omdleniami i stanami przedomdleniowymi. Na podstawie
badania 72 pacjentów z omdleniami skierowanych do
Duke Syncope Clinic, u 17 z nich na podstawie standardowej oceny stwierdzono zaburzenia psychiczne [21].
Na podstawie przedstawionego przypadku pacjentki
z niedomykalnoci¹ aortaln¹ próbujemy przeledziæ,
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w jaki sposób czynniki emocjonalne mog¹ wp³yn¹æ na
obraz kliniczny zaburzeñ dysocjacyjnych: zas³abniêæ
z drgawkami.
OPIS PRZYPADKU
Anna, lat 22, hospitalizowana w Klinice Nerwic od
listopada 2001 r. do stycznia 2002 r. Ukoñczy³a technikum odzie¿owe. Mieszka³a na wsi wraz z rodzicami,
którzy mieli wykszta³cenie zawodowe rolnicze. Obydwoje przebywali na rencie  matka z powodu reumatoidalnego zapalenia stawów, a ojciec z powodu astmy
i choroby alkoholowej, ale od 7 lat utrzymywa³ abstynencjê. Pacjentka po trzech latach pracy w zak³adach
odzie¿owych od roku przebywa³a w domu i zajmowa³a
siê krawiectwem. Planowa³a zwi¹zek ma³¿eñski po zakoñczeniu leczenia w Klinice Nerwic.
Pacjentka urodzona z ci¹¿y przenoszonej (9 punktów w skali Agar). W drugim roku ¿ycia stwierdzono
szmer nad sercem podczas badania kontrolnego i od
tego czasu pozostawa³a pod opiek¹ kardiologa. Mêczy³a
siê bardziej ni¿ rówienicy podczas wysi³ku fizycznego.
W wieku 12 lat hospitalizowana w Centrum Zdrowia
Dziecka, gdzie cewnikowaniem serca potwierdzono
znaczn¹ niedomykalnoæ aortaln¹. Nie by³o wskazañ
do zabiegu operacyjnego. Od 1992 r. w badaniu EKG
pojawi³y siê dyskretne zaburzenia repolaryzacji. Nie
stwierdzono przerostu ani powiêkszenia lewej komory
serca. Po ukoñczeniu 18 roku ¿ycia pozostawa³a pod
opiek¹ Instytutu Kardiologii w Aninie, gdzie co roku
zg³asza³a siê na badania kontrolne. Nie otrzymywa³a
leków kardiologicznych. Nie stwierdzono kardiologicznych przyczyn uzasadniaj¹cych pojawienie siê zas³abniêæ i omdleñ. Po raz pierwszy zas³abniêcie wyst¹pi³o w wieku 16 lat podczas przerwy miêdzylekcyjnej.
Wróci³a wtedy z pogrzebu bliskiej dla niej osoby (kole¿anki mamy). Wyst¹pi³ napad dusznoci, ból w klatce
piersiowej, dr¿enie miêniowe koñczyn górnych i dolnych, drêtwienie twarzy, trudnoæ w mówieniu, widzenie za mg³¹, zasinienie cia³a, przymglenie wiadomoci.
Diagnozowana w oddziale internistycznym w kierunku
dekompensacji wady serca, ale ostatecznie sugerowano
emocjonalne pod³o¿e zaburzeñ. Objawy nasili³y siê 5 lat
temu, po urazie g³owy, którego dozna³a w wypadku samochodowym w maju 2001 r. Nie straci³a wówczas
przytomnoci, ale wyst¹pi³y bóle g³owy oraz nudnoci.
Po miesi¹cu, z powodu coraz czêstszych napadów zas³abniêæ z towarzysz¹cymi dr¿eniami koñczyn oraz
przymgleniem wiadomoci, zg³osi³a siê do neurologa,
który rozpozna³ padaczkê. Leczona lamorygin¹, karbamazepin¹, a nastêpnie fenobarbitalem z tendencj¹ do
jego nadu¿ywania w sytuacjach stresowych. W styczniu 2002 r. dozna³a ponownie urazu g³owy z utrat¹ przytomnoci, co by³o prawdopodobnie zwi¹zane z nag³ym
omdleniem. W lutym 2002 r. przeby³a trzy napady
drgawkowe trwaj¹ce ok. 30 minut, których przebieg
czêciowo pamiêta³a: k³ad³a siê na ³awê, nie oddawa³a

moczu i nie przygryza³a jêzyka. W marcu 2002 r. w Klinice Neurologicznej IPiN zaobserwowano jednorazowo
zas³abniêcie, w czasie którego kontakt z pacjentk¹ by³
utrzymany, wystêpowa³o dr¿enie koñczyny górnej prawej, podczas próby pionizacji wygina³a nogi, zg³asza³a
zaburzenia widzenia w postaci zamglenia obrazu, odczucie dusznoci, ko³atanie serca. W badaniu EEG po
bezsennej nocy, stwierdzono liczne drobne zmiany rozsiane. Badanie neuropsychologiczne ujawni³o dyskretne cechy dysfunkcji o.u.n. dotycz¹ce planowania materia³u przestrzennego, zapamiêtywania oraz uczenia siê.
Ponadto, stwierdzono u niej konfabulacje. Wypisana
z rozpoznaniem: stany napadowe pochodzenia psychogennego u osoby z niedomykalnoci¹ aortaln¹. Zalecono
przyjmowanie karabamazepiny oraz podjêcie psychoterapii. Przy przyjêciu do Kliniki Nerwic zg³asza³a nadmiern¹ dra¿liwoæ, wybuchowoæ, zmiennoæ nastroju,
p³aczliwoæ oraz skargi na coraz czêciej pojawiaj¹ce siê
zas³abniêcia z towarzysz¹cymi dr¿eniami cia³a i przymgleniem wiadomoci, zaburzeniami mowy i widzenia,
które wi¹za³a z sytuacjami emocjonalnymi. Wyró¿nia³a
omdlenia, które przypisywa³a wy³¹cznie przyczynom
kardiologicznym. Poprzedza³y je bóle i ko³atania serca,
dusznoæ, zawroty i bóle g³owy. Dochodzi³o wówczas
do upadku, traci³a kontakt z otoczeniem. W badaniu
przedmiotowym bez objawów niewydolnoci kr¹¿enia.
Cinienie krwi 115/60, têtno 72/min. Os³uchiwaniem na
koniuszku i w punkcie Erba stwierdzono szmer skurczowy, a nad zastawk¹ aortaln¹ rozkurczowy. W badaniu EKG brak istotnych nieprawid³owoci. Badaniem
echokardiograficznym stwierdzono istotn¹ niedomykalnoæ aortaln¹, obecnoæ membrany podaortalnej i wypadanie p³atka zastawki dwudzielnej. Nie stwierdzono
poszerzenia ani przerostu miênia lewej komory. W zapisie EEG: w obu okolicach skroniowych liczne rozsiane fale theta 67 Hz nie wyró¿niaj¹ce siê amplitud¹ od
czynnoci podstawowej. Konsultant neurolog stwierdzi³, ¿e zapis ten jest podobny morfologicznie do zapisu
EEG po bezsennej nocy przeprowadzonego w Klinice
Neurologicznej i rozsiane zmiany mog³y byæ przejawem
niedotlenienia o.u.n. w przebiegu wady serca.
Na podstawie wywiadu od pacjentki uznajemy, ¿e
do rozwoju zaburzenia dysocjacyjnego  zas³abniêæ
z drgawkami mog³y siê przyczyniæ nastêpuj¹ce mechanizmy biopsychospo³eczne:
 nadu¿ywanie przez pacjentkê luminalu w sytuacjach
stresowych mog³o byæ powodem obni¿enia siê progu
drgawkowego;
 niedotlenienie o.u.n. w przebiegu wady serca;
 cechy osobowoci histrionicznej: chwiejnoæ i przesadna ekspresja emocjonalna, egocentryzm, nadmierne pragnienie admiracji [10];
 brak poczucia bezpieczeñstwa w rodzinie generacyjnej  nadu¿ywaj¹cy alkoholu, nie licz¹cy siê z potrzebami innych ojciec (pacjentka twierdzi³a, ¿e ojciec
wykorzystywa³ j¹ seksualnie), nieakceptowana identyfikacja z biern¹ i podporz¹dkowan¹ ojcu matk¹,
która nie stanowi³a oparcia w sytuacjach zagro¿enia
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ani te¿ wzorca roli kobiecej, rywalizacja z siostr¹,
któr¹ pacjentka postrzega³a jako bardziej zaradn¹;
 izolacja od rówieników z powodu zakazów ojca, unikania aktywnoci fizycznej, w tym zabaw, z powodu
wady serca oraz nadwagi;
 trudnoci z przyswajaniem wiedzy, co wp³ywa³o na
jej nisk¹ samoocenê;
 perspektywa zawarcia ma³¿eñstwa  obawa przed za³o¿eniem w³asnej rodziny, pe³nieniem roli kobiecej
i przejêciem odpowiedzialnoci w doros³ym ¿yciu,
prze¿ywanie poczucia winy zwi¹zanego z pozostawieniem chorej na RZS matki, za któr¹ przejê³a wiêkszoæ obowi¹zków domowych, poczucie nadrabiania strat emocjonalnych z ojcem, który utrzymywa³
abstynencjê z obawy o jej stan zdrowia zwi¹zany
z nasileniem objawów.
Pacjentka zwraca³a na siebie uwagê w ró¿noraki sposób, np. zachowywa³a siê i ubiera³a jak ma³a dziewczynka, nieraz uwodzicielska w zachowaniu. W pracy samorz¹du ujawni³a potrzebê znaczenia, kontroli i wp³ywu
na innych. Objawy dysocjacyjne sprawia³y, ¿e koncentrowa³a na sobie uwagê, szczególnie w sytuacji gdy czu³a
siê pominiêta. Po powrocie z przepustki wi¹tecznej
chcia³a przedstawiæ swój ¿yciorys, a cz³onkowie grupy
mieli potrzebê podzielenia siê swoimi prze¿yciami. Zaczê³a siê wtedy hiperwentylowaæ, pojawi³a siê bladoæ
pow³ok skórnych, dr¿enie koñczyn górnych wraz z zaznaczonym zasinieniem d³oni. Pomimo przymglenia
wiadomoci utrzymywa³a kontakt z otoczeniem. Objawy ust¹pi³y samoistnie po ok. 20 min. Po raz kolejny
zas³abniêcie, ale bez towarzysz¹cych drgawek, wyst¹pi³o w trakcie zajêæ psychodramy, kiedy mia³a zamkn¹æ
oczy i byæ prowadzona przez inn¹ osobê. Pacjentka
stwierdzi³a, ¿e sytuacje, w których traci kontrolê nad
przebiegiem wydarzeñ, s¹ dla niej nie do pokonania
i odmówi³a udzia³u w dalszej pracy. Jak podawa³a, objawy zas³abniêæ z drgawkami pojawia³y siê najczêciej
w obecnoci narzeczonego, który j¹ wtedy zapewnia³,
¿e jest mu potrzebna. Idealizowa³a swój zwi¹zek z narzeczonym, przez co nie dopuci³a do omówienia ich
wzajemnej relacji. Podczas omawiania ¿yciorysu swoje
fantazje, np. kilkanacie propozycji erotycznych od spotkanych przypadkowo na ulicy mê¿czyzn, podawa³a jako
fakt realny. W sytuacji dezaprobaty ze strony innych
i zagro¿enia samooceny wybucha³a gniewem lub siê
obra¿a³a. Bardzo pomocne w tej sytuacji okaza³y siê
zajêcia projekcyjne (psychodrama, psychorysunek, muzykoterapia), gdy¿ pomog³y w wypracowaniu wgl¹du
poprzez ominiêcie mechanizmów obronnych. Dziêki zaufaniu do grupy przesta³a odbieraæ informacje od innych
jako zagra¿aj¹ce. Przyzna³a, ¿e ma sk³onnoæ do fantazjowania, upiêksza fakty, czasem dodaje, a czêæ z nich
odrzuca, dopasowuje wydarzenia do tego, co chce uzyskaæ. Uzna³a, ¿e korzystniejsze jest rozpoznanie problemu i próba jego rozwi¹zania. Po przepustce podzieli³a siê z grup¹ poczuciem ulgi po rozmowie z ojcem,
któremu powiedzia³a o molestowaniu seksualnym jako
przyczynie swojej choroby, ale przyzna³a, ¿e pomimo

to kocha ojca. Grupa zauwa¿y³a, ¿e gdy sobie nie radzi, nie mo¿e sobie pozwoliæ na chwile s³aboci, a agresja i z³oæ dawa³y jej poczucie si³y i kontroli nad otoczeniem, a w przypadku braku skutecznoci omdlenia
chroni³y j¹ przed jawnym wyra¿eniem bezradnoci. Niewiadomie dystansowa³a siê od otoczenia, wzbudzaj¹c
niepokój, a jednoczenie skupia³a na sobie uwagê. Zaspokaja³a naturaln¹ potrzebê opieki t³umion¹ z powodu
lêku przed nadu¿yciem i zranieniem. Przed wypisem
adekwatnie do sytuacji wyra¿a³a swoje obawy przed
pe³nieniem doros³ych ról w ¿yciu. Na psychorysunku
pt. Ja za piêæ lat uruchomi³a mylenie ¿yczeniowe,
gdy¿ jak twierdzi³a ¿e na pewno bêdzie siê czu³a bardzo dobrze. W ten sposób nie dopuci³a do omówienia
planów na przysz³oæ z uwzglêdnieniem choroby somatycznej o niekorzystnym rokowaniu.
KOMENTARZ
W przedstawionym przypadku, tak jak u wszystkich
pacjentów z podwójnym rozpoznaniem, konieczne jest
uwzglêdnienie wp³ywu stanu psychicznego na stan somatyczny oraz odwrotnie. Choroba somatyczna poprzez
mikroorganikê nasila³a reakcje pacjentki na wszelkie
przykre sytuacje, które mia³y miejsce w toku psychoterapii, co przejawia³o siê zmianami nastroju i nadmiern¹
dra¿liwoci¹. Pracê w terapii utrudnia³o niewiadome
dzia³anie w celu zwrócenia uwagi (mylenie ¿yczeniowe, fantazjowanie), co wzbudza³o w¹tpliwoci co do
niektórych przedstawionych przez ni¹ wydarzeñ ¿yciowych. Ponadto uruchomi³a mechanizm obronny zaprzeczania chorobie somatycznej tak jak wiêkszoæ pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ zagra¿aj¹c¹ ¿yciu z powodu
lêku przed mierci¹ [3]. Jednym z trudniejszych zadañ
w przedstawionym przypadku jest kwestia terminologii
dotycz¹cej rozpoznania. Na oddziale neurologicznym
rozpoznano u pacjentki psychogenne napady padaczkowe, a po konsultacji psychiatrycznej: zaburzenie dysocjacyjne. Przyczyn¹ zas³abniêæ mog³y byæ zarówno
czynniki kardiologiczne, jak i emocjonalne, ale uwzglêdniaj¹c podejcie holistyczne do chorego zastanawiamy
siê nad udzia³em obu tych czynników. W oddziale nie
obserwowano u pacjentki nag³ej utraty przytomnoci
prowadz¹cej do upadku. Tego typu napady wystêpowa³y
u niej w przesz³oci. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e by³y one
zwi¹zane z wad¹ zastawki aortalnej. W zwi¹zku z ograniczeniem aktywnoci fizycznej objawy kardiologiczne
mog³y mieæ postaæ subkliniczn¹. Objawy zwi¹zane
w rzeczywistoci z wad¹ zastawkow¹ mog³y byæ przypisane wy³¹cznie czynnikom emocjonalnym [9]. Stwierdzona badaniem echokardiograficznym dodatkowo
membrana podaortalna oraz wypadanie p³atka zastawki
dwudzielnej, zwiêksza³o ryzyko omdlenia. Brak poszerzenia i przerostu lewej komory serca oraz znacz¹cego
gradientu cinieñ nie uzasadnia³ jednak¿e zas³abniêæ
jako wystêpuj¹cych wy³¹cznie na pod³o¿u kardiologicznym. St¹d istotne znaczenie w przypadku pacjentki mia³y
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okolicznoci w jakich dochodzi³o do omdleñ czy zas³abniêæ. Na podstawie obserwacji pacjentki w Klinice
Nerwic uznalimy, ¿e mielimy do czynienia z zas³abniêciami w okrelonej sytuacji psychologicznej zwi¹zanej z prze¿ywaniem stresu. Silne stresory wyzwala³y
u niej hiperwentylacjê. Kieruj¹c siê wytycznymi European Society of Cardiology [6], ¿e do omdlenia mo¿e
prowadziæ wiêcej ni¿ jeden mechanizm patofizjologiczny, zastanawiamy siê nad wp³ywem uk³adu wegetatywnego na hemodynamikê kr¹¿enia krwi u przedstawionej
pacjentki z wad¹ aortaln¹. Bierzemy pod uwagê, ¿e
potrzeby kr¹¿enia zwi¹zane z mobilizacj¹ organizmu
w przebiegu reakcji na stres, nie mog³y byæ zaspokajane
wzrostem rzutu serca. Pacjentka mia³a cinienie rozkurczowe na granicy dolnej normy. W przypadku dalszego
obni¿enia siê cinienia wskutek innych przyczyn, np.
neurogennego odruchowego zespo³u, mog³o dochodziæ
do spadku kr¹¿enia mózgowego i do omdlenia. Przewlek³e niedotlenienie o.u.n. w przypadku pacjentki
mog³o byæ istotnym czynnikiem doprowadzaj¹cym do
dysregulacji uk³adu wegetatywnego. Ponadto, silne
prze¿ywanie emocji prowadzi³o do pobudzenia uk³adu
wspó³czulnego jak i przywspó³czulnego, co mog³o przyczyniæ siê do zmian czynnociowych uk³adu kr¹¿enia
[12]. W przypadku pacjentki w toku psychoterapii poznawczo-behawioralnej dosz³o do zmiany postrzegania
sytuacji stresowej ¿e mo¿na wp³yn¹æ na przebieg wydarzeñ, co mia³o znacz¹cy wp³yw na obni¿enie poziomu lêku i wi¹za³o siê ze znaczn¹ stabilizacj¹ emocjonaln¹. Mog³o to prowadziæ do os³abienia reakcji
wegetatywnych ze strony uk³adu kr¹¿enia oraz przyczyniæ siê do poprawy objawowej. Udzia³ uk³adu wegetatywnego w przypadku omdleñ czy zas³abniêæ, gdzie
przyczyna ich jest bardziej z³o¿ona, nadal wymaga pog³êbionych badañ [6].
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