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Terapia behawioralna chorych z zaburzeniami
obsesyjno-kompulsyjnymi i ich bliskich
Behavioral tllerapy of obsessive-compulsive patients and their family members
IVOR HAND
Z: Psychiatrische und Nervenklinik, Universitiitskrankenhaus Eppel1dOff, Hamburg
STRESZCZENIE. Pracę rozpoczyna przeglqd
współczesnych poglqdów na jenomenologię natręctw w ujęciu behawioralnym. Następnie autor
przytacza podstawowe dane epidemiologiczne
o występowaniu i współwystępowaniu zespołu
natręctw. Omen'via indywidualne i interakcyjne
jimkcje czynno.fci przymusowych i /la tym tle
jormułuje podstawy strategii behawioral/lej terapii natręctw, ilustruje je przykładami kazltistycznymi i przytacza wyniki badaJlnad jej wynikami (red.)

SUMMARY . The papa begilis with an overview oj
current cOJlcepts representing the behavioral approaclz and concernil1g the phenomenology oj obsessive-compulsive disorder. T/zis is jollowed by
basic epidemiological data Oll fhe prevalence and
comorbidity ojthe obsessive- compulsive syndrome.
Individual and interactional junctions served by
compulsive behaviors are discussed and t/ze basics
oj behavioral tllerapy oj the obsessive-compulsive
disorder are outlined against this background. The
latter are illustrated by case studies. Moreover,jindings oj outcome studies in thisjield are cited (Ed.).

Słowa

kluczowe: zespół natręctw / zaburzenie obsesyjno-kompulsywne/ podejście behawioralne / terapia
behawioralna
Key words: obsessive-compulsive disorder / behavioral approach / behavioral therapy

Stereotypie i rytuały w myśleniu i zachowaniu są niezbędnymi procesami zarówno w
psychicznym i intelektualnym rozwoju, jak i
w społecznym przystosowaniu człowieka
[Erikson 1978]. Tylko w ten sposób wielka
ilość stale zmieniających się bodźców oddziaływających na jednostkę może zostać zorganizowana w znane jej struktury i na tyle
wbudowana w stereotypowe wzorce odpowiedzi, by świat zewnętrzny nie był codziennie przeżywany jako konglomerat całkowicie
nowych bodźców. W procesie tym, zdrowie
polega miedzy innymi na tym, że w wytwarzanych stereotypach rozwija się wyważona
równowaga między elastycznością i sztywnością. Spadek umiejętności przetwarzania infonnacji (wrodzony lub nabyty) powoduje, że
adaptacyjna elastyczność może być tracona na

rzecz wzmożonej sztywności (próba kompensacji).
Przymus - w rozumieniu dostosowanego do
noml stereotypu myślenia i działania - jest
pożądanym i propagowanym sposobem zachowania w większości społeczeństw religijnych i wielkoprzemysłowych.
Myśli i czynności natrętne uzupełniane są
przez czynnościowe objawy wegetatywne na
płaszczyźnie
kognitywno-motorycznej, jak
również przez zależne od emocji, wielorakie
objawy nerwicowe. We wszystkich grupach
diagnostycznych chorób psychicznych objawy
z kręgu natręctw występują bardzo często [Foulds 1976].
Natręctwa rozwijają się jako kontinuum z
płynnym przejściem od "nomlalności" do
"choroby". Już u osób "nomminych" mogą
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spełniać różne role, pojawiając się jako nieodparte namiętności lub pragnienia, albo z drugiej strony - jako uczucie brzemienia, nieprzezwyciężalnej winy. Natręctwa w nerwicach, psychozach, zaburzeniach psychoorganicznych są przeważnie próbą kompensacji specyficznych dla danej choroby braków
(np. deficytów społecznych, ambiwalencji, zaburzeń koncentracji i pan1ięci). W razie przeciążenia mogą być wyrazem dekompensacji.
Przykład.
Strażnik

niony za

z agencji ochrony jest bardzo ce-

zmysł porządku, punktualność

powiedzialność.

i od-

Gdy agencja przejęła nowy
obiekt do ochrony - otrzymał awans i powierzono mu kierowanie sześcioosobowym ze~polem. W 6 miesięcy później stał się niezdolnym do pracy - nie był w stanie przestać
sprawdzać zamknięcia drzwi swego mieszkania i nie docierał do pracy. Przez awans
został skonfrontowany z własnymi deficytami
społecznymi, dotąd niedostrzegalnymi dla
otoczenia, z brakiem pewności siebie. .Tako
przełożony nie potrafił pokierować grupą,
być rozjemcą lub "stawiać na swoim". Z braku zaufania nie potrafił powierzać zadań . .Tego wcześniejsze cechy anankastyczne, które
miały dotąd charakter adaptacyjny, na nowym stanowisku uległy eskalacji. Początkowo
ich nasilenie było jeszcze sensowne ("lepiej
pracownika kontrolować niż mu ufać"), póź
niej doszło do unikania przeciążającej pracy
poprzez przymusm've, niemal dosłowne "przyklejenie się" do drzwi własnego mieszkania.
Od dziesięcioleci trwa dyskusja na temat
przyczyn biologicznych (organicznych, genetycznych) leżących u podłoża lub współistnie
jących w powstawaniu zaburzeń obsesyjnokompulsyjnych. Badano je znacznie intensywniej niż w przypadk'U zaburzeń lękowych i
często o nich pisano w literaturze jako o "za:burzeniach neuro-behawioralnych". March
uważa jednak, że:
"realnie patrząc, badania behawioralne nad
neuroanatomią i neurofizjologią zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych thvią jeszcze w powijakach" [March i wsp., .Tenike i wsp. 1990J.

Trudno oczekiwać, by w przyszłości powstał
jednolity biologiczny model, ponieważ prawdopodobnie zaburzenia te są zespołem o zmiennej
konfiguracji objawów i zróżnicowanych funkcjach indywidualnych i interakcyjnych i nie
stanowią jednolitego obrazu chorobowego. Bardzo trudne do oddzielenia w poszczególnych
przypadkach są udział i znaczenie czynników
genetycznych, organicznych, stylu wychowania
(rodzicielskiego, szkolnego, religijnego), jak
również wcześniejszych i aktualnych, obciążają
cych wydarzeń życiowych.
W ostatnim dziesięcioleciu, w terapii behawioralnej natręctw powstała duża rozbieżność
między postępowaniem lekarzy praktyków i
klinicystów z jednej strony, a publikowanymi
pracami badawczymi poświęconymi terapii z
drugiej strony. Z klasycznej literatury o terapii
behawioralnej odnosi się zwykle wrażenie, że
"techniki" nakierowane na objawy (głównie
konfrontacja z bodźcami wyzwalającymi natręctwa przy równoczesnym zaniechaniu reagowania natręctwem: ekspozycja i powstrzymywanie się od reakcji) są po prostu terapią
dla tych pacjentów. Uważa się je - i przesadnie
się to podkreśla - za specyficzną interwencję
w przeciwieństwie do interwencji "niespecyficznych" dotyczących innych obszarów problemowych, których wartość jest zaniżana. Podczas gdy nie przydaje się znaczenia literaturze
mówiącej o całościowym planie terapii, potrzebnym przecież większości pacjentów, to w
przypadku interwencji nakierowanych na objaw prace badawcze doprowadziły do znacznego postępu usystematyzowania tych interwencji, wywodzących się z kliniczej intuicji.
[Marks 1987, Barlow 1988, Foa 1990]. Publikacje te, podobnie jak klasyczna psychopatologia w psychiatrii, odzwierciedlają jednak
wyłącznie pewne przesłanki psychologii indywidualnej. W terapii behawioralnej natręctw
kombinowane są z sobą interwencje nakierowane na objawy z interwencjami dotyczącymi
innych obszarów problemowych [wieloczynnikowa terapia behawioralna, Lazarus 1976].
Gdy objawy natręctw pojawiają się w przebiegu związków rodzinnych, związków z partne-
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rem lub w przewlekających się trudnych sytuacjach w miejscu pracy, do terapii z reguły
włączane jest najbliższe społeczne otoczenie
pacjenta [systemowa terapia behawioralna,
RaJey 1977]. Treść i kolejność poszczególnych kroków w planie leczenia określa kompleksowa analiza (strategiczna terapia bellawioraina).
Strategiczno-systemowa wieloczynnikowa
terapia behawioralna [Rand 1988] zawiera:

• • i:.·a~hlii~··.·za(;howM;UWtJUrtk8~illl.·t\lhk(;ji.
.······.····.··n1otywaeji oraz anaIizęzwiązkówiludźmL>
•••••••.•. •. . Stanowi to podstawę strategii leczenia. która
uwiglę4niaw równejinierze[unkcjeindy. . . . . . . . . widualrie. iin terakcyjnezachówąń< (W.tyril·
(chorobowych). jak i ich" nieli~wli1ClóInione
}·.·• • • ··inl#llcje";·•..•••••..•••••..•. . ••.••.•.•••• \ • •·<.·• • .•.• •.• •·....U·. S • • ·• •.• • • >.••••••.•
g: pojedyncze elemenWtooriii praktyki szkół o
<Wientacjisystemowej . [Frie;.e!11Q85].któ~ .•
••••••••••

~c~i~~~::a~~e~t~~!~ifa:h~i6~7J~~o.-. . .

Podobnie jak w zaburzeniach lękowych, tak
i w myślach oraz w czynnościach natrętnych,
wskazane jest przeprowadzenie specyficznej w zależności od objawu - terapii przez ekspozycję. W ostatnim czasie (podobnie jak np.
wobec agorafobii) doświadczeni terapeuci oferują pacjentom z natręctwami i ich rodzinom
poradniki, które podają wskazówki jak stosować na sobie samym ekspozycję [Marks 1977,
Roffmann 1990. Poa 1991, Rand i wsp. w
przygotowaniu]. Potencjalną korzyść, przynajmniej częściowo. wykazano jedynie z poradnika Marksa. Stosowanie takich poradników w
prak'tyce ogólnej i poradnictwie psychiatrycznym prawdopodobnie może poprawić skuteczność leczenia.
Celem tej pracy jest przekazanie podstawowych infonnacji o postępowaniu behawioralnym - szczególnie o modelu rozumienia indywidualnych i interakcyjnych funkcji myśli i
czynności natrętnych (z opisanu przypadków).
Dzięki nim postępowanie na codzień z chorymi na natręctwa i ich bliskimi może się stać
dla wszystkich zaangażowanych stron skuteczniejsze i mniej konfliktowe.
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Równocześnie wskazuje się na pewne ograniczenia. Przedstawione hipotezy nie zostały
jeszcze eksperymentalnie zweryfikowane, a
uzyskane przez autora efekty terapii (przez
interwencję zorientowaną systemowo) są na
razie tylko częściowo opracowane [Sauke i
Rand 1985). Autor ma nadzieję, że wysunięte
koncepcje zostaną ostatecznie potwierdzone w
dalszych badaniach naukowych i w klinice.

FENOMENOLOGIA
I EPIDEMIOLOGIA ZABURZEŃ
OBSESY,JNO·KOMPULSY,JNYCH
Fenomenologia
W literaturze psychiatrycznej zaburzenie
jest z reguły określane jako natręctwo, jeśli
występuje często lub powtarza się, jest niechciane, odbierane subiektywnie jako bezsensowne, wywołuje wewnętrzny opór i odrzucenie, nie podlega własnej kontroli i przy powstrzymywaniu z zewnątrz prowadzi do
przeżywania lęku, niepokoju lub innych przykrych stanów.
Typowy jest podział na myśli i czynności
natrętne, czasem dodatkowo wyróżnia się natrętne impulsy (narzucające się pragnienie, by
koniecznie zrobić coś bezsensownego lub niebezpiecznego). Jest też jeszcze szczególna,
sporna fonna - obsesyjne spowolnienie reakcji
(obsessional slowness), która często sprawia
wrażenie mocno zabarwionej organicznie.
Trzeba jednak, przynajmniej w jakiejś mierze,
znacznie spowolnioną motorykę interpretować
jako wyraz szczególnie intensywnych i powtarzających się natręctw myślowych.

Zestawienie najczęściej występujących na(tabI. 1) określone zostało na podstawie
dwóch różnych badań.
W zależności od autora i bad~mia, myśli i
czynności natrętne występują wspólnie w 5080% przypadków. Różnice mogą wynikać
między innymi ze stosowania różnych narzę
dzi pomiarowych. Badania Zaworki i Randa
(1980) wykazały współwystępowanie myśli i
czynności natrętnych u 2/3 badanych. Zaskatręctw
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Tablica l. My.W i czynności natrętne u chorych z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi (badania: I - Rasmussen i Eisen 1990; II - Rasmussen i Tsuang 1984)
Badanie
Myśli

Badanie
Czynności

I

II

%

%

(N=250)

(N=44)

Kontaminacje

55

Wątpliwości

?

Zdrowie cielesne
Potrzeba symetrii
Impulsy agresywne
Impulsy seksualne
Inne treści

35
37
50
32

45
42
36
31
28
26

Sprawdzanie
Mycie i czyszczenie
Liczenie
Stawianie pytań lub spowiedź
Dążenie do symetrii i porządku
Gromadzenie

13

13

Różnorodne czynności

Różnorodne treści

60

60

natrętne

natrętne

kujące było, że

kombinacja natrętnych czyni niezależnych od nich natrętnych myśli
była trzykrotnie częstsza niż kombinacja natrętnych czynności i natrętnych myśli bezpośrednio z sobą związanych.
Hamburski Inwentarz Natręctw (HZI) [Zaworka i wsp. 1983] jest w obszarze języka
niemieckiego najlepszym przebadanym co do
trafności kwestionariuszem samooceny. W
analizie czynnikowej wyodrębniono 6 skal
(czynniki nie związane z sobą). W swnie skła
da się on z 188 dychotomicznych (tak-nie)
odpowiedzi lub pytań o:
(a) sprawdzanie, powtarzanie, myślenie po jakiejś czynności (36 pytań),
(b) mycie, czyszczenie (36 pytań),
(c) porządkowanie (36 pytań)
(d) liczenie, dotykanie, mówienie (28 pytań),
(e) myślenie o słowach, obrazach, ciągi myślowe, myślenie przed jakąś czynnością (36
ności

pytań),

(t) myśli, aby sobie lub innym zrobić coś złego
(16 pytań).
Poszczególne czynniki utworzone zostały
po części z samych myśli lub samych czynności natrętnych, po części są ich kombinacją.
Natrętne myśli zostały podzielone na myśli
przed i po czynności, na ciągi myślowe, na
myśli składające się z pojedynczych słów,

II

I
%

%

(N=250)

(N=44)

79
58
21

63
50
36
31
28
18
48

?
?
'?
'?

zclw lub obrazów (każdorazowo niezależnie
od ich treści) i na myśli agresywne, autoagresywne, o winie lub o treściach bluźnierczo-ob
scenicznych.
W literaturze anglo-amerykańskiej podkreślane są różnice treściowe. Wyróżnia się:
wątpliwości,

powtarzanie myśli, natrętne obawy, impulsy, wyobrażenia. Istnieją już starannie skonstruowane narzędzia: krótkie (72 pytania) i bardzo krótkie (40 pytań) kwestionariusze samooceny, także w dialogu z
komputerem [Klepsch 1989, 1990].
Autor ze swoim zespołem przedstawia
własne hipotezy co do istoty natręctw, różnią
ce się od większości autorów podręczników
psychiatrii oraz od DSM-III-R:
• Między przymusem nonnalnym i patologicznym nie ma skoku jakościowego - jest
kontinuum z płynnym przejściem. Linia podziału jest bardzo uzależniona od noml społeczno-kulturowych i indywidualnych.
• Zachowanie natrętne nie wynika pierwotnie
z impulsu, który jest nie do opanowania,
biegnie wbrew woli i wbrew rozsądkowi.
Jest znacznie silniej uwarunkowane i podtrzymywane przez pełnione funkcje indywidualne i/lub interakcyjne, subiektywnie
przeżywane jako pozytywne (wyjątek stanowią pewne natręctwa myślowe - p. niżej).
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Wprawdzie na płaszczyźnie racjonalnej,
dopasowanej do norm, moźna je odrzucać,
lecz jednocześnie są one nie do odrzucenia
na płaszczyźnie subiek.1ywnej (emocjonalno-kognitywnej) - właśnie z powodu funkcji, które spełniają. Szczególnie dotyczy to
często występującego w natręctwach skład
nika magicznego [Hoffmann 1927, Holtz
1984].
• Natręctw nie należy zaliczać do zaburzeń
lękowych (wyjątek stanowi natrętne mycie
i czyszczenie). Są strategią radzenia sobie z
uogólnionymi lękami, niepewnością lub deficytami, odczuwanymi jako zagrażające
egzystencji. Pełnią funkcje zupełnie odmienne niż zachowania unikowe w fobiach.
Są zaburzenia, które w literaturze były i
zapewne będą dyskutowane jako bardzo podobne lub wręcz tożsame z natręctwami. Są to:
trichotilomania, dysmorfofobia, monosymptomatyczna hipochondria, globus hystericus,
nadmierne zajmowanie się własnym trawieniem i wydalaniem, obgryzanie paznokci,
manipulowanie przy twarzy, samouszkodzenia, lęk przed AIDS, kleptomania, piromania,
przymus kupowania, patologiczny hazard
[najnowszy przegląd: Jenike, w: Jenike i wsp.
1990]. Niemal wszystkie te zaburzenia mogą
być interpretowane jako próby unikania
względnie strategie radzenia sobie (coping) z
depresją, innymi negatywnymi st;:mami emocjonalnymi i przykrymi odczuciami cielesnymi [Hand 1991a].

Epidemiologia i współwystępowanie
R lilin (1953) oceniał, że natręctwa wystę
tylko w 0.05% populacji; większe badania w USA [Rasmussen i Eisen 1990] oceniają
rozpowszechnienie na 1-2%, a Wittchen i von
Zerssen (1989) w Niemczech na 1.8%. Wyraź
ne zachowania przymusowe Uuż nie "non11a]ne", ale też jeszcze wg DSM-III-R nie chorobowe) znajdowano u 10-80% badanych z
"non11alnej" populacji w badaniach angloamerykańskich. W małej próbce (N=120)
"nonnalnej" ludności niemieckiej istotne klinipują
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cznie objawy natręctw występowały u 8% badanych i były naj częstszym objawem nerwicowym [Hand i Zaworka 1982].
Jedyne dotąd badania epidemiologiczne
nad częstością występowania natręctw u dzieci
[Rutter 1970, w: Rapoport 1989] wykazały ich
rozpowszechnienie 0,3%, a jedyne analogiczne badania u młodocianych - 0.35%.
Wśród pacjentów psychiatrycznych leczonych stacjonarnie natręctwa spotyka się w 0,54,0% przypadków. Nowsze badania amerykańskie objęły psychiatrycznych pacjentów
ambulatoryjnych, znacZ<lce objawy natręctw
znajdowano u 10%.
Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne zaczynają się najczęściej w wieku około 20 lat. W
przeciwieństwie do fobii dotyczą one częściej
mężczyzn niż kobiet. Pierworodni są bardziej
predysponowani do Z<'lchorowania. U 80% pacjentów przebieg choroby staje się przewlekły,
u 10% dochodzi do nasilania się objawów.
Hand i Zaworka (1981) na podstawie
eksperymentalnego długotemlinowego badania wyodrębnili trzy rodZ<'lje przebiegu choroby: (a) ostrą, dekompensację wieloobjawową
(b) przebieg pośredni ze względną trwałością
utrzymywania się natręctw w stosunku do innych objawów oraz (c) przebieg przewlekły z
depresją i rezygnacją.
W literaturze od czasów Janeta nie ma
jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy
natręctwa wyrastają z podłoża, jakim jest
osobowość anankastyczna czy rozwijają się
niezależnie od niej.
Jedni, np. Scharfetter (1976) uważają, że
"większość chorych z natręctwami to osobowości anankastyczne" o następujących cechach: dobry intelekt, perfekcjonizm, sztywność, wysoka wrażliwość moralna, nadmierna
sumienność, skrajność w dążeniu do porząd
kowania rzeczy i spraw (np. w dziedzinie etyczno-moralnej), skłonność do zazdrości, zawiści, skąpstwa, małostkowości,

wyrażania

swojej władzy w niemiły sposób i inne [Zaworka, Hand 1981].
Ostatnio znów duże zainteresowanie badawcze wzbudza pytanie, na ile zaburzenia
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(szczególnie osi II w DSM-III-R)
na utrzymywanie się względnie
ustępowanie natręctw (przegląd badań w: Baer i Jenike, w: Jenike i wsp. 1990). U chorych
z natręctwami znajdowano dotąd najczęściej
zaburzoną wiązkę (cluster) C osi II (advoielant, compulsil'e, dependent, passive-agressive). Jenike (1990) uważa, że o wyniku terapii
decyduje obecność lub brak schizotypowych
zaburzeń osobowości wg DSM-III-R (przy
obecności tych zaburzeń w 93% brak efektów, przy nieobecności - w 90% powodzenie
terapii). Wyniki te wymagają jednak potwierdzenia w innych badaniach.
U 100 pacjentów z natręctwami, w klinice
Uniwersytetu Browna wykazano następującą
częstość współwystępowania innych schorzeń
(zaburzona oś I wg DSM-III-R): duża depresja
- 72%, pojedyncze fobie - 25%, fobie społecz
ne - 22%, nadużywanie alkoholu - 15%, lęk
paniczny - 13%, zaburzenia jedzenia - 13%. U
57% wszystkich pacjentów występowało co
najmniej jedno takie dodatkowe schorzenie.
60-70% pacjentów skarżyło się na aktualną
depresję, która była wtórna do natręctw (Rasmussen i Eisen 1990). Podobne wyniki uzyskiwano w innych badaniach, m.in. Hand i
Zaworka (1982), Stieglitz i wsp. (1989).
Od czasów Bleułera, Janeta i Freuda toczy się
dyskusja na temat współwystępowania względ
nie przechodzenia zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych w depresję lub schizofrenię. Z przeprowadzonych dotąd badań, w tym badań autora
z 12-letnią katamnezą, przejście zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych w późniejszą schizofrenię
znajdowano maksymalnie w 1-3%, natomiast co
najmniej 10% pacjentów ze schizofrenią wykazywało również objawy związane z natręctwami
[literatura w: Jenike i wsp. 1990).
Trwają badania na temat częstości występo
wania natręctw w pierwotnej depresji. W głę
bokich depresjach bardzo trudno odróżnić od
siebie pewien przymus myśłenia od depresyjnych treści urojeniowych. Pewne znmiejszenie się zdolności do zapamiętywania (pamięć
krótka) z powodu natłoku depresyjnych skojarzeń, może kompensacyjnie spowodować, że
mają wpływ

w odpowiedzi na to pojawią się natręctwa.
Natomiast wystąpienie manii pacjenci mogą
przeżywać jako wyzwolenie od anankastycznych cech osobowości.
Niedoświadczeni terapeuci mają skłonność
do zbyt wczesnego diagnozowania schizofrenii u chorych z natręctwami (gdy tylko myśli
i czynności natrętne wydają się im dziwne).
Przy równocześnie obecnych natręctwach i
obniżonym nastroju, niedoświadczeni terapeuci - uwzględniając dane życiorysowe z wywiadu - mają trudności w różnicowaniu co jest
pierwotne, a co wtórne. Wydatnie może utrudniać ten problem fakt, że dokładniejsze zebranie wywiadu możliwe jest dopiero po nawią
zaniu dobrego kontaktu.
Natręctwa są również częstymi objawami
towarzyszącymi w innych zaburzeniach psychicznych i neurologicznych, np. w zespole Gilles
de la Tourette, w chorobie tików, w padaczce,
chorobie Parkinsona, w pląsawicy Sydenhama,
w zaburzeniach zachowania, w bulimii, anoreksji, w uzależnieniach. W ostatnich czasach
szczególną uwagę zwracają natręctwa występu
jące u pacjentów z zaburzenianli

psychosomatycznymi (Csef 1988, p. również łączący się z tym
model agresji w: Hand 1991 b).

FUNKCJE SPEŁNIANE PRZEZ
ZACHOWANIA PRZYMUSOWE
Istotne znaczenie w rozumieniu, leczeniu i
przebiegu zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
wydają się mieć jeszcze hipotetyczne funkcje
indywidualne i interakcyjne zachowań przymusowych. Należy przy tym uwzględnić, że u
większości pacjentów nakładają się na siebie
nie tylko poszczególne natręctwa, ale też róż
norodne ich funkcje! Naturalnie, same funkcje
również nie mogą wynikać jedynie z określo
nego natręctwa.

Funkcje indywidualne
Czynności natrętne

• Mycie i czyszczenie
Jako jedyne są podobne do fobicznych zachowań unikowych. Lęk z oczekiwania przed
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zakażeniem lub zabrudzeniem, podobnie jak
w fobiach, prowadzi albo do unikania, albo do
rytuałów związanych z czyszczeniem po kontakcie z brudem lub zarazkami (przeważnie
tylko wyobrażonymi). Zagrażające bodźce
mogą być pojedyncze albo, w cięższych zaburzeniach, mogą ulec generalizacji.

• Sprawdzanie, porządkowanie
W zaburzeniach nerwicowych wydają się
służyć redukcji niepewności (czy naprawdę
zamknęłam drzwi mojego mieszkania?) i lęku
przed odrzuceniem przez innych (wykonam
swoją pracę tak nadzwyczajnie dobrze, że
trzeba będzie mnie darzyć uznaniem, choć się
mnie nie lubi) - jako następstwo pierwotnych
lub wtórnych deficytów społecznych. Poprzez
nadmierne wypełnianie społecznych nornl w
zakresie porządków, dokładności, sumienności, obowiązkowości dąży się do zapewnienia sobie nagrody - aprobaty społecznej. Gdy
pożądany efekL nie następuje, dochodzi do
nasilenia określonego zachowania - również,
a nawet właśnie dlatego, że otoczenie reaguje
w jego następstwie większym odrzuceniem.
Indywidualna funkcja (oczekiwanie uznania
np. u szefa - aby je zdobyć, a w końcu nawet
wymusić - prowadzi do ciągłego przymuszania się do coraz to bardziej perfekcyjnego
wykonywania obowiązków) kieruje zachowaniem dużo silniej niż rzeczywiste konsekwencje interakcyjne (narastanie odrzucania przez
szefa). To ostatnie jeszcze bardziej zwiększa
niepewność siebie, czego rezultatem jest coraz większe nasilanie się zachowań przymusowych.
W zaburzeniach psychoorganicznych lub
psychotycznych, np. w głębokiej depresji,
można odkryć też zupełnie inne funkcje: np.
natrętne sprawdzanie jako - na początku adaptacyjna, przy dalszej eskalacji dezadaptacyjna
- reakcja na ograniczenie zdolności zapamię
tywania.
• Liczenie, powtarzanie, dotykanie, mówienie
Mogą służyć do pokonywania jeszcze bardziej zgeneralizowanych lęków. Często są wy-
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zwalane przez myśli (pierwotnie depresyjne?)
o wyobrażanych katastrofach - oczekiwanych
w odniesieniu do siebie lub bliskich osób.
Czynności lub myśli natrętnej przypisana zostaje magiczna moc oddalenia wzbudzającego
lęk wyobrażonego nieszczęścia (że należy np.
3 razy "odpukać w niemalowane drewno" z
głośnym odliczaniem). Ten przykład bardzo
popularnego, przymusowego rytuału, zawiera
następujące elementy: (a) magiczna liczba 3
jest natrętną liczbą w myśli, (b) głośne wypowiedzenie - celem wzmocnienia zaklęcia, (c)
trzykrotne puknięcie w drewno - jako czynność związana z natrętnym liczeniem i z natrętnym powtarzaniem wiążącym się z liczbą
oraz (d) z magiczną wiarą w skuteczność dotykania niemalowanego drewna.
Przeprowadzona powyżej trójstopniowa
hierarchizacja czynności natrętnych jako
wskaźnika ciężkości zaburzeń oparta jest o
wcześniejsze wyniki badań Handa i Zaworki
(1982), wg których czynności związane z myciem i czyszczeniem występują u chorych czę
sto jako izolowane objawy, podczas gdy
sprawdzanie/powtarzanie prawie bez wyjątku
związane było również i z innymi objawami.
• Wszystkie

czynności natrętne:

Mogą zawierać

w sobie magiczny składnik
[p. Hoffmann 1927, dokładne przedstawienie
społeczno-kulturowego znaczenia przymusów, magii i zabobonów w: HoItz 1984]. Przy
średnim nasileniu objawów, składowa magiczna narasta wraz z kolejnością wtrójstopniowej
hierarchii czynności natrętnych. Przy ekstremalnym nasileniu objawów składowa magiczna jest bardzo silna już w pierwszej grupie.
Gdy bodźce wyzwalające natręctwa są zgeneralizowane, wówczas trwające całymi godzinami czynności mycia/czyszczenia mają w
magiczny sposób usunąć zabrudzenia i zakażenia, które są jedynie wyobrażone, ale przeżywane jako zagrażające życiu. Ulega zagubieniu pierwotny związek z poprzednimi pojedynczymi bodźcami wyzwalającymi.
W pierwotnej depresji mogą stanowić subiektywnie najbardziej skuteczną strategię ra-
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dzenia sobie (coping) poprzez związaną z nimi
intensywną aktywność myślową i ruchową.
Chodzi tu o odwrócenie uwagi od złego samopoczucia [Hand 1992].
Mogą być współuwarunkowane przez dą
żenie do pełnego (100%) poczucia bezpieczeństwa, np. w związku z przewidywaniem
przyszłych zdarzeń. Jeśli w ramach systemu
natręctw subiektywnie jeszcze sensowne
czynności (mycie, sprawdzanie w miejscu
pracy, dotykanie drewna) zostaną zaniechane,
a potem "coś się zdarzy" (np. infekcja, gniew
szefa, śmierć teściowej) - to jak chory z natręctwanli może czuć się bezpiecznie, skoro
uważa, że poprzez kontynuowanie rytuałów
mógł temu zapobiec? Przykład z życia: grający na loterii chciałby przestać grać z powodu brak'll wygranej, ale wtedy pojawia się
natrętna myśl - "co będzie, jeśli numer mego
losu kiedyś wygra a ja w dodatku się o tym
dowiem?" Wcześniejsze postanowienie może
już być nie do przeprowadzenia. Postanowienia pacjenta zmniejszenia lub zaniechania
czynności ("dosyć z natręctwem") są bardzo
niestabilne, zmienne w czasie i zależne od
nastroju. Decyzje te dla osób z zewnątrz również są mało wiarygodne, wydają się niewykonalne. Szczególny fenomen stanowi zdolność większości pacjentów do "odraczania"
natręctw na godziny lub nawet całe dnie, jeśli
"sytuacja tego wymaga" - pacjent decyduje
"nie". Wbrew temu, co piszą podręczniki,
okazuje się, że natrętne impulsy są jednak
sterowalne. Decyzja pacjenta na "tak" i nasilenie czynności natrętnych jest dla otoczenia mało zrozumiała, tym bardziej, że pacjenta nie uczą narastające niepowodzenia,
gdyż zachowanie nasila się, pomimo że zamierzona redukcja lęku (funkcja indywidualna) trwa coraz krócej i trzeba za nią "pła
cić" coraz dłuższymi przymusowymi rytuałami. Czynniki magiczne prawdopodobnie
również w procesie eskalacji odgrywają dużą rolę i silnie sterują zachowaniem (np.
gracze, którzy wierzą w całkiem pewne liczby lub systemy, niezależnie od wygranej
czy przegranej).

Natrętne myśli

•

i

rozważania

Natrętne myśli, rozważania
nością

Mogą

dzanie

lub po niej
podobnie jak

przed czyn-

porządkowanie/spraw

stanowić próbę

kompensacji braku
siebie w lękach społecznych, szczególnie gdy chodzi o działania społeczne (np.
ciągłe powtarzanie w myślach rozmowy telefonicznej z ważną osobą lub podobne rozważania po takiej rozmowie).

pewności

•

Myśli,

aby sobie lub innym

"zrobić coś

złego"
Są
bardziej przeżywaniem depresji
lub wyrażaniem agresji niż myślami natręt
nymi. Zawierają w sobie przekonanie o czekającej ich lub już dokonanej katastrofie
(np. sprzedawczyni ze sklepu obuwniczego
w swych natrętnych rozważaniach stopniowo
nabiera pewności, że przez niewłaściwy dobór obuwia była u wielu dzieci przyczyną ich
potknięcia się na ulicy, przez co mogła spowodować ich śmierć w wypadku ulicznym;
lub np. młoda matka, która w swoich natręt
nych rozmyślaniach z przerażeniem nabiera
przekonania, że i tak nożem kuchennym zamorduje swoje dziecko). Myśli te wyzwalają
negatywne emocje (łęk, smutek, poczucie
winy, myśli samobójcze) zamiast je choć
przelotnie zredukować - tak jak to umiały
sprawić poprzednio wymienione natręctwa.
Podobnie jak w urojeniowych depresjach,
ich treści powiązane są z przekonaniem o
winie czy grzeszności. Ich funkcją interakcyjną może być wyraż..1.nie agresji - są
ważnym wentylem istniejącego tu tabu
[Hand 1991 bl

•

My.śli związane bezpo.średnio

z

realizacją

czynności natrętnych

Sporne jest, czy zaliczać je do myśli czy też
czynności natrętnych.

Założenia

(oczekiwania), co do zakresu

skuteczllo§ci

różnych zachowań natrętnych

można podzielić

na 4 podgrupy:

Terapia behawioralna chorych z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi i ich bliskich

• W

natrętnym

pewność

myciu/czyszczeniu dominuje
co do skuteczności tych zachowań

względem bodźców wyzwalających lęk:

pozwalają ich uniknąć albo później - przez
oczyszczenie - usunąć.
• W natrętnym sprawdzaniu/porządkowaniu,
u podłoża którego leży niepewność własna
lub co do akceptacji przez innych, z jednej
strony istnieje wprawdzie nadzieja na sk.'1lteczność zachowania natrętnego, jednak z
drugiej strony, dla zwiększenia pewności
wbudowywane są tu magiczne elementy
(np. natrętne liczenie, powtarzanie). Dzieje
się to dużo wcześniej niż w innych natręc
twach.
• W natrętnym liczeniu, dotykaniu lub przymusie mówienia przeważa już nie nadzieja,
lecz wiara w magiczną moc rytuałów, które
nie dopuszczą do nieszczęścia własnego lub
innych ludzi. Wiara staje się przekonaniem
i nabiera jakby znaczenia "prywatnej religii", wymaga jednak ponawiania rytuałów
przy każdej nowej utracie pewności siebie,
doraźnie ją przywracając.

• W przypadku przymusów myślenia naznaczonych myśleniem katastroficznym lub
poczuciem własnej grzeszności (są spotykane również w depresji) dominuje bardziej
przekonanie o własnej bezradności lub braku perspektyw w obliczu nieuniknionej lub
już zaistniałej katastroty.

Funkcje interakcyjne
U chorych z natręctwanli, obok typowych
interakcyjnych funkcji zachowań chorobowych, szczególne problemy stwarza anankastyczny styl interakcji, z ciągłą utajoną gotowością do agresji [Hand 1986]. W procesie
socjalizacji pacjenci z wczesnymi deficytami
społecznymi nauczyli się je maskować pseudoasertywnymi zachowanianli. W ten sposób
mogą w związkach ze swoimi partnerami odnosić na krótką metę "zwycięstwo", jednak na
dłuższą metę zaczynają być przez nich unikani, o ile są osobami zdrowymi psychicznie.
Często już same zachowania związane z ob-
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jawruni zmuszają inne osoby do zachowania
dystansu, względnie do "podporządkowania"
w sensie tolerowania lub uczestniczenia w
czynnościach natrętnych. Dodatkową, nieuświadomioną strategią unikania bardziej
spontanicznego, bliskiego uczuciowego
związku jest latentny, agresywny styl interakcji. Takie bliskie związki odbierane są jako
zagrażające i przez to - jak tylko się da unikane. Dochodzi do utworzenia się stereotypowej postawy, że inni ludzie nie są godni
zaufania, że "mnie nie lubią" - ale usiłują
dominować. Powstaje ona na podłożu wczesnych deficytów i specyficznego urazu interakcyjnego (np. gdy jedyna wczesna próba
ostrożnego wejścia w taki związek zakończy
ła się przeżyciem utraty, bolesnym i niezapomnianym). Długofalowym rezultatem tego
deficytu i stereotypowo przeżywanych złych
oczekiwań ("ludzie nie są godni zaufania")
jest wytwarzanie się samo spełniających przepowiedni i narastanie społecznej izolacji
[Dross, Belschner i wsp., w: Hand 1991 b].
Jeśli tacy ludzie w przyszłości w ogóle wejdą
w trwały związek, to z partnerem, o którym
wiadomo, że można na niego liczyć, jest podporządkowany i zależny od nich. Potem, poprzez natrętne czynności "mszczą się" na nim
(nieświadomie) za nudę w ich życiu.
Stale powtarza się profilaktyczna gra sił,
k.i.óra obciąża nie tylko kontakty społeczne
chorego, ale także związki z terapeutą, personelem oddziału i innymi pacjentami [March i
wsp., Livingston - Van Noppen i wsp., w:
Jenike i wsp. 1990]. W tym mogą tkwić przyczyny przerwania terapii przez pacjenta (lub
terapeutę) lub jej niepowodzenia. W literaturze
behawioralnej ten problem jest prawie nie
uwzględniany. W związku z jego ogromnym
znaczeniem zostanie on szczególnie uwypuklony w opisie przykładów terapii.
Dokonano przeglądu różnorodnych, często
nakładających się na siebie funkcji natręctw.
Uzmysławia on, że rzadko kiedy mogą udać
się próby prostego wygaszenia objawów zwią
zanych z natręctwami, tak jak w przypadku
objawów lękowych (paniki lub zachowania
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unikowych). Próba terapii nakierowanej bezpośrednio na objaw w żadnym przypadku nie
odpowiada prawdziwym motywacjom tych
pacjentów.

PODST AWY STRATEGII
LECZENIA PACJENTÓW I ICH
BLISKICH
Zanim podejmie się decyzję co do kierunku
terapii (nacelowana na objaw, pomijająca objaw - nacelowana na przyczynę lub kolejno na
oba) konieczna jest kompleksowa analiza infommcji uzyskanych z wcześniej utworzonego
związku terapeutycznego. Tylko związek terapeutyczny utworzyć może płaszczyznę, dzięki
k1.órej pacjent będzie zdolny do uniesienia trudów związanych z pracą terapeutyczną. Konieczne jest poznanie motywacji pacjenta do
zmian. Początkowy etap terapii ma u pacjentów z natręctwami dużo większe znaczenie dla
dalszego przebiegu terapii niż u chorych lęko
wych. Terapeuta jest stale konfrontowany ze
szczególnymi problemami motywacyjnymi. Z
jednej strony istnieją u pacjenta subiektywne,
przynajmniej częściowo pozytywne funkcje
objawów, a z drugiej w interakcjach pacjenci
są niezwykle wrażliwi i uraźliwi. W zwi'lZku
z tym wszystkim ryzyko popełnienia błędu
przez terapeutę jest odpowiednio wysokie. Poniżej, temu wstępnemu etapowi terapii z jego
typowymi problemami (zatajanie objawów,
agresja w interakcji), poświęcona będzie
szczególna uwaga.

Funkcje natręctw i

oporność

na

zmianę·

Budowanie kontaktu,

wyjaśnienie

motywacji

Przy równoczesnym uwzględnianiu indywidualnych i interakcyjnych funkcji natręctw
można wyodrębnić zróżnicowane obrony
przeciwko zmianom. Rzeczywistej motywacji
pacjenta do zmian nie musi odzwierciedlać ani
jego własna deklaracja, że chciałby, aby terapia usunęła jego objawy, ani zaprzeczenia ze
strony rodziny, że tak nie jesL Należy wy-

jaśnić, jak daleko zbieżna jest deklarowana i ta

"prawdziwa" motywacja pacjenta do zmian.
tu pomóc ocena, jakie zmiany "mogłyby
w ogóle być chciane" przez pacjenta, rodzinę
i terapeutę - niezależnie od wypowiadanych
wcześniej życzeń i z uwzględnieniem całościowej sytuacji życiowej [Hand 1981, Hoffmann 1927].
Może

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne - zatajana
choroba
Tendencja do zatajania objawów jest szczególnie duża u pacjentów z natręctwanu żyją
cych sanlOtnie. Spowodowane to jest subiektywnymi, przynajmniej częściowo pozytywnymi funkcjami objawów, a także lękiem
przed niezrozumieniem i ośmieszeniem się, a
w końcu również lękiem przed ewentualnym
przymuszaniem ich do zmian. Ci pacjenci
przychodzą do lekarza raczej z powodu różno
rodnych objawów psychosomatycznych, depresyjno-dysforycznych lub lękowych, aby
doświadczyć jakiejś ulgi w swoim cierpieniu.
Nawet u 1/3 pacjentów z pierwotnymi fobiami
(np. agorafobią, socjofobią) "zatajanie choroby" może pogorszyć wyniki leczenia. O swoich natręctwach mówią dopiero przy ukierunkowanym przez terapeutę wywiadzie lub w
odpowiedzi na pytania w specjalnym kwestionariuszu. Zdarza się, że w takim kwestionariuszu dopisują swoje pytanie, czy "takie coś"
zdarza się często i dlaczego w ogóle stawia się
takie pytania. Silna skłonność do zatajania
spowodowała, że w literaturze amerykańskiej
zespołom obsesyjno-kompulsyjnym przydano
drugą nazwę: "zatajana choroba". Ta "zatajona
choroba" w przypadku pary małżeńskiej może
dla terapeuty stwarzać sytuację szczególnie
trudną do rozpoznania.
Przykład
Małżonek (z wykształceniem wyższym)
przyprowadza swoją żonę (gospodynię domową) do terapii, aby leczyć jej stale narastające
natrętne mycie i czyszczenie. Żona potwierdza
przedstawioną przez małżonka własną chęć
do zmiany. Dopiero wizyta w domu ujawnia,.
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że właściwą chorą

na natręcfl1la osobą jest
mąż. To on z powodu przymusu gromadzenia
czasopism, które rzekomo są dla niego niezbędną literaturą fachową, zastawił stertami
całą sypialnię i ostatnio zajmuje już jadalnię.
Dopiero po wielu bezowocnych próbach przekonania męża, aby przyhamował dalsze zagracanie mieszkania, pacjentka poczynając
od kuchni (miejsca, w którym rządzi) zaczęła
rozbudowywać sv.,ój system obronny w postaci lęku przed brudem i zarazkami, z którego
później rozwinął się przymus mycia i czyszczenia. W czasie wszystkich wstępnych rozmów wspólnie zatajali, kto jest właściwym
chorym, dopiero w "analizie zachowań in vilIO", w środowisku domowym, ujawnił się cały
problem.
Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne - choroba
agresji
Wspomniane wyżej pieIWotne deficyty społeczne i związ:,ma z nimi bezradność, niepewnoŚĆ i trudności w interakcjach (w dostrzeganiu,
przepracowywaniu i wysyłaniu sygnałów) sąjuż
przez samych chorych nieuświadamiane. Może
zostać podjęta próba ich kompensacji z jednej
strony przez wcześniej opisany pseudoasertywny styl komunikacji i z drugiej strony również poprzez odreagowanie agresji za pomocą zachowań przymusowych jako pewnego rodzaju przymusu agresji. W rodzinach i związkach partnerskich zachowania przymusowe mogą stać się
"bronią" we wzajenmych interakcjach, jeśli te
deficyty występują u wszystkich uczestniczą
cych osób. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy
między członkami rodziny trwa walka o władzę
i poprzez natręctwa dąży się do osiągnięcia dominacji. Osoba subiek1ywnie "uciśniona" próbuje się uwolnić poprzez natręctwa skierowane w
stronę przeciwną ("akcja wyzwala reakcję").
Przy dalszej eskalacji "walka na natręctwa" może znaleźć ujście w agresji fizycznej. Poniżej
przedstawiono kilka takich typowych przykła
dów w różnych konstelacjach rodzin i par.

Córka-matka.
Matka mieszka u zamężnej córki. Codziennie z uporem nęka córkę ciągłymi upomnie-
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niami, żeby gospodarstwo domowe prowadziła czyściej i porządniej. Po bezskutecznych
próbach obrony przed stałą ingerencją matki,
u córki rozwija się i bardzo szybko narasta
czynność starannego wygładzania po.§cieli
przy porannym słaniu łóżka. Wkrótce robi to
już całymi godzinami zaniedbując resztę gospodarstwa. Efekt jest taki, że w końcu matka
próbuje zalecić córce, aby stała się mniej
porządna (w tym zakresie). Narasta konflikt
między matką a córką, matce grozi dekompensacja krążeniowa. Osobą pierwotnie cierpiącą jest córka bezradna w interakcjach z
matką. Doprowadziła ona tu, poprzez nieuświadomiony sobie paradoks, do odwrócenia sytuacji. Przez zachowanie, przymusowe
skrajnie nasi/one, lecz o minimalnym zasięgu,
doprowadziła pierwotne zalecenia mt/tki do
absurdu, tak że w końcu ta usiłowała "wychowywać" córkę w przeciwnym kierunku. Dalsza analiza związku matki z córkq wykazała
istniejącą od lat bardzo napiętą sytuację z
długotrwałą walką o dominację. Wywieranie
coraz to większego nacisku na natrętne zachowania córki z jednej strony i nasilenie
dolegliwo.ki sercowych matki z drugiej utworzyły punkt kulminacyjny. Córka potwierdza, że chciałaby się pozbyć swego natręctwa, z trudno.kią opanowując wściekłość
z lęku przed atakiem serca u matki. W walce
o władzę poprzednie przymuszanie córki obróciło się teraz przeciwko matce; stało się
paradoksalną karykaturą, klinczem dla obu
stron.
Żona-mąż
Przed 20 laty żona z zazdrości obwiniała
męża o zdradę, czego ani on nie pOfl1lierdzał,
ani inni członkowie rod=iny nie podejrzewali.
Po kilkumiesięcznym leczeniu pacjentki w oddziale psychiatrycznym z powodu zespołu
urojeniowego (patologicznej zazdro.ki) i
powrocie do domu, szybko rozwinęły się masywne natręctwa w postaci przymusu czyszczenia. Uważała, że skoro 16-godzinny dzień
pracy pozwala jej sterylnie wyczyścić tylko
20% powierzchni mieszkania, to pozostałe
80% ulega kompletnemu zapuszczeniu. Mąż
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wracając z pracy musiał iść wyznaczonymi
korytarzami do łazienki mieszczącej się na l
piętrze i kompletnie się rozebrać. Pacjentka
myła go gruntownie "od stóp do głów" i dezynfekowała. Tak codziennie odreago"y"'ała
starą, przewlekłą agresję o treści "skoro do
dzisiejszego dnia się nie przyznał, to jest on
nadal tak brudny jak przed 20 laty ... Kto wie,
czy i dziś nie zrobił tego samego ... Jeśli już
jego wewnętrzne zabrudzenie nigdy ma nie
zejść, to przynajmniej stale trzeba próbować
usuwać to zewnętrzne" (więcej szczegółów w
dalszej części).

Mąż-żona
Mąż mający ciężkie natręctwo powtarzania musi przez kilka godzin głośno powtarzać
jedno proste zdanie. Żąda obecno.~ci swojej
żony, by mil mówiła, kiedy on to zdanie wypowie prawidłowo i z odpowiednią intonacją.
Próby żony wycofania się z tej sytuacji zost{~ią
udaremnione - najpierw przez zamknięcie
drzwi domu, a później przez zamknięcie jej
samej w łazience. Stamtąd zmuszona jest do
słuchania,jak pacjent, który stoi za drzwiami,
mówi. Gdy żona zaczyna sygnalizować, że
''jest dobrze" lub "prawidłowo" - mąż agresywnie zarzuca jej, że go oszukuje, bo obiektywnie tak nie było. Dochodzi do eskalacji
siły. Żonie udaje się w końcu podstępem umknąć do garażu, ale gdy wyjeżdża z niego na
podwórko, pacjent rzuca się pod jej samochód.

Żona-mąiJdzieci.
Małżeństwo dla dobra swoich dzieci przeprowadza się za miasto, żona przest{~ie pracować zawodowo, a mąż, który jest na początku swojej kariery zawodowej, przez cały
tydzień jest poza domem na delegacji. Kupno
domu za miastem spowodowało zadłużenie,
którego spłatę mogą zapewnić tylko dalsze,
niezmienne zarobki męża. Po roku okazuje
się, że otoczenie nie spełnia oczekiwań żony
ani dzieci. Zaczynają się dyskusje między
małżonkami na różne tematy. Mówi się o
powrocie do centrum miasta, aby mąż coś
zmienił w planowaniu kariery zawodowej,
żeby z czego.ś zrezygnował, aby miał więcej

czasu dla żony i dzieci. Tak mogłyby ulec
naprawieniu (z punktu widzenia żony)
wcześniej poczynione błędy w planach życio
wych. Mąż zwleka z tymi zmianami zasłania
jąc się wysokim zadłużeniem: musi tak dalej
pracować aby mieć nadal duże zarobki. Żona
czuje się traktowana niepoważnie i rozwijają się natręctwa. Czynnikom tkwiącym poza
rodziną, które ograniczają jej możliwo.fei ży
ciowe i uniemożliwiają v.ydostanie się z tej
trudnej sytuacji, przeciwstawione zostają natrętne czynności mycia i czyszczenia (w domu,
który spoczywał wyłącznie na jej barkach, a
mąż był bardzo wymagający). Natręctwa zaczyna.ią ograniczać członków rodziny, szczególnie cierpi mąż, gdy w soboty wraca do
domu, cierpią dzieci, bo mają coraz mniej
swobody. Względem dzieci pacjentka zaczyna
czuć się winna, co mąż swoimi uwagami celowo jeszcze pogłębia. Rezultatem jest cierpienie wszystkich członków rodziny, tak że
pacjentka razem z mężem przychodzi na pierwszą rozmowę do terapeuty. Mówi, że oczekuje pomocy Hl pokonaniu natrętnego mycia i
czyszczenia. Dopiero po nawiązaniu głębsze
go kontaktu, gdy wytworzyło się zaufanie, była zdolna poruszyć problem, który był u podłoża (kryzys małżeński) i wyrazić swoją obezwładniającą w.feiekłoH na męża za jego
bezgraniczny upór. Pierwotnie stawiane jej
przez męża bardzo duże wymagania co do
prowadzenia domu paradoksalnie przekształ
ciły się w zachowania kontrolujące męża. Stało się to wentylem dla tłumionej agresji. Póź
niej pacjentce udało się również zrozumieć,
że natręctwa mogły być też nie wprost wyrażoną agresją względem dzieci, ponieważ poniosła dla nich ofiarę rezygnując z pracy zawodowej. Dopiero po tym wszystkim możliwe
stało się zaplanowanie odpowiedniej terapii,
zgodnej z prawdziwą problematyką i rzeczywistą motywacją. Początkowo pacjentka nie
była w stanie mówić o zasadniczych problemach w małżeńskich interakcjach, własnych
brakach, przejawiających się w tym, że nie
potrafiła stanowczo bronić siebie i swoich
spraw.

Terapia behawioralna chorych z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi i ich bliskich

Pacjent - terapeuta.
Pacjent z myślami natrętnymi stale wikła
s,;vojego terapeutę, podobnie jak osoby bliskie, w dyskusje w kółko o tym samym. Ciqgle
pyta o to, czy w poprzednich tygodniach nie
otarł się przypadkiem o pieszych, którzy przez
to wpadli na jezdnię i w ten sposób przyczynił
się niechcący do ich śmierci. Stawiał pytanie:
"czy może mi pan udowodnić, że tego nie
zrobiłem?" Każda próba uspokojenia, zapewnienia go o niewła.§ciwo.ki takich rozważań,
była oczywi.kie nieudana. Pacjent z dużą silą
arg1lmentacji Yo'ykazywał terapeucie jego błę
dy intelektualne i dawał do zrozumienia, że
"kto.§ taki" nie może być dobrym terapeutą.
Jeśli tylko terapeuta popełni jaki.§ błąd (w
odczuciu pacjenta) atmosfera pozornej życzli
Yo'o.ki i przyjaźń bardzo szybko może przemienić się w atmosferę pełnq zarzutów i oskarżeń
- co zwrotnie wpływa na terapeutę, jego nastrój i motywację do pracy. Jdli uda się przetrwać tę pienvszą, trudną fazę budowania
kontaktu, to następuje dalsza, jeszcze trudniejsza. Chodzi w niej o to, aby pacjenta
bardzo ostrożnie, możliwie nie wprost, przybliżyć do jego podstawowych deficytów tak,
żeby mógł zgodzić się na bezpośrednią pracę
nad nimi, np. poprzez program treningowy
budowania umiejętności społecznych.
Jeśli w pierwszej fazie terapii udało się
(pomimo opisanych trudności) zbudować
związek terapeutyczny i wyjaśnić motywację
pacjenta do zmian, to w kolejnej fazie wieloczynnikowej terapii behawioralnej następują z
reguły interwencje nakierowane na objaw.

Interwencje nakierowane na objaw
W czynnościach

natrętnych

Postępowaniem

z wyboru jest ekspozycja
in vivo z powstrzymywaniem się od reakcji
(tzn. zaniechaniem wykonywania czynności
natrętnej przy konfrontacji/kontakcie z bodź
cem wyzwalającym taką reakcję). W zależ
ności od poprzedzających je analiz cele takich
ćwiczeń mogą być zróżnicowane.

• Analiza
vivo (w

zachowań
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i obserwacji pacjenta in
jest uzupełnieniem analizy zachowań pacjenta in
vitro (w gabinecie terapeuty). Wnosi to czę
sto nowe, zaskakujące treści.
• Mogą stać się one punktem ciężkości dla
całości terapii. Można w ten sposób uzyskać szybką poprawę objawową w ostrych
lub "nieskomplikowanych" natręctwach
(przede wszystkim mycia się - podobnie jak
w zaburzeniach lękowych). W przypadku
gdy celem terapii objawowej jest wolniejsza redukcja natręctw, bez kompleksowego
poruszania zaburzeń leżących u podłoża,
interwencje takie mogą służyć ponownej
ekonomizacji kompensacji deficytów uzyskiwanej dzięki natręctwom oraz - w wyniku tego
odtworzeniu adaptacyjnej
rytualizacji codziennego życia. U ciężko
zaburzonych pacjentów tak postawiony cel
terapii nie zagraża funkcji ochronnej matręctw, ale umożliwia zredukowanie cierpienia wynikającego z ich eskalacji
[SulIwold 1980]. W przewlekle przebiegających zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych, jedynie takie ostrożne stawianie sobie
celów terapii wydaje się realistyczne.
• Mogą być one POcZ:ltkiem dla wieloczynnikowej terapii, która ze względu na zróżni
cowanie wątków wymaga hierarchizacji.
Gdy staje pytanie, co leczyć: objawy czy
przyczyny, to takie postępowanie jest najprostszym i najczęstszym kompromisem
między terapeutą a pacjentem, zwłaszcza
gdy na POCZ:ltk:u stawiane są różne idealne
cele terapii. Niekiedy terapia objawowa jest
dodatkowo wskazana po terapii przyczynowej - jeżeli własna dynamika natręctw
utrzymuje się, pomimo owocnego przepracowania ich przyczyn.
• Mogą być wykorzystane jako alibi dla terapii przyczynowej, która jest często wskazana, ale z powodu obron pacjenta
bezpośrednio nie do przeprowadzenia. Gdy
natręctwa służą np. unikaniu konfrontacji w
zaburzeniach komunikacji z partnerem, to
w ramach "rzekomej" terapii objawowej
środowisku społecznym)
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można pośrednio ćwiczyć współpracę

w
komunikacji, włączając w to partnerkę.
Ćwiczenia komunikacji są rzekomo nakierowane na wspólne uczenie się lepszego
obchodzenia się z natręctwami. W takich
ramach jest to dla pary bezpieczne i do
zaakceptowania, ale terapeucie służą one do
pracy nad leżącą u podłoża zaburzoną komunikacją. Zgodnie z przyjętą hipotezą efekty tej terapii generalizują się na wszystkie
inne obszary związku [Hand i wsp. 1977].

itp. Zachęca się ich do odczucia tego
stanu z całą jego siłą, do stopniowego dopuszczania go do siebie i nazywania towarzyszą
cych temu reakcji. Nieraz na tej drodze pacjent
i terapeuta otrzymują infonnacje o niedostę
pnych dotąd w świadomości wspomnieniach,
o dawnych urazowych przeżyciach, które potem, np. po zniesieniu tabu o konfliktach rodzinnych prowadzić mogą do bezpośredniego
przejścia od ekspozycji - do terapii rodzinnej
(p. dalej przykład 3).

mogą zachodzić różno

• Szybkie zintensyfikowanie zvviązku terapeuta-pacjent poprzez bogatą w emocje pracę
nad objawami.
Praca nad objawem wyzwala bogate emocje, odreagowanie podobne do katharsis,
ujawnić może wczesne urazowe przeżycia
przez co możliwym się staje wniesienie dodatkowych infonnacji o rozwoju i przebiegu choroby, które wcześniej były wstydliwie zatajane. Proces ten wspierają ćwiczenia in l'ivo w
realnym środowisku, np. w mieszkaniu, przy
których zawsze jednak powinny być obecne
trzecie osoby! (ko-terapeuta, współpacjenci
lub członkowie rodziny).
Przeprowadzanie ćwiczeń w towarzystwie
terapeuty - szczególnie w środowisku domowym pacjenta - wymaga gruntownej i szczegółowej wiedzy o różnych natręctwach i pamiętania o szczególnej u tych chorych wrażli
wości w interakcjach. Wiedza ta nie powinna
być brana z "książki kucharskiej" o terapii
behawioralnej, ale winna wynikać z dokształ
cania w ramach superwizji.

Podczas ekspozycji
rodne procesy.

• Trening radzenia sobie z objawem (reakcją)·

Przy stosowaniu ekspozycji inl'ivo i innych
objawowych naj częstszym celem pacjenta i terapeuty jest redukcja objawów. Uzyskuje się to przez rozległy trening radzenia
sobie z reakcją, dzięki czemu efek"t pozytywny
utrzymuje się długotrwale i chroni przed nawrotami. Pacjent uczy się adek-watnego obchodzenia się z negatywnymi uczuciami wystę
pującymi podczas powstrzymywania się od
natrętnych czynności lub myśli - z lękiem,
depresją, poczuciem winy, wściekłością, pustką wewnętrzną. Ekspozycja na bodziec zewnętrzny (np. dotknięcie wyobrażonego zakażo
nego przedmiotu) wyzwala jako reakcję inny,
wewnętrzny, drugi bodziec (np. silny niepokój, napięcie, negatywne uczucia), po k"tórym
dopiero następowałyby natręctwa. Decydują
cym w treningu powstrzymywania się od reakcji jest zachęcenie pacjenta do zaniechania
czynności natrętnych, które redukując emocje
zmniejszają złe samopoczucie. Chodzi o nauczenie się postępowania z tymi wewnętrzny
mi, a nie zewnętrznymi bodźcami.
ćwiczeń

• Rozszerzanie samoeksploracji oraz analiza
uwarunkowań ifunkcji w stanie dużego pobudzenia emocjonalnego.
Podczas ekspozycji pacjenci z natręctwami
często wcale nie przeżywają spodziewanego
lękll, ale nieoczekiwane uczucia depresji,

złości

W myślach

natrętnych

Jeszcze przed kilku laty literatura o terapii
behawioralnej opisywała dużo więcej złych
doświadczeń i niepowodzeń terapeutycznych
przy jej stosowaniu w myślach natrętnych niż w czynnościach [Rahman 1983]. Chodzi
o to, że ekspozycja może tu być tylko rzadko
stosowana. Na pierwszym planie były: "stop
dla myśli", techniki awersyjne i niesystematyczne interwencje kognitywne. Tymczasem
w myślach natrętnych przez ekspozycję w
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myślach lub w wyobraźni, lub też przez nacelowane budowanie zachowań alternatywnych, można przeważnie uzyskać niemal równie dobre rezultaty jak u pacjentów z czynnościami natrętnymi [Rand i wsp. w przygotowaniu]. Podobne wyniki podawane są dla
nowych interwencji kognitywno-behawioralnych [SaIkovskis i Kirk 1989, SaIkovskis i
Westbrook 1989].
Ekspozycja w myślach nadaje się też dobrze do podważania dążenia do pełnego
(100%) bezpieczeństwa w związkll z przypominaniem sobie przeszłości i przewidywaniem
przyszłości. Celem jest akceptacja, że życie
zawiera w sobie też ryzyko, niepewność lub
śmierć - i wolne od lęku zrozumienie, że natręt
ne dążenie do bezpieczeństwa zabija w człowie
ku to, co właśnie jest w nim żywotne.
"Zadawanie" pacjentowi objawów w
myślach natrętnych też może być pomocne.
Należy jednak stosować je tylko wtedy gdy
istnieje związek terapeutyczny. "Zadanie domowe" w myślach natrętnych może przerwać
spontaniczne występowanie objawu. Polega
np. na tym, że pacjent powinien co 30 minut
przez 3 minuty poddawać się myśli i równocześnie notować je w zeszycie. Jednak w
przypadku wątpliwego związkll terapeutycznego takie postępowanie może być odbierane
jako złośliwe dręczenie pacjenta. Tylko przy
pozytywnym związku terapeutycznym pacjent może doświadczyć, że "zalecony przymus myślenia" staje się nudną powinnością i
że w czasie rozmów terapeutycznych mogą
być poruszane dużo ciekawsze tematy.

Interwencje nakierowane na

rodzinę

Zanim przytoczone zostaną konkretne
dla wykorzystania w terapii przedstawionych modeli funkcjonowania w ujęciu
systemowym, należy dokonać podsumowania
dostępnych strategii interwencji rodzinnych.
W strategii terapii behawioralnej mogą zostać
wykorzystane różne specyficzne oddziaływa
nia wywodzące się z różnych szkół terapii
przykłady
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rodzin. Można wyróżnić następujące interwencje nakierowane na rodzinę [Rand 1991a].
Informowanie rodziny
Pierwszy raz zastosowano je w leczeniu
schizofrenii [Anderson 1986] bazując na modelu medycznym chorób psychicznych (analogicznie jak poradnictwo rodzinne w cukrzycy).
Ogranicza się do udzielenia infonnacji o chorobie, jej przyczynach, czynnikach ryzyka
oraz o możliwości wpływania członków rodziny na pozytywny przebieg choroby.
e

• Interwencja systemowa
Krewni są włączani jako współpacjenci a
para jako diada. Rodzina jest trak-towana jako
system. Dziś już nie stosuje się typowego dla
terapii behawioraInej włączania członków rodziny jako koterapeutów. Następstwem tego
było utrwalanie podziału na chorych i zdrowych, który i lak już wcześniej nastąpił. Na
wysunięcie tej hipotezy pozwoliło ujęcie systemowe, wymaga ona jednak sprawdzenia,
jeśli chodzi o wskazania do włączania krewnych jako współpacjentów .
• Aspekt generacyjno-hierarchiczny
Raley (1977) łączy systemowe i behawioralne założenia terapeutyczne z celem przywrócenia hierarchii członków rodziny - przywrócenia miejsca, jakie zajmują pokoleniowo w
rodzinie. Jeśli np. dziecko poprzez masywny
rozwój objawów odciążyło swoich rodziców
od kont1iktu, względnie ochroniło słabszego
rodzica przed tym silniejszym - to według tego
modelu dziecko zamieniło pozycję na rodzicielską, a co najmniej jedno z rodziców przesunęło się na pozycję dziecka. Celem pierwszej interwencji byłoby przywrócenie "naturalnej hierarchii" w rodzinie, aby potem
pracować z rodzicami nad ich konfliktami
deficytami.
• Stosowanie zasad "judo"
Próbuje się wykorzystać siłę, która tkwi w
rodzinie zamkniętej na swoje otoczenie. Zamiast chcieć ją całkowicie zmieniać rozsadza-
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system, próbuje się tylko, bardzo ostroż
nie, dokonywać zmian w obrębie jej włas
nych, dopuszczalnych "granic gry". Jest to
sensowne w rodzinach, w których struktura
wzajemnych związków jest patologiczna,
wszystko trwa przewlekle, jest oporne na
zmiany, i w k1órych równocześnie jest wyraź
ne poczucie cierpienia. Często wielu ich
członków jest ciężej zaburzonych niż "delegowany pacjent". Celem terapii są powolne
zmiany. Ścisłe więzi rodzinne określa się jako
pozytywne, a system w swej egzystencji pozostaje niezagrożony.
• Zasada "dynamitu" albo "konia
skiego"

trojań

Zakłada się osiągnięcie przeciwstawnego
celu, co jest typowe dla mediolańskiej szkoły
terapii rodzin [Selvini-Palazzoli i wsp. 1977~.
Rodzinie o stereotypowym wzorcu komumkacji zostaje "zapisane" jakieś zachowan~e
("koń trojański"). W ten sposób przemyca SIę
"dynamit" komunikacyjny, gdyż rodzina, podążając za tym zaleceniem, robi coś, czego
konsek.-wencji nie potrafi przewidzieć i początkowo nie potrafiłaby ich zaakceptować.
Taka interwencja bazuje na współpracy pacjentów, bez wcześniejszego infonnowania .0
oczekujących ich następstwach. Postępowame
to wnosi obok ogromnych problemów etycznych, przy nie fachowym zastosowaniu - duże
ryzyko, lecz w kontekście behawioralnym
może ono niekiedy wydawać się wskazane.

•

Terapia indyv.'idualna o orientacji systemowej
.

Może znaleźć zastosowanie, gdy terapIa
rodzinna wydaje się wskazana, ale do współ
pracy skłonny jest tylko jeden członek rodziny. Punktem odniesienia tej terapii indy~idu
alnej jest rodzina. Desygnowanemu pacJentowi zaleca się "ćwiczenia domowe", które
wpływając na istniejące w rodzinie. lu? ~arze
stereotypowe interakcje mogą znuemac zachowania. Jednym z następstw może być pojawienie się gotowości innych członków rodziny do terapii.

Kombinacja interwencji
nakierowanych na funkcje rodziny,
pary, pojedynczej osoby.
Strategiczno-systemowa, wieloczynnikowa terapia behawioralna
Na trzech przykładach (dziecko, osoba w
wieku młodzieńczym i dorosły) przedstawione
zostanie zastosowanie kombinowanej interwencji nakierowanej na funkcje rodziny, pary lub
pojedynczej osoby w ramach hierarchicznej
strategii terapii behawioraInej.
Przykład 1.

..
Pokazuje, jakie funkcje indywidualne I Interakcyjne mogą uzyskiwać czynności przymusowe u dzieci w ramach problematyki mał
żeńskiej, dotąd traktowanej przez rodziców jako tabu. Po postawieniu hipotezy i zgodnie z
nią przeprowadzona zostanie krótkotenninowa terapia wyłącznie z rodzicami pierwotnie
prawie nie zaburzonymi i mającymi dużą motywację.
. .
Problematyka. 7-letni syn ma od 6 miesię
cy różnorodne myśli i czynności natrętne. W
3 roku życia miał już obj(rwy natręctw o niewielkim nasileniu. W pierwszym spotkaniu syn
uczestniczy tylko przez 10 minut. Na następ
nym spotkaniu z rodzicami, ojciec dowiaduje
się po raz pieJwszy, że jego żona już od kilku
lat my.m o rozstaniu z nim, ale czuje się
niezdolna do podjęcia jakiegokolwiek działa
nia. Na płaszczyźnie objawowej udało się
ukazać zaburzony układ w parze istniejący już
od dłuższego czasu: żona od dawna cierpi z
powodu d~presji, odsunęła się od seksu, a
mąż wycofał się do swojego pokoju i wieczorami łagodnie, lecz systematycznie popija.
Oboje mają wyraźne, anankastyczne cechy
osobowości.

Hipoteza. Syn, mający z matką bliski kontakt, coraz częściej intuicyjnie spostrzegał, że
matka jest nieszczęśliwa i smutna. Depresyjne
wycofanie się matki i coraz rzadszy ł....spólny
kontakt rodziców z dzieckiem spowodowały u
niego głęboką egzystencjalną niepewność. Na
pła~zczyźnie jimkcji indYYl'idualnej, przez

Terapia behawioralIla chorych z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi i ich bliskich
czynno,ki natrętne z wyraźnym elementem
magicznym, doszło do redukcji niepewności,
lęku i poczucia zagrożenia. Bardzo zmienione
zachowania dziecka podczas spacerów w
miejscach publicznych, zaburzone zachowania w szkole i informowanie o tym rodziców
przez przerażonych nauczycieli, zenvanie
kontaktu dziecka z kolegami szkolnymi i dzieć
mi z sąsiedzrnYl - w konsekwencji spełniały
funkcje interakcyjne, zmuszając rodziców do
podejmowania wspólnych akcji, a w przypadku matki apelacyjny charakter objawów natręctw II syna odwodził ją od nadmiernej introspekcji i depresji. I tak syn, po.~rednio,
przejął odpowiedzialność za dalsze losy matki
i rodziców, według Haley'a przesunął się na
pozycję dorosłego, matka zsunęła się na pozycję dziecka, a ojciec, który "schował się" w
swoim pokoju, znikł zupełnie.
Plan leczenia. Bezpo.frednia terapia syna
nie jest pożądan~/. Najpierw należy próbować
odbudować adekwatne zachowania rodziców
w obchodzeniu się z dzieckiem, a \1' drugim
etapie terapii poprawić zaburzone relacje
między rodzicami. Szczegółowo przedstawiono rodzicom hipotezy i model leczenia - oboje
z dużą motywacją podjęli współpracę.
Proces leczenia. W pielwszym etapie doszło do odbudowania adek,wltnego zachowania
rodzicielskiego. Rodzice nauczyli się intensywnie wzmacniać "nieobjawowe" zachowania, a zachowania "objawowe" ledwo zauważać; znacznie częściej niż poprzednio podejmowali wobec syna wspólne działania.
Spędzając z synem wolny czas starali się - i to
im się udawało - okazywać wobec niego jednomy.flno,fć oraz zrozumienie względem siebie. W ciągu kilku tygodni zachowania przymusowe li syna radykalnie się cofnęły, z powrotem nawiązał kontakty z dziećmi. W
przeno,vni "mógł znowu zaryzykować" i zostawić rodziców samych sobie. W drugim etapie
pracowano z rodzicami nad wyjaśnieniem
związków, które łączą ich parę (rozdzielając
zachowania rodzicielskie i małżeńskie). Koń
cowym efektem było podjęcie psychoterapii
indywidualnej przez żonę, w której pracowała
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nad problemami rodziny pochodzenia - uwaje za istotny czynnik zaburzający jej relacje małżeńskie. W tym czasie syn był już
prawie bez objawów, wykazywał nadwrażli
wo,fć w reagowaniu w chwilach, gdy konflikty
między rodzicami w trakcie ich terapii zaostrzały się i gorzej pełnili swoje role rodzicielskie. Te małe nawroty robiły na rodzicach
duże wrażenie, były potwierdzeniem słusz
no.fci postawionej hipotezy zaburzeń u syna i
wpływały na umacnianie się ich dalszej
żała

współpracy.

Przykład 2

Na przykładzie rodziny ukazane będzie, jana leczenie i długofalową prognozę
zaburzeń u osoby młodocianej miały pierwotne, głębokie zaburzenia u rodziców, ambiwalentnych wobec zmian.
Problematyka. l5-letni syn cierpi od 2,5
roku na po części dziwaczne czynności i myśli
natrętne i z tego powodu od 2 lat nie chodzi
już do szkoły. W ciągu dnia rodzice pracują,
a syn większo.fć czasu przesypia. Nocą matka
spędza z synem wiele godzin na czynno,felach
związanych zjego natręctwami: na jego żąda
nia przygotowuje mu bardzo wymy,§lne potrawy, zmienia mu po,kiel, gdy się zmoczy. Objawy II syna zaczęły się, gdy ojciec nawiązał
romans z sąsiadką. W końcu zrezygnował z
niego, gdy syn ciężko zachorował, a przyjaciółka się wyprowadziła. Relacja w parze rodziców pozostaje nadal bardzo zaburzona,
mąż z powodu zachorowania syna jest zmuszony pozostać w rodzinie, w międzyczasie
żona weszła z synem w zastępczy związek.
Hipoteza. Zachowanie syna widzieć moż
na, uwzględniając funkcje indywidualne i interakcyjne jego choroby, jako reakcję na grożący rozpad rodziny wskutek wej.§cia ojca w
związek pozamałżeński oraz jako próbę ratowania głęboko depresyjnie zdekompensowanej matki.
Plan leczenia. Już w pierwszych rozmowach widoczne było duże zainteresowanie syna przeprowadzeniem terapii u rodziców.
Do.§ć jasno sygnalizował, że początek takiej
ki

wpływ
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rodziców. Jednocześnie stało się jasne, że u
syna wskutek długiego zamknięcia się w domu
(w okresie dojrzewania) doszło do powstania
znacznych deficytów społecznych w kontaktach z rówieśnikami. Wskutek interakcji z
rodzicami wyuczył się patologicznego wzorca
komunikacji - dążenia do kontroli nad innymi.
Zaplanowano 3-stopniowe postępowanie, na
które wszyscy członkowie rodziny mieli się z
góry zgodzić. Pierwszy etap: rozpoczęcie od
terapii rodziny, w której punktem ciężko.fei
miały być nowe kontrakty odnośnie zachowań
- wzajemnego obchodzenia się z sobą i z natręcMami. Zmiana zakresu czynności przymusowych u syna i jego żądań uczestniczenia
rodzicóy" były dla syna ceną, a zarazem dla
terapeuty miarą skuteczności interwencji. W
drugim etapie: równoległe przeprowadzenie
terapii pary rodzicielskiej i terapii indywidualnej zachowań przymusowych syna. To
ostatnie było pomyślane bardziej jako alibi
względem rodziców, aby syn mógł kilkustopniowy demontaż objawów przedstawić jako
sukces specyficznej terapii i nie narazić się na
niebezpieczeństwo, że przy prostym odstąpie
niu od objawów spotka się ze strony rodziców
z zarzutami, że ich złośliwie dręczył. W trzecim etapie - gdy dwa poprzednie pozwoliły
osiągnąć wcześniej założone cele terapeutyczne - przeprowadzenie u syna terapii w grupie
młodzieżowej, aby wyrównać jego wtórne deficyty społeczne.
Proces terapii. Minął prawie rok zanim
rodzice byli gotowi przystąpić do terapii. W
międzyczasie podjęli kilka prób umieszczenia
syna w oddziale psychiatrycznym - nieudanych z powodlljego oporu. W dniu, w którym
rodzice zgodzili się na program terapii, syn
rozpoczął redukować objawy, szczególnie te
przymusy, które najbardziej obciążały rodziców. Przestał się moczyć i zanieczyszczać, mył
się znowu codziennie (przedtem tylko raz
w tygodniu), a włosy co kilka dni (przedtem
co kilka miesięcy) - tak, że wcześniejsze wąt
pliwości rodziców (skryte życzenie?), czy z

powodu jego objawów będą mogli w ogóle
uczestniczyć w terapii, stały się bezpodstawne. Od tego momentu syn i rodzice współpra
cowali przez ponad rok. Patrząc z zewnątrz
zachowanie rodziców, zarówno względem siebie jak i w wypełnianiu ról rodzicielskich,
było niezabllrzone, a matka adekwatnie rozluźniała swój związek z dorastającym synem.
Syn znowu zaczął chodzić do szkoły, nawet
po raz pierwszy związał się na krótko z jakąś
dziewczyną. Pomimo początkowej, prawie
dramatycznej poprawie, długofalowa terapia
nie powiodła się z dwóch powodów.
(a) Związek uczuciowy rodziców okazał się
nie do odMorzenia. Mimo bardzo pozytywnych zmian zewnętrznych w interakcjach, ze
strony męża nie pojawiła się gotowość, by
na nowo zbliżyć się do żony. Zmiana jego
zachowań była raczej ćwiczeniem się w obowiązkach ojcowskich - z uwagi na dobro
syna chciał s01'orzyć w domu atmosferę przyjazną i bez napięć. Równocześnie jednak
oboje rodzice jasno sygnalizowali, że o spokojnym rozstaniu z dalszym wypełnianiem
obowiązków rodzicielskich w ogóle nie może
być mowy.
(b) Syn uparcie odmawiał podjęcia dalszej
psychoterapii w grupie młodzieżowej, ponieważ już się wyleczył. W związku z tym, że te
dwa cele nie zostały spełnione, utrzymane
zostały istotne czynniki ryzyka pogarszające
rokowanie. Dwa lata później doszło stopniowo do nawrotu. l również wówczas nie udało
się nakłonić syna do podjęcia psychoterapii
grupowej. Po dalszym roku zachowanie wszystkich trzech członków rodziny było prawie
takie samo jak przed rozpoczęciem leczenia.
Przykład 3.
Uwidoczni się tu, jak mogą ulec zniwelowaniu szanse powodzenia krótkotemlinowej
terapii natręctw u żony z powodu wcześnie
jszych zaburzeń u obojga małżonków i już
długo trwającego problemowego związku.
Jednocześnie pokazuje, że nawet po latach,
wskutek wydarzeń życiowych możliwe są pozytywne efekiy terapii.

Terapia behawioralna chorych z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi i ich bliskich

Proces terapii. Na krótko przed rozpoczę
ciem rzekomo chcianej terapii urwał się ostatni kontakt pacjentki ze Jwiatem - telefoniczny.
Natręctwa uniemożliwiły jej wzięcie słucha
wki do ręki. Podczas ćwiczeń w ramach ekspozycji z dużymi trudno.fciami przekony.vano
pacjentkę do podnoszenia słuchawki i przykładania jej do ucha oraz do mówienia o
pojawiających się uczuciach i myślach. Zamiast oczekiwanego lęku dochodziło do agresji i do coraz częstszego pojawiania się myśli
o najmłodszej córce. Dopiero w tym momencie pacjentka mogła powiedzieć, że i do tej
córki ma bardzo sprzeczne, ambiwalentne
uczucia, ponieważ również i ona - jako mała
dziewczynka - podczas dramatu rodzinnego
bardziej trzymała stronę ojca. "Zapomnieć" o
tym pozwolił pacjentce z biegiem czasu tylko
fakt, że córka ta była wówczas jeszcze bardzo
mała. Okazało się, że pacjentka przestała dotykać słuchawki od momentu, w którym córka
- pomimo wszystkich rygorystycznych ustaleń
- skorzystała z telefonu. To przekroczenie zakazu uwidoczniło rozczarowanie i utajoną
agresję, którą miała również wobec niej. Z
ekspozycji tej wynikła dalsza intensywna praca terapeutyczna w parach: matka-córka i
żona-mąż. Ćwiczenia w czasie ekspozycji
otworzyły dostęp do istotnej sfery konfliktowej, o której wydawało się wczdniej, że pacjentka zapomniała lub nie chciała mówić.
Podczas pracy nad konfliktami wielokrotnie
dochodziło do eskalacji objawów pod postacią pseudoarthritis, alergii, aż do nadużycia
alkoholu z powodu Jmierci męża na chorobę
nowotworową. Dopiero potem, po kilkumiesięcznym leczeniu stacjonarnym, można było
osiągnąć pełne i trwałe ustąpienie objawów.

Problematyka. 50-letnia pacjentka cierpi
z powodu natrętnych czynności mycia i czyszczenia w mieszkaniu, w którym żyje razem z
mężem i młodszą córką. 80% mieszkania jest
(obiektywnie) zaniedbane, 20% utrzymywane
jest w sterylnej czystości dzięki l6-godzinnej,
mozolnej pracy pacjentki. Miesięcznie wydaje
1600 DM na środki odkażające, co stanowi
znaczną część dochodu rodziny.
Hipoteza. Ciężka zazdrość przed ponad 10
laty doprowadziła pacjentkę do krótkiej,
prawdopodobnie psychotycznej reakcji. Mimo leczenia farmakologicznego, szybko doszło do rozwoju natręcM. Córka i mąż w ciągu
dnia pracm·vali poza domem, po powrocie
byli krańcowo ograniczani: pacjentka pozwalała im poruszać się tylko po ściśle wyznaczonych trasach, siadać mogli tylko w dokładnie
dla nich przeznaczonych miejscach. Do czasu
rozpoczęcia leczenia pacjentka była przekonana, że mąż ją kiedyJ oszukał i zdradził.
Ciągle jeszcze czuła się upokorzona tym, że
starsze dzieci wierzyły ojcu, który zaprzeczał
zdradzie. Po wyprowadzeniu się starszych
dzieci rozgoryczona odcięła się od Jwiata
i zamknęła się w mieszkaniu. Swój stosunek
do najmłodszej córki, która jeszcze pozostała
w domu, okrdlała jako dobry i pełen zaufania. Funkcje intrapsychiczne natręctw zinterpretowano jako skuteczne chronienie się
przed ponowną psychotyczną destrukcją
myJlenia i działania. Funkcje interakcyjne
przejawiały się w możliwoJci codziennego
rozładowywania agresji przeciwko mężowi,
który nigdy nie potwierdził słusznoJci zarzutów jednocześnie sprawiając wrażenie c::.lowieka, który "przewlekle i z żalem odprawia
pokutę"·

Plan leczenia. Punktem ciężkoJci była planowana eh]Jozycja w mieszkaniu. Pacjentka
powiedziała na wstępie, że jedynym jej życze
niem jest pozbycie się natręcM, ale rÓ\-1Jf!Ocześnie przyznała, że nie wyobraża sobie, by
to było możliwe. Terapia nakierowana na objawy była pomy.vtana jako początek wieloczynnikowej terapii, której treść i cele miały
dopiero z niej wyniknąć.

133

Przeprowadzanie interwencji
Z tego, co

wcześniej

przedstawiono wyniprowadzi
się z reguły ambulatoryjnie i tylko częściowo
w gabinecie terapeuty. Odbywa się ona w realnym środowisku, tam gdzie tkwią problemy
pacjenta i jego rodziny.
ka,

że terapię behawioralną natręctw
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Tablica 2. Ambulatoryjna terapia grupowa (behawioralna) chorych z natrfctwami i ich rodzin
[wg Hand i Tichatzki 1979]
Faza

lA

Czas
trwania
(tyg.)
2

Układ

Pacjenci: wzajemne informacje o objawach, innych
problemach, trybie życia
Krewni: jak pacjenci
Terapeuci: wspomaganie interakcji w grupie niedyrektywno-dyrektywne kierowanie grupą
Wspólnie: wypracowanie celów terapii
Na pierv.'szym planie: kohezja w grupie

IB

6

Terapeuci: przejściowo rola ekspertów co do
objawów i reguł oraz norm grupowych modelowanie udzielania pomocy dla
poszczególnych członków jak i grupy w całości.
Pacjenci: uczenie strategii radzenia sobie z
objawami, uczenie się podejmowania roli
koterapeuty i lidera grupy
Na pierwszym planie: demontaż zajmowania
natręctwami, poszerzanie analizy zachowań

IC

4

się

Wspólnie: po pierwszej redukcji objawów ponowna
ocena celów - w zakresie objawów, jak i innych
obszarów problemowych; punkt ciężkości przy
interwencjach dotyczących innych obszarów
problemowych - budowanie zachowań
alternatywnych
Na pierwszym planie: przepracowywanie innych
obszarów problemowych

II

6

"Wycofanie się" terapeuty za lustro jednostronne;
interwencje terapeutów zależnie od potrzeb;
budowanie autonomii grupy

Na pierwszym planie: rozbudowa zachowań
alternatywnych, rozwijanie potencjału samopomocy
III

12

Grupa pracuje samodzielnie. Terapeuci (za lustrem)
interweniują jedynie na życzenie grupy; przejście w zależności od warunków - do dhlgotenninowych
grup samopomocy, o ile pozwalają warunki włącznie z krewnymi (optymalnie)

(setting)

Terapia behawioraZ,za chorych z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi i ich bliskich

do innych schorzeń,
choroby" nie jest żadnym wskazaniem do leczenia stacjonarnego. Przeciwnie właśnie ciężkie, przewlekłe, wciągające innych członków rodziny natręctwa - wymagają
leczenia ambulatoryjnego, niezależnie, czy jest
to pierwsza terapia "z wyboru", czy też nastę
puje po leczeniu stacjonarnym podjętym
wcześniej z innych powodów.
Hierarchiczna, wieloczynnikowa terapia
objawowa i przyczynowa chorych z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi i członków
ich rodzin może być przeprowadzona w grupach homogennych objawowo [Hand i Tichatzki 1979]. Rozwinięty przez autora model
takiej terapii grupowej, mocnym ustrukturowaniem, klarownym oddzieleniem od siebie
treściowo różnych etapów terapii - wychodzi
naprzeciw tak ważnej u tych chorych potrzebie
bezpieczeństwa oraz ich strategiom radzenia
sobie. W 3 grupach, które tak funkcjonowały,
prawie nie dochodziło do przerywania terapii.
Tablica 2 pokazuje hierarchię pojedynczych interwencji i powiązane z nimi częścio
we, zgodne z ich punktem ciężkości włączanie
partnerów - zarówno w posiedzenia grupy w
klinice, jak i podczas "ćwiczeń w domu", w
środowisku rodzinnym.
Obecnie w przygotowaniu znajduje się modyfikacja takiej profesjonalnie prowadzonej
terapii grupowej dla potrzeb grup samopomocy. Tylko na samym początku pracę grupy
zapoczątkowywaliby eksperci.
Wskazania do częściowo stacjonarnego leczenia chorych z zaburzeniami obsesyjnokompulsyjnymi.
• Brak możliwości przeprowadzenia ambulatoryjnej terapii behawioralnej.
• Istnienia ciężkich, przewlekłych deficytów
i lęków społecznych. Mogą być dużo szybciej usuwane w oddziale niż w typowym
leczeniu ambulatoryjnym, o ile w oddziale
prowadzona jest systematyczna terapia
indywidualna i grupowa oraz ćwiczenia
ułatwiające przeniesienie doświadczeń na
inne pola oddziaływań terapeutycznych i
sposób spędzania wolnego czasu. PrawdoTu,

W przeciwieństwie

"ciężkość
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podobnie jeszcze lepsza byłaby terapia behawioralna w ramach oddziału dziennego,
z dalszą kontynuacją w leczeniu anlbulatoryjnym.
• Zapoczątkowanie fannakoterapii (np. jako
podkład dla mającej nastąpić ambulatoryjnej terapii behawioralnej), ponieważ chorzy
z natręctwami bardzo często (w 20-40%)
przerywają stosowanie leków w leczeniu
ambulatoryjnym.
• Ponowne uczenie się "życia i odczuwania
przyjemności" - np. u chorych z natręctwa
mi, dawniej aktywnych, którzy od 10-20 lat
tkwią w bardzo konfliktowych układach
rodzinnych i nie mogli ich opuścić. Kilkllmiesięczne leczenie w oddziale może pomóc pokonać rezygnację i stworzyć
przełom dla nowego planowania życia.
• Załagodzenie kryzysowej, bardzo konfliktowej sytuacji w rodzinie.

WYNIKI I WNIOSKI Z BADAŃ
NAD TERAPIĄ
Pozytywne efekty terapii przez ekspozycję
u chorych z natręctwami w kilkunastu pracach
katamnestycznych (1-5 lat od zakończenia terapii) opublikowanych w latach 1973-1988
wahają się od 60% do 86% [Marks 1987,
Rasmussen i Eisen 1990]. We własnych badaniach katamnestycznych autora (39 pacjentów,
2-7 lat od zakończenia terapii) wyniki pozytywne odnotowano w 66% przypadków [Hand
1992b].
Należy jednak wspomnieć (co ogranicza te
wyniki), że - poza studium autora - przeważali
w tych badaniach pacjenci głównie z czynnościami natrętnymi dotyczącymi mycia. Poprawy uzyskiwane u takich pacjentów są ewidentnie lepsze niż u pacjentów z myślami natrętnymi. Bardzo rzadko opisywano inne
interwencje poza ekspozycją. Mogły nie być
takie rzadkie, ale mogły być traktowane jako
niespecyficzne i przez to pomijane. Operacjonalizacja natręctw i kryteria poprawy natręctw były bardzo różne, tak że porównywalność jest niewielka.
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Z drugiej zaś strony jakość i porównywaltych badań behawioralnych jest dużo wyższa niż w 16 badaniach nad innymi fonnami
terapii, dla ł-.1órych Black [1974, w: Marks
1987] dokonując metaanalizy określił poprawy na 54%.
Dotyczy to również 9 studiów niebehawioralnych, w których Rasmussen i Eisen (1990)
opisywał poprawy średnio na 58.5% (36%78%).
Metaanaliza 38 studiów nad terapią chorych
z natręctwami przeprowadzonymi w latach
1961-1984 [Quality /nsurance Project oJ Australia and New Zealand /985-/987, p. Baer i
Minichiello, w: Jenike i wsp. 1990] uznała,
między różnymi innymi formalni leczenia, terapię behawioralną (i tu w pierwszym rzędzie
uwzględniano ekspozycję inl'ivo) jednoznacznie jako najefektywniejszą fomlę leczenia
krótko- i długotenninowego.
Badania nad skutecznością fannakoterapii
podejmowane są dużo rzadziej, prawie nie ma
katamnez po odstawieniu leków, których skuteczność badano. Nieliczne badania przeprowadzone po odstawieniu leków wskazywały
na wysoki procent nawrotów (70%). Zaskakujący był fakt, że pozytywny efekt po stosowaniu leków (głównie seleł-.1ywnych inhibitorów
wychwytu serotoniny) uzyskiwano w 50-80%
przypadków, podczas gdy efekt placebo był
zbliżony do 0% [szerszy przegląd w Psychiatric AnnaIs 19, 1989, Jenike, w: Jenike i wsp.
1990] - w najnowszych badaniach z wielu
ośrodków u pacjentów z lękanu i depresją
efekt placebo wynosił 30-40%.
Dotychczasowe badania nad terapią zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i lękowych
ność

pozwalają wyodrębnić głębokie różnice mię

dzy obu grupami zaburzeń (z wyjątkiem chorych z izolowanym przymusem mycia i czyszczenia):
• zachowania objawowe mają wyraźne subiektywnie pozytywne funkcje,
• motywacja do zmian (do terapii) jest wyraź
nie niższa,
• wyniki terapii (dotyczą wszystkich znanych
fonn terapii) są wyraźnie gorsze,

• cierpienie w relacjach z innynu jest czynnikiem hamującym terapię (przy agorafobii wspierającym),

• interakcyjna wrażliwość jest tu bardziej
zbliżona do tej w schizofrenii niż tej u pacjentów z fobiami,
• wymagania wobec terapeuty są dużo wię
ksze niż stawiane samej terapii ("związki"
stawiane są nad procedurami),
• efekt placebo przy stosowaniu leków jest
bliski zeru (w zaburzeniach lękowych i depresyjnych wynosi 30-40%).
Istnieją płynne przejścia od fobii do natręctw, przy czym pośrodł-.-u mieszczą się pacjenci lękowi z zahamowaniem i z deficytanli
w kontaktach społecznych. Zaklasyfikowanie
natręctw pośród Zc:'1burzeń lękowych w DSMIII-R nie wydaje się sensowne.
Ze względu na małą ilość popraw w wybiórczo stosowanej terapii behawioralnej lub
fammkoterapii, dużo częściej niż we właści
wych zaburzeniach lękowych - choćby tytułem próby - można by stosować kombinacje
obu tych fonn terapii [Goodman i wsp. 1989].
Porównywano skuteczność terapii behawioralnej z leczeniem klomipraminą - wyniki nie są
jednoznaczne [Marks i wsp. 1988, Basoglu i
wsp. 1988]. Obecnie jest prowadzonych kilka
międzynarodowych badań w różnych ośrod
kach, porównywana jest terapia behawioralna
ze stosowaniem leków selektywnie blokują
cych wychwyt serotoniny. Do publikacji przygotowywane są badania również innych leków.
Stan badań nad wskazaniami do stosowania
terapii behawioralnej łącznie z famlakoterapią
jest bardziej Zc:'1awansowany w przypadku terapii natręctw aniżeli terapii zaburzeń lękowych.
Badanie pacjentów z natręctwami i ich leczenie jest dużo bardziej obciążające, wymaga
dużo więcej CZc:'1SU i bardziej intensywnej opieki oraz istotnie większej motywacji do długo
ternunowej pracy z pacjentem, u którego dobre wyniki leczenia są tylko częściowe lub nie
ma ich wcale. Nie jest komplikacją i nie utrudnia terapii behawioralnej bardzo częsta wtórna
depresja, współistniejąca z wyżej opisanymi
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cechami pacjentów, z ich wrażliwością w kontaktach z innymi i równoczesną utajoną gotowością do agresji. Wydaje się, że wielu pacjentów z natręctwami potrzebuje dlugotenninowego leczenia zarówno z terapią taką, jaką
stosuje się w zaburzeniach lękowych, jak i w
terapii psychoz.
Aby móc wcześniej ustalić odpowiednie
wskazania, pożądane jest wypełnienie znacznych luk w badaniach zarówno przez każdora
zowe określenie optymalnych interwencji dla
różnych fonn zaburzeń związanych z natręc
twami [np. Basoglu i wsp. 1988], jak też przez
określenie innych zmiennych wpływających
na czas trwania tych zaburzeń. Należałoby
również zintensyfikować badania nad niepowodzeniami w terapii [pierwsze przesłanki
np. u Foa i wsp. 1983, Rachman 1983, Salkovskis i Westbrook 1989, M Uhchau i wsp. 1990].
tłumaczenie: Urszula Żok-Jaroszewska
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