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СОМАТИЧНАТА БОЛЕСТ КАТО АЛТЕРНАТИВА 

НА ПСИХИЧНОТО РАЗСТРОЙСТВО 
 

Маргарита Тарейн 
 
 
Статията маркира някои основни психодинамични възгледи, според които 

соматичната болест се разглежда по аналогия на психичното разстройство. Вследствие 
на недостатъчност или провал на психичните структури и защити в преработката на 
даден психичен конфликт, той може да бъде пренесен в сферата на телесното. 
Разглежда се спонтанното заменяне на определени психични симптоми с телесни, и 
обратно; и експериментално заместване на различни конверзивни симптоми, като се 
обсъждат връзките между тях от гледна точка както на символизма, така и на 
регресивното задълбочаване. Засяга се функционалността на телесния симптом като 
защита срещу последващите процеси на дезорганизация и избухването на психоза. 
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THE SOMATIC DISEASE AS AN ALTERNATIVE  

OF THE MENTAL DISORDER 
 

 
Some of the main psychodynamic concepts, according to which the somatic disease is 

considered by analogy of the mental disorder, have been presented in the present paper. As a 
result of insufficiency or failure of the psychic structures and defences in the working through 
of a given psychic conflict, it can be transferred to the area of physique. The spontaneous 
replacement of certain psychic symptoms with physical ones and vice versa, and the 
experimental substitution of different conversive symptoms have been studied. The relations 
between them have been discussed both in terms of the symbolism and the regressive 
deepening. The functionality of the physical symptom as a protection against the subsequent 
disorganization processes and the outbreak of psychosis has been studied.  
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Като наследник на психодинамичния възглед, психосоматиката се корени в идеята, 
че физическото заболяване е нещо повече от едно случайно явление; то е сложно 
детерминирано от психичните конфликти и специфични преживявания на индивида, и 
дори целево в контекста на неговата актуална житейска ситуация. По този начин 
дефинирана, болестта имплицитно се явява алтернативна форма на психичното 
разстройство; втората възможна посока за решение на даден конфликт. Следователно 
за психичното и соматичното заболяване e възможно да се мисли като за два различни 
аспекта на един и същ механизъм, при който единствено каналът, през който се 
проявява конфликтът – в единия случай на нивото на психичното, в другия – на 
телесното, е различен. 

През 1921 г. Freud пише: „Несъзнаваното използва органични страдания [...] за 
мимическо представяне на изтласканото също така, както използва за това 
хистеричните гърчове или някакъв друг невротичен симптом”. Година по-късно той 
твърди: „Симптомът на неврозата – аз лично смятам, че и с органичния симптом е 
същото – изразява символично един изблик на несъзнаваното” [3, 11]. 

Освен това Freud забелязва, че някои пациенти вместо неврози развиват понякога 
физически заболявания [1, 275]. Според него „при всички психоневрози психичните 
процеси остават дълго време същите и едва след това се появява „соматичната 
подкрепа”, която осигурява на несъзнаваните психични процеси изход в телесното” [2, 
52]. Самите хистерични симптоми за Freud „са трайни последици от психични травми, 
чиято афективна величина е била отклонена от съзнателна обработка благодарение на 
особени обстоятелства, поради което си е пробила абнормален път в сферата на 
телесната инервация” [2, 11].  

При обсъждането на индивидуалната диспозиция към болестта Groddeck обръща 
внимание на една своеобразност на несъзнаваното на човека, което той обозначава с 
„То”, и нарича „предвидливостта на несъзнаваното, разсъдъкът на То”. Според него 
проявите на този разсъдък са напълно подобни на тези на съзнателния, „само дето 
далеч ги превъзхождат” [3, 65]. Groddeck счита, че органичните симптоми се развиват 
по аналогия на сънната и неврозната дейност [3, 177].  

Viktor von Weizsacker задава въпроса защо човек се разболява точно тук и сега. Защо 
се разболява именно от тази болест, а не от друга? По тези въпроси традиционната 
медицина знае твърде малко. Той отхвърля психоаналитичното понятие за конверзия и 
настоява отношението между психика и тяло да се тълкува като „представителство” [1, 
441 – 447]. 

Първите разработки на Парижкото психосоматично училище, ръководени от Pierre 
Marty, засягат недостатъчността на невротичните защитни механизми и разглеждат 
соматичния симптом като техен заместител. Marty развива концепта „соматична 
регресия” като аналог на психичния либиден регрес. За най-съществен принос на 
творчеството му се смята неговата гледна точка за психосоматичната икономия. Според 
този възглед всяка една психична, соматична и поведенческа продукция на човека се 
трансформира в някаква връзка с друга. Соматизациите по този начин се разглеждат 
като резултат от провал на психичните системи на защита [4]. 

Следвайки психодинамичните предположенията за формирането на соматичния 
симптом по механизма на невротичния, е допустимо той да бъде разглеждан като вид 
алтернативна форма на психичното разстройство. В подкрепа на подобна хипотеза 
следва да се вземе предвид интересният факт, че например честотата на онкологичните 
заболявания при шизофренноболни и лица с други психиатрични диагнози е 
необичайно ниска, въпреки че фактори като бедност, социална изолация и нисък 
социален статус се определят като рискови за развитието на злокачествени 
новообразувания. Въпреки това множество от рискови фактори, изследванията 
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показват нисък процент на смъртност от рак при психотиците в сравнение с общата 
популация [5, 403]. Според някои автори това е така, вероятно защото тези хора не 
оценяват адекватно стресовите ситуации или са неспособни да изпитват нормалните 
емоции и чувства, свързани със загубата и раздялата (Warren, Canavan (1934); Ananth, 
Bernstein (1977); Derogatis и сътр. (1983); Levitan, Levitan и Levitan (1980), но за други 
обяснението е различно [6, 36]. 

Според Viktor von Weizsacker, който представя психозата и органичната болест в 
тяхното сходство, при заболяванията органите се държат „неадекватно” и затова някои 
болести могат да бъдат схванати също и като „заместник на психозата”. Вероятно 
психотичен става онзи, който не намира изход от трудностите в едно органично 
заболяване [1, 448].  

Противопоставянето между психотичните и невротични разстройства от една страна 
и телесните заболявания от друга, е широко разглеждана тема в областта на 
психосоматиката. Множество клинични наблюдения го потвърждават като най-
впечатляващите от тях са свързани с непосредственото заместване на психичния 
симптом от телесен и обратно. С други думи, това, което се наблюдава е, че „[к]ато 
избухне психозата, соматичните симптоми изчезват” [7, 106]. Така в областта на 
психосоматиката упорито се налага възгледът, че соматичният симптом се явява 
средство за защита на индивида срещу психозата [8, 220].  

В „Отвъд принципа на удоволствието” Freud отбелязва, че съществуването на 
определена лезия предпазва субекта от появата на травматична невроза и дискутира 
мощния ефект на болезненото заболяване върху разпределението на либидото. Той 
пише, че „едно органично заболяване може временно да отстрани такива тежки 
разстройства в разпределението на либидото като меланхолията и да доведе до 
преходно подобрение дори състоянието на напълно развита деменция прекокс” [9, 131-
132]. Freud предполага, че това е въпрос на разпределяне на либидото и обяснява 
според него парадоксалната, но наблюдаема връзка между соматизацията и привидното 
отсъствие на психичен конфликт [10, 677]. 

В психосоматичната литература има описани множество подобни случаи. Savers 
(1955) описва пациент с язва, който развива параноидна шизофрения след 
гастректомия; Browning (1953) също наблюдава начало на невротични симптоми при 
група пациенти след гастректомия и Szasz (1949) пише за мъж, който развива 
алкохолна зависимост след ваготомия. Други автори (Alexander и French (1948), 
Schlesinger и Wolf (1949), Clark (1956), Thomas, Stern и Lilienfeld (1956)) съобщават за 
развиване на параноидна психоза след успешно повлияване на симптомите на хроничен 
колит [7, 108]. Според Lowental, когато предпазната броня на съпротивата на 
психосоматичния пациент бъде пробита, регресията може да стане прекалено тежка, 
причинявайки ужасяващи фантазии за дисоциация и анихилиация, и да доведе до криза, 
подобна на психотичната [11, 144].  

Panet наблюдава, че много често има история на язвена болест, която изчезва след 
началото на психозата и описва случаи на пациенти, при които това преминаване е явно 
изразено [7, 106]. При два от описаните случаи язвените симптоми дават път на 
налудности за отравяне, а при третия се касае за развиване на хипохондрични 
налудности, свързани с червата и впоследствие на параноидна психоза по време на 
ремисия на симптоми на колит. Според заключенията на Panet и при трите случая има 
„прилика между несъзнавания импулс, фантазията зад психосоматичната болест и 
явното съдържание на психотичната налудност” [7, 109]. 

Giovacchini представя два случая, с които демонстрира как телесни оплаквания като 
мигрена, високо кръвно налягане и язва могат да бъдат свързани с поддържането на 
психичното равновесие на Аза, и появяването на астма, когато Азът е изгубил своята 
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цялост и организация [8, 227]. Авторът описва пациентка, чиято упорита мигрена се 
оказва по-поносима за нея от последвалото емоционално състояние след облекчаването 
на този симптом.  

Giovacchini се позовава на Schur (1955), според който първичният психичен процес 
има своите соматични дубликати и симптомът се явява просто като „едно от 
соматичните качества на Аза, придружаващо даденото емоционално състояние, с което 
е свързано” [8, 220]. Виждането, че соматичните състояния имат процесна връзка с Аза 
е съответно на психоаналитичния възглед за телесната природа на Аза като единство, 
включващо соматични и психични системи. Giovacchini предполага, че има йерархия от 
нива, ангажирани в справянето с нагонното разтоварване. Следователно има 
„примитивни” методи за овладяване на психичната енергия, както и „по-напреднали”, 
свързани с развитието и диференциацията на Аза. Ако Азът е неспособен да се справи с 
нагона чрез своите висши интегративни центрове (вторичен процес), той е принуден да 
го направи чрез примитивните (първичен процес), т.е. соматичната система или 
соматичния Аз, за да предотврати по-нататъшна дезинтеграция [8, 224].  

Seguin пише специално за тези понякога безкрайни прескачания на симптома, които 
могат да продължат през целия живот на индивида. Той описва своя пациентка, която 
страда от обсесивно-компулсивно разстройство, когато колитът й затихне и от колит, 
когато обсесивно-компулсивното й разстройство се повлияе благоприятно от терапия. 

Симптомът може да прескача от телесното към психичното, от едно към друго 
заболяване на същия орган (например бронхит, после пневмония и т.н.); но той може да 
се прехвърля също така и от един към друг орган или система. Пациентът може да е 
излекуван от пневмония, само за да се разболее от колит и излекуван от това, да се 
върне обратно в леглото поради фрактура [12, 305].  

Замяната на симптомите един с друг е феномен, потвърждаван от наблюденията и 
изследванията на множество автори. Впечатляващи в тази област са експериментите с 
хипнотично внушение или отмяна на даден телесен симптом.  

Seitz прави поредица от експериментални изследвания, в които успява да замести 
дадени конверзивни симптоми на изследваното лице с други. Той открива, че „някои 
психодинамично и символично еквивалентни симптоми могат да заместят 
оригиналните конверзивни реакции, докато други, нееквивалентни симптоми, не могат 
да бъдат замествани по този начин” [13, 258]. Също така Seitz наблюдава спонтанни 
заместващи реакции, които идват на мястото на хипнотично предложените симптоми. 
Според този автор тези експерименти „потвърждават хипотезата на Alexander, засягаща 
символизма и избора на орган при конверзивните реакции” [13, 259]. Тези 
експерименти показват, че директната „посявка” на сугестията не е възможна – 
несъзнаваното изглежда избира своя симптом, в зависимост от това дали задоволява 
неговите потребности или не.  

В следващи свои експерименти Seitz прави още една крачка напред като отказва да 
предложи заместител на първоначалния симптом, а внушава на пациента, че той ще 
изчезне, за да проследи какъв заместващ симптом ще се появи спонтанно на негово 
място [14, 407]. В това проследяване изследователят достига до краткотрайна 
психотична реакция, което отново потвърждава функционалността на телесния 
симптом като защита срещу избухването на психоза [14, 407]. Във връзка с тази 
защитна функция е важно да се подчертае, че в нито един от експериментите 
симптомът не оставя „празно” своето място – винаги се появява някакъв негов 
заместител. Също така се наблюдава, че първоначалният симптом не се заменя от друг, 
докато не бъде забранен или възпрепятстван [14, 421]. 

Seitz се опитва да намери обяснение на тези резултати като допуска, че трябва да има 
„психодинамична връзка между първоначалната конверзивна реакция и успешния 
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заместващ симптом”, на базата на „сходство в символичната експресия” [14, 405]. Това 
предположение се потвърждава от получения материал. Всеки следващ симптом, който 
хипнотизаторът „отменя” се замества от друг, символично свързан с него – например 
тремор в ръцете, свързан с несъзнавани фантазии за удушаване, бива заместен от 
схванат врат, после от гадене и задушаване, които символизират обесване и т.н. [14, 
406-407]. Много важен резултат от това изследване е, че симптомите започват от 
волевата мускулна активност и постепенно преминават, навлизат към вътрешността на 
тялото, засягайки неговата неволева физиологична активност. Тези резултати оспорват 
известното твърдение на Alexander, че единствено конверзивните симптоми, засягащи 
волевата мускулна активност са носители на символичен смисъл, докато другите 
соматични реакции или „органни неврози” са лишени от символизация. Тези 
експерименти доказват не само психодинамичната връзка на отделните симптоми, към 
които тялото прибягва в решаването на един конфликт, а и че това преминаване е от 
типа не само на символизацията, а и на регресивното задълбочаване. Следователно 
симптомите спонтанно регресират от по-високо към по-примитивно ниво. Ако 
първоначално един симптом е бил израз на фалично-агресивни импулси например, по-
късно по пътя на своята регресия той достига до символично изразяване в орални 
термини. Продължаващата регресия, проследена в описаните експерименти, достига до 
наближаващо осъзнаване и в крайна сметка стига до психотично отиграване на 
забранения несъзнаван импулс, където експериментът бива прекратен [14, 408].  

Други допълнителни резултати от това експериментално изследване засягат 
наблюдението, че „заместващите симптоми са повлияни не просто от ендопсихични, но 
също така от текущи фактори на средата. Симптоматичната регресия никога не се 
състои само от фиксирани инфантилни активности [...] а винаги носи със себе си 
елементи на текущия конфликт, който е породил регресията” [14, 422]. Също така се 
оказва, че очевидно изборът на заместващ симптом е продиктуван от „предишния 
репертоар от симптоми” в историята на индивида и следователно, според Seitz, дори 
може да бъде предвиден [14, 409, 421].  

Спрямо наблюденията на тези замествания, в обобщение изглежда, че симптомите и 
респективно органите и системите, в които те се случват, са свързани помежду си в 
нещо като телесна асоциативна верига. Заместванията се явяват също така и поредното 
доказателство за способността на органите и функционалните системи да отразяват и 
комуникират различни психични репрезентации. Също така, това потвърждава 
основните хипотези за ограничената способност за ментализация като причина за 
телесното заболяване от психосоматична гледна точка.  

Ограничените ментални ресурси за справяне и постулираната функция на 
соматичната болест като форма на израз на определен несъзнаван конфликт, изплъзнал 
се от или провалил се в своята психична преработка, отвеждат търсенията в тази област 
до въпроса за терапията на соматичните заболявания и по-специално до идеята за 
приложението на психоаналитични или психотерапевтични методи в тези случаи. 

В работата си „Психическа обусловеност и психоаналитично лечение на 
органичните страдания” (1917) Groddeck настоява за последователно символно 
тълкуване на органичните смущения и опит да се отговори на въпроса какво иска с 
болестта телесно-душевният организъм. Той напомня, че чрез словесното разбиране То 
може да изрази своите нужди и намерения по-явно и безвредно, отколкото чрез 
болестта. В своя труд Groddeck пише, че „ограничаването на психоаналитичното 
лечение върху областта на неврозата не съответства на знанията за въздействието на 
анализата. Тези граници са твърде тесни. Психоанализата не може и не бива да се спира 
пред органичните страдания” [1, 408]. Groddeck смята, че в продължение на столетия 
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медицината е била едностранчиво съсредоточена върху причинността, и няма да й 
навреди да се придвижи към страната на целевостта [1, 412].  

Тази идея е приветствана и от Freud, който е считал, че разпростирането на 
психоанализата и върху органичните заболявания е желателно и перспективно [1, 404]. 
Самият той е предвиждал, че „[л]ечението на неврозите е само едно от приложенията 
на анализата и може би бъдещето ще покаже, че то не е най-важното” [15, 71]. 

 
 
 
 
 

Библиография: 
 
 
1.) Ратнер, Й., Психоанализа. Класиците, С., Изд. „Кибеа”, 2005  
2.) Фройд, З., Катарзис, С., Изд. „Евразия”, 1997 
3.) Гродек, Г., Болестта като символ, С., Изд. „Лик”, 2000  
4.) Smadja C., Présentation de la psychosomatique/  
http://www.spp.asso.fr/Main/Extensions/items/13_psychosomatique.htm  
5.) Perrin, G., Pierce, I., Psychosomatic Aspects of Cancer (A review), Psychosomatic 

Medicine, Vol. 21/ No. 5/1959, (397-421)  
6.) Rosch, P., Stress and Cancer: Disorders of Communication, Control and Civilization; 

Handbook of Stress, Medicine, and Health, CRC Press. Inc., 1996 
7.) Panet, H., Some Observations on the Relation of Psychotic States to Psychosomatic 

Disorders, Psychosomatic Medicine, Vol. 21, No. 2/1959 (106-109)  
8.) Giovacchini, P., The Ego and the Psychosomatic State (Report of Two Cases), 

Psychosomatic Medicine, Vol. 21 / No. 3/ 1959, (218-227) 
9.) Фройд, З., Отвъд принципа на удоволствието, С., Изд. „Наука и изкуство”, 1992 
10.) Aisenstein, M. The Indissociable unity of psyche and soma: A view from the Paris 

Psychosomatic School, Int J Psychoanal 2006, 87: 667-80 
11.) Lowental, U., Psychoanalytic Theory of Psychosomatic Patients, Isr J Psychiatry Relat 

Sci Vol 23, № 2 (1986), 139-146 
12.) Seguin, A., A Note on the Concept of Cure, Psychosomatic Medicine, Vol. 11/ No. 

5/1949, (305-306) 
13.) Seitz, P., Symbolism and Organ Choice in Conversion Reactions (An Experimental 

Approach), Psychosomatic Medicine, Vol. 13/ No. 4/1951, (255-259)  
14.) Seitz, P., Experiments in the Substitution of Symptoms by Hypnosis: II, 

Psychosomatic Medicine, Vol. 15/ No. 5/1953, (405-424) 
15.) Фройд, З., Психоанализа и медицина, П., Изд. „Евразия-Абагар”, 1993  
 
 


