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Мета роботи  — вивчення персо-
нологічних і  поведінкових паттернів 
у осіб, що перебувають в шлюбі з ВІЛ-
інфікованим споживачем ін'єкційних 
наркотиків (СІН), для розуміння можли-
вих мішеней подальшої медико-психо-
логічної роботи з даним контингентом.

В  період з  2010  року по  2017  рік 
на базі Вінницького обласного нарколо-
гічного диспансеру «Соціотерапія» 
про ведено клініко-психопатологіч-
не й  психодіагностичне обстеження 
113  ВІЛ-ін фіко ваних споживачів ін'єк-
цій них нарко тичних речовин та членів 
їхніх родин.

В результаті встановлено, що наяв-
ність психічних та поведінкових розла-
дів, а також викривлень у персоноло-
гічній і поведінковій сферах у шлюбних 
партнерів ВІЛ-інфікованих СІН демон-
струє прояви співзалежності цих осіб. 
Спектр психічних розладів (депресивні 
та  особистісні) вказує на  переважно 
психогенний та  особистісний рівень 
симптоматики. Низькі показники стре-
состійкості, негармонійні поєднання 
акцентуйованих рис та індивідуально-
психологічних властивостей, а  також 
додаткові психотравмуючі чинники 
(наявність ВІЛ-інфекції в  подружжі, 
відмова хворого від  замісної тера-
пії) сприяють виникненню не  тільки 
психічних та  поведінкових розладів 
у  шлюбних партнерів ВІЛ-інфікованих 
СІН, а й провокують розвиток у них пси-
хосоціальної й  сімейної дезадаптації.

Ключові слова: психологічні особ-
ливості, члени родини, ВІЛ-інфіковані 
споживачі ін'єкційних наркотиків

Цель работы — изучение персонологи-
чес ких и поведенческих паттернов у лиц, на-
ходящихся в браке с ВИЧ-инфицированным 
потребителем инъекционных наркотиков 
(ПИН), для  понимания возможных мише-
ней дальнейшей медико-психологи чес кой 
работы с  данным контингентом.

В  период 2010—2017  гг. на  базе Вин-
ницкого областного наркологи чес кого 
диспансера «Социотерапия» прове дено 
клини ко-психопатологи чес кое и психо диаг-
ности чес кое обследование 113 ВИЧ-ин фи-
цированных потребителей инъекционных 
наркотических веществ и членов их семей.

В  результате установлено, что наличие 
психи чес ких и  поведенческих рас ст ройств, 
а  также деформаций в  персонологи чес кой 
и  поведенческой сферах у  брачных партне-
ров ВИЧ-инфицированных ПИН демонстри-
рует проявления созависимости этих лиц. 
Спектр психи чес ких рас ст ройств (депрессив-
ные и личностные) указывает на преимуще-
ственно психогенный и личностный уровень 
симптоматики. Низкие показатели стрессо-
устойчивости, негармоничные сочетания 
акцентуированных черт и  индивидуально-
психологи чес ких свойств, а  также дополни-
тельные психотравмирующие факторы (на-
личие ВИЧ-инфекции в браке, отказ больного 
от  заместительной терапии) способствуют 
возникновению не только психи чес ких и по-
веденческих рас ст ройств у брачных партне-
ров ВИЧ-инфицированных ПИН, но  и  про-
воцируют развитие у  них психосоциальной 
и семейной дезадаптации.

Ключевые слова: психологи чес кие осо-
бенности, члены семьи, ВИЧ-инфици ро-
ван ные потребители инъекционных нар-
котиков

The aim — to study personological 
and behavioral patterns in persons who 
have married with HIV infected con-
sumer of  injection drugs (CID) in order 
to understand possible targets of further 
medical and psychological work with 
this contingent.

Clinical and psychopathological and 
psychodiagnostic examination of  113 
HIV-infected CID was conducted on the 
basis of  the Vinnytsia Regional Drug 
Treatment Center “Sociotherapy” in the 
period from 2010 to  2017.

The  presence of  mental and be-
havioral disorders as  well as  distor-
tions in  the personality and behavioral 
spheres of  the marital partners of  HIV-
infected CID demonstrated the co-de-
pendence of  these individuals in  the 
result of  the study.

The  spectrum of  mental disorders 
(depressive and personality disorders) 
indicates to a predominantly psychogen-
ic and personality level of  symptoms. 
Low indicators of stress resistance, non-
harmonic combination of  accentuated 
features of character and individual and 
psychological properties, as well as addi-
tional psychotraumatic factors (the pres-
ence of HIV infection in spouses, patient 
refusal from substitution therapy) con-
tribute to  not only mental and behav-
ioral disorders in  the marital partners 
of  HIV-infected CIDs, but also provoke 
the development of  psychosocial and 
family disadaptation.

Key  words: psychological peculiari-
ties, family members, HIV infected con-
sumer of  injection drugs

*За час, що минув з моменту появи інформації про пер-
ший клінічно підтверджений випадок синдрому набутого 
імунодефіциту (СНІД), вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) 
та СНІД розповсюдилися в усі куточки світу. Ця епідемія 
сьогодні, як і раніше, поширюється швидкими темпами, 
призводить до регресу досягнень у сфері розвитку, за-
бирає життя мільйонів людей і підриває соціально-еконо-
мічну безпеку. Практично не залишилося жодної країни 
в світі, де б не було хворих із невиліковним синдромом 
набутого імунодефіциту [1—4].

Епідемія ВІЛ-інфекції в  Україні залишається скон-
центрованою в  групі найвищого ризику  — споживачів 
ін'єкційних наркотичних речовин [2].

Поширеність розладів психіки та поведінки внаслідок 
вживання наркотичних речовин станом на 01.01.2012 ста-

*© Подолян В. М., 2017

новила 77 105 осіб. Із загальної кількості зареєстрованих 
70  464 осіб вживали наркотичні речовини ін'єкційним 
способом  [1]. Загальновідомим є  той факт, що  офіційні 
дані не  відображають повною мірою масштаб епідемії 
ВІЛ/СНІДу в Україні, зокрема дійсну кількість осіб, інфі-
кованих ВІЛ [2].

Соціальна ізоляція, маргіналізація і  дискримінація, 
які є наслідком стигматизації щодо ВІЛ-інфікованих па-
цієнтів, можуть чинити істотний вплив також і на людей, 
які проживають з ними. Останнім часом спостерігається 
підвищення інтересу до вивчення сім'ї ВІЛ-інфікованого 
пацієнта [5, 6]. ВІЛ/CНІД є значним психологічним тягарем 
як для хворого, так і для близьких йому людей [6].

Крім того, дослідженням В. В. Ярого [7, 8] було пере-
конливо доведене, що спільне проживання із залежним 
членом сім'ї впливає на фізичний і психічний стан роди-
чів, змінюючи їх психологію поведінки, емоційні реакції, 
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сприйняття навколишнього світу і місце в соціальному 
житті, а вимушене залучення в «хворобливе коло» хворо-
го, через стан хронічного дистресу, становить небезпеку 
для  членів родини щодо розвитку в  них захворювань 
психічної сфери як психіатричного (насамперед, невро-
тичного), так и наркологічного спектра.

Зрозуміло, що  в  патоґенезі виникнення будь-яких 
дезадаптивних станів, що формуються у членів родини 
«проблемного» пацієнта, провідну роль відіграють осо-
бистісні властивості цих осіб, які задають напрямок як не-
гативного (провокаційного), так і позитивного (протек-
тивного) впливу наявної психотравматизуючої ситуації.

Мета роботи — вивчення персонологічних і поведін-
кових паттернів у  осіб, що  перебувають в  шлюбі з  ВІЛ-
інфікованим споживачем ін'єкційних наркотиків (СІН), 
для  розуміння можливих мішеней подальшої медико-
психологічної роботи з цим контингентом.

В період з 2010 року по 2017 рік на базі Вінницького 
обласного наркологічного диспансеру «Соціотерапія» 
за принципом інформованої згоди нами було проведе-
но обстеження ВІЛ-інфікованих споживачів ін'єкційних 
наркотичних речовин (пробандів), які перебували на дис-
пансерному обліку в  цієї установі, проходили планове 
обстеження та лікування, та членів їхніх родин.

Спочатку було досліджено 113 осіб — ВІЛ-інфікованих 
СІН, з  них 98  чоловіків (86,7  %) і  15  жінок (13,8  %). 
Середній вік обстежуваних становив 32,4  ±  2,1  роки. 
Співвідношення досліджуваних пробандів-чоловіків 
(98  осіб) і  про бандів-жінок (15  осіб) становить 6,5:1, 
що  відповідає популяційному поширенню ВІЛ-інфекції, 
де співвідношення становить 7:1.

Середня тривалість вживання ін'єкційних наркотич-
них речовин становила 6,5 ± 0,5 років. Із 113 пробандів 
77,9  % осіб отримували замісну терапію метадоном 
і 22,1 % пробандів відмовились від неї. Цікаво, що чоло-
віки були більш схильними до замісної терапії, ніж жінки 
(80,6 % чоловіків проти 60,0 % жінок).

Дані про тривалість шлюбу обстежуваних пробандів 
наведені в таблиці 1.

Таблиця 1. Характеристика тривалості шлюбу пробандів

Пробанди

Тривалість шлюбу (в роках)

3—3,5 роки 3,5—5 років більше 5-ти років

абс. % абс. % абс. %

Чоловіки (n = 98) 42 42,8 45 46,0 11 11,2

Жінки (n = 15) 8 53,3 7 46,7 — —

Всього (n = 113) 50 44,3 52 46,0 11 9,7

Середня тривалість шлюбу становила 4,9 ± 1,9 років. 
Наведені дані свідчать, що  загалом у  90,3  % пробандів 
(102 особи) тривалість шлюбу становила від 3 до 5 років.

На другому етапі було сформовано основну групу (ОГ) 
дослідження, яку за  умовою підписання інформованої 
згоди склали чоловіки і жінки, що перебували не менше 
3 років у шлюбі з пробандом — ВІЛ-інфікованим СІН. Нами 
було обстежено 113 таких осіб, з них 98 жінок (86,7 %) 
і 15 чоловіків (13,3 %).

З розподілу цих осіб за віком та статтю (табл. 2) вид-
но, що усі без винятку особи (100 %), які перебувають 
у шлюбі з ВІЛ-інфікованим СІН, належать до вікової гру-
пи 26—35 років. Середній вік становив 32,1 ± 2,3 роки 
і  практично не  відрізнявся від  середнього віку про-
бандів.

Таблиця 2.  Розподіл за віком та статтю осіб, що перебувають 
у шлюбі з ВІЛ-інфікованим СІН

Стать

Вікові групи, років

26—30 31—35 36—40

абс. % абс. % абс. %

Жінки (n = 98) 73 74,5 25 25,5 — —

Чоловіки (n = 15) 10 66,7 5 33,3 — —

Усього (n = 113) 83 73,5 30 26,5 — —

Характеристика освітнього рівня у чоловіків і жінок, 
що перебувають у шлюбі з ВІЛ-інфікованим СІН (табл. 3), 
свідчить, що подружжя ВІЛ-інфікованих СІН в 94,7 % мали 
середню і  середню спеціальну освіту, що  свідчить про 
однаковий освітній рівень у шлюбних партнерів.

Таблиця 3.  Характеристика освітнього рівня у чоловіків і жінок, 
що перебували у шлюбі з ВІЛ-інфікованим СІН

Стать

Середня 
освіта

Середня 
спеціальна 

освіта

Вища 
і незакінчена 
вища освіта

абс. % абс. % абс. %

Жінки (n = 98) 43 43,9 53 54,1 2 2,0

Чоловіки (n = 15) 6 40,0 5 33,3 4 26,7

Усього (n = 113) 49 43,4 58 51,3 6 5,3

Для верифікації психологічних особливостей членів 
родин ВІЛ-інфікованих СІН нами було сформовано й об-
стежено групу порівняння (ГП).

Критеріями включення осіб до  ГП були вік 25  років 
і старші; підписання інформованої згоди на участь у до-
слідженні; не перебували на обліку у психіатра з приводу 
будь-яких розладів психіки та поведінки; не перебували 
на  обліку у  нарколога з  приводу будь-яких розладів 
психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних 
речовин; перебували у  шлюбі не  менше ніж три роки; 
тип шлюбу: здоровий — здоровий; відсутність ВІЛ/СНІДу 
у будь-кого з членів родини.

Всього досліджено 91  особу ГП, з  них 79  чоловіків 
(86,8 %) і 12 жінок (13,2 %). За даними щодо статево-віко-
вого розподілу осіб ГП (табл. 4) видно, що 87 осіб (94,6 %) 
ГП були в віці від 26 до 35 років.

Співвідношення чоловіків і жінок в ГП складало 6,6:1, 
що відповідало такому ж співвідношенню як в основній 
групі (6,5:1) та співвідношенню в популяції (7:1).

Таблиця 4.  Розподіл за віком і статтю осіб групи порівняння

Стать

Вікові групи, років

26—30 31—35 36—40

абс. % абс. % абс. %

Чоловіки (n = 79) 54 68,3 21 26,6 4 5,1

Жінки (n = 12) 8 66,7 3 25,0 1 8,3

Усього (n = 91) 63 68,2 24 26,4 5 5,4

Наведені дані освітнього рівня чоловіків і  жінок ГП 
(табл. 5) свідчать, що здебільшого це особи з середньою 
і середньою спеціальною освітою (97,8 %), що відповідало 
освітньому рівню осіб, що перебували у шлюбі з пробан-
дом, ВІЛ-інфікованим СІН.
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Таблиця 5. Характеристика рівня освіти осіб групи порівняння

Стать
Середня освіта

Середня 
спеціальна 

освіта

Вища 
і незакінчена 
вища освіта

абс. % абс. % абс. %

Чоловіки (n = 79)
Жінки (n = 12)
Усього (n = 91)

42
7

49

53,2
58,3
53,8

35
5

40

44,3
41,7
43,0

2
—
2

2,5
—
2,2

Інформація щодо тривалості шлюбу осіб ГП (табл. 6) 
свідчить, що  практично 89,0  % осіб з  ГП перебували 
у шлюбі від 3 до 5 років. Розподіл за тривалістю шлюбу 
у ГП практично не відрізнявся від основної групи.

Таблиця 6. Тривалість шлюбу в осіб групи порівняння

Дослідження

Тривалість шлюбу (в роках)

3—3,5 роки 3,5—5 років більше ніж 5 років

абс. % абс. % абс. %

Чоловіки (n = 79)
Жінки (n = 12)
Усього (n = 91)

34
7

41

43,0
58,3
45,0

35
5

40

44,3
41,7
44,0

10
—
10

12,7
—

11,0

Отже, наведені дані статево-вікових характеристик, 
освітнього рівня, тривалості шлюбу обстежуваних основної 
групи (особи, що перебували у шлюбі з ВІЛ-інфікованим 
СІН) і ГП свідчать, що вони статистично рівнозначні.

Таблиця 7. Частота і структура розладів психіки та поведінки у осіб, що перебувають у шлюбі з ВІЛ-інфікованим СІН

 Розлади психіки та поведінки

Жінки
(n = 98)

Чоловіки
(n = 15)

Усього
(n = 113)

абс. % абс. % абс. %

F10.2 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю 9 9,2 2 13,3 11 9,7

F11.2 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів 12 12,2 5 33,3 17 15,0

F32.0 Депресивний епізод 16 16,3 — — 16 14,1

F33.0 Рекурентний депресивний розлад 32 32,6 7 46,7 39 34,5

F45.0 Соматоформний розлад 15 15,3 — — 15 13,3

F60.4 Істеричний розлад особистості 33 33,7 4 26,7 37 32,7

Без психічних розладів — — — — — —

Аналіз результатів дослідження розладів психіки та по-
ведінки у осіб, що перебувають у шлюбі з ВІЛ-інфі кованим 
СІН (табл. 7), свідчить, що психічні та поведінкові розлади 
спостерігались в  усіх обстежуваних осіб. У  98  жінок  — 
шлюбних партнерів ВІЛ-інфікованих СІН переважали психіч-
ні розлади (97,9 %), а наркологічні захворювання спостері-
галися лише у 21,4 % осіб. Як вид но з таблиці, загальна кіль-
кість випадків захворювань перевищує загальну кількість 
хворих, тобто у одного хворого спостерігалися декілька 
захворювань одночасно, що свідчить про коморбідність па-
тології. Аналогічна закономірність спостерігалась у чолові-
ків — шлюбних партнерів ВІЛ-інфікованих СІН: у 73,3 % осіб 

спостерігались психічні розлади і у 46,6 % — наркологічні 
проблеми, які часто співіснували один з одним. 

Аналіз вище наведених даних свідчить, що в осіб, які 
перебувають в шлюбі з ВІЛ-інфікованим СІН, спостеріга-
ється чотири категорії розладів в порядку ранжування: 
депресивні розлади (47,8 %); розлади зрілої особистості 
(32,7 %); розлади психіки та поведінки внаслідок вживан-
ня психоактивних речовин (24,7 %) і невротичні розлади, 
що пов'язані зі стресом, і соматоформні розлади (13,3 %). 

У наступній таблиці 8 наведено дані про поширеність 
психічних та поведінкових розладів у шлюбних партнерів 
ВІЛ-інфікованих СІН за провідним діагнозом.

Таблиця 8. Характеристика провідних діагнозів у шлюбних партнерів ВІЛ-інфікованих СІН

Психічні і поведінкові розлади

Жінки
(n = 98)

Чоловіки
(n = 15)

Усього
(n = 113)

абс. % абс. % абс. %

F10.2 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю 4 4,1 2 13,3 6 5,4

F11.2 Розлади психіки та поведінки вживання опіоїдів 10 10,2 4 26,7 14 12,4

F32 Депресивний епізод 16 16,3 — — 16 14,1

F33 Рекурентний депресивний розлад 27 27,6 7 46.7 34 30,1

F45.0 Соматоформний розлад 15 15,3 — — 15 13,3

F60.4 Істеричний розлад особистості 26 26,5 2 13,3 28 24,7

Без психічних розладів — — — — — —

Із наведених вище таблиць видно, що тільки у жінок, які 
перебувають в шлюбі з ВІЛ-інфікованим СІН, спостерігаються 
у вигляді монодіагнозу депресивний епізод (16,3 %) та сома-
тоформний розлад (15,3 %) . Рекурентний депресивний роз-
лад як провідний діагноз виявлено у 27,6 % жінок і у 46,7 % 
чоловіків, причому у останніх — у вигляді монодіагнозу. 
Виходячи з даних анамнезу, більш ніж у половини (57,5 %) 
шлюбних партнерів ВІЛ-інфікованих СІН можна констатува-

ти психогенне походження цих розладів. Істеричний роз-
лад особистості спостерігався у 24,7 % обстежуваних осіб. 
Психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання ПАР ви-
являлися у 17,8 % шлюбних партнерів ВІЛ-інфікованих СІН. 
Отже, вище наведені в таблицях дані свідчать, що у шлюбних 
партнерів (без розподілу за статтю) ВІЛ-інфікованих СІН, 
найбільш частими розладами психіки та поведінки були 
психогенні та особистісні психічні розлади.
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Щодо випадків з  подвійним діагнозом (табл.  9), на-
ведені дані свідчать, що незалежно від статі шлюбного 

партнера, майже у п'ятої частини (19,4 %) осіб співісну-
вали психічні і наркологічні захворювання.

Таблиця 9. Характеристика коморбідності патології в осіб, що перебувають у шлюбі з ВІЛ-інфікованим СІН

Психічні і поведінкові розлади
Жінки (n = 98) Чоловіки (n = 15) Усього (n = 113)

абс. % абс. % абс. %

F10.2 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю 5 5,1 — — 5 4,4

F11.2 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів 2 2,0 1 6,7 3 2,6

F32 Депресивний епізод — — — — — —

F33 Рекурентний депресивний епізод 5 5,1 — — 5 4,4

F45.0 Соматоформний розлад — — — — — —

F60.4 Істеричний розлад особистості 7 7,1 2 13,3 9 8,0

Без психічних розладів — — — — — —

У  жінок  — шлюбних партнерів ВІЛ-інфікованих СІН 
це обтяження здійснювалось переважно через наявність 
істеричного розладу особистості, рекурентного депре-
сивного епізоду і розладів психіки та поведінки внаслідок 
вживання алкоголю й опіоїдів, а у чоловіків — шлюбних 
партнерів  — тільки істеричного розладу особистості 
і зловживання опіоїдами. Треба зауважити, що коморбід-
ність патології рівною мірою спостерігалась серед жінок 
(19,3 %) і чоловіків (20,0 %).

Методичну базу дослідження склали такі інструмен-
ти [9]. Характерологічні особливості визначали за допо-
могою методики К. Леонгарда — Г. Шмішека, особистісні 
властивості  — за  Фрайбурзьким особистісним опиту-
вальником, стилі стрес-долаючої поведінки — за мето-
дикою «Способи копінгу» в адаптації Т. А. Крюкової, стре-
состійкість — за методикою С. Койхена, Г. Вілліансона.

В результаті вивчення акцентуацій характеру обсте-
жуваних виявлено таке (рис. 1). Із 113 шлюбних партне-
рів пробандів у 22 обстежуваних (19,5 %) спостерігався 
демонстративний тип акцентуацій (характеризувався 
підвищеною здатністю до витіснення травмуючих пере-
живань); у 21 обстежуваного (18,6 %) — циклотимічний 
тип (характерна зміна гіпертимічних і дистимічних фаз); 
ще  у  21  обстежуваного (18,6  %)  — тривожно-боязкий 
тип (характерна схильність до  страхів, невпевненість 
у собі, нерішучість); у 15 обстежуваних (13,3 %) — гіпер-
тимічний тип (характерним є підвищений фон настрою 
в поєднанні з оптимізмом і високою активністю). Рівною 
мірою відповідно у  9  обстежуваних (8,0  %) спостеріга-
лись педантичний (характерна підвищена ригідність, 
інертність психічних процесів, нездатність до витіснення 
травмуючих переживань) та  афективно-екзальтований 
(легкість переходу від стану захоплення до смутку) типи, 
у 7 обстежуваних (6,2 %) — дистимічний тип (характерни-
ми є понижений фон настрою, загальмованість, песимізм, 
фіксація на негативних сторонах життя), у 4 обстежуваних 
(3,5  %)  — збудливий тип (характерна експлозивність, 
вибуховість емоційного реагування); у 3 обстежуваних 
(2,7 %) — емотивний тип (особи цього типу відрізнялись 
особливою вразливістю і чутливістю); і у 2 осіб (1,8 %) — 
застрягаючий тип (характерна надмірна стійкість афекту).

Наведені дані свідчать, що  найпоширенішими були 
демонстративний, циклотимічний, тривожно-боязкий 
та  гіпертимічний типи акцентуацій, однак у  шлюбних 
партнерів пробандів демонстративний, цикло тимічний 
та тривожно-боязкий типи спостерігались вірогідно часті-
ше, ніж в ГП. В ГП найпоширенішим був гіпертимічний тип, 
а збудливий тип спостерігався вірогідно частіше, ніж в ОГ.

емотивний
2,7 %

застрягаючий
1,8 %

дистимічний
6,2 %

педантичний
8,0 %

афективно-
екзальтований

8,0 %

гіпертимічний
13,3 %

циклотимічний
18,6 %

тривожно-
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18,6 %

демонстративний
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збудливий
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6,6 %

гіпертимічний
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афективно-
екзальтований

9,9 %
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5,0 %

застрягаючий
4,4 %

дистимічний
8,8 %

збудливий
11,0 %

 Група порівняння (n = 91) 

Рис. 1. Частота зустрічальності типів акцентуацій 
в осіб основної групи і групи порівняння

Примітка: демонстративний, циклотимічний, тривожно-
боязкий, гіпертимічний, збудливий — вірогідність різниць 

при p < 0,05

Нами були проведений аналіз кореляцій між розлада-
ми психіки та поведінки в осіб ОГ і типами їх акцентуацій.

Зокрема, в  осіб з  розладами психіки та  поведінки 
внаслідок вживання алкоголю спостерігались демонстра-
тивний (r < 0,05) та гіпертимічний (r < 0,05) типи акценту-
ацій; у осіб з розладами психіки та поведінки внаслідок 
вживання опіоїдів — афективно-екзальтований (r < 0,05) 
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та циклотимічний типи акцентуацій (r < 0,05); у осіб з де-
пресивним епізодом і з рекурентним депресивним роз-
ладом — циклотимічний (r < 0,05 в обох випадках) та три-
вожно-боязкий (r < 0,05 в обох випадках) типи акцентуацій; 
у осіб з соматоформним розладом — тривожно-боязкий 
(r < 0,05) та дистимічний (r < 0,05) типи акцентуацій; у осіб 
з істеричним розладом особистості — демонстративний 
(r < 0,05) та збудливий (r < 0,05) типи акцентуацій.

Треба зауважити, що  між педантичним, емотивним, 
та  застрягаючим типами акцентуацій у  обстежуваних 
та  розладами психіки та  поведінки, що  у  них спостері-
гались, вірогідних кореляцій не встановлено (r > 0,05).

Аналіз вищенаведених даних свідчить, що  вагомий 
внесок в  формування розладів психіки та  поведінки 
у шлюбних партнерів пробандів зробили демонстратив-
ний, циклотимічний, тривожно-боязкий, гіпертимічний, 
афективно-екзальтований, збудливий, дистимічний типи 
акцентуацій (r < 0,05).

Такий розподіл не є несподіваним, тому що виявлені 
у  процесі дослідження анамнестичні дані щодо життє-
діяльності шлюбних партнерів пробандів підтверджують 
результати психодіагностичного дослідження. За резуль-
татами дослідження вдалося виокремити такі характе-
ристики шлюбних партнерів пробандів, які впливають 
на психосоціальну сімейну дезадаптацію а саме:

1. «Підвищена схвильованість» із  елементами де-
монстративності або  агресивності (неспецифічний тип 
соціального реагування (поведінки)).

2. Підвищена тривожність.
Розподіл досліджуваних шлюбних партнерів пробан-

дів за сполученням характерологічних рис за методикою 
Г.  Шмішека (рис.  2) свідчить, що  за  результатами дослі-
джень виявлено три варіанти сполучення типів акцен-
туацій у  шлюбних партнерів пробандів за  сполученням 
акцентуйованих рис. Виокремлені три варіанти структури 
проявів мали так звану «стрижневу» акцентуацію. У разі 
поєднання (змішані) акцентуацій «стрижнева» акцентуація 
обов'язково спиралася на «опорні» типи акцентуа цій. Отже, 
у  дослідженні чітко виявлялися, окрім рис, які властиві 
«стрижневій» акцентуації, риси «опор них» акцентуацій. 
До «опорних» віднесені акцентуації, прояв яких чинив по-
стійний та значний вплив на емоційно-поведінкову сферу 
шлюбних партнерів пробандів.

Стрижневі типи акцентуацій

Опорні типи акцентуацій

Поєднання типів акцентуацій

ЗА ДИ ТР

ЗА ЗАДИ ДИТР ТР

А СВ

Рис. 2. Сполучення типів особистісних рис у досліджуваних 
шлюбних партнерів пробандів 

(методика К. Леонгарда — Г. Шмішека
 ЗА — застрягання; ДИ — дистимічність, ТР — тривожність

А  — афективний варіант. Стрижневою рисою 
є  застрягання, базовою  — дистимічність та  тривож-
ність. Провідною є  схильність до  застрягання афекту. 
Шлюбні партнери пробандів загалом були педантичні, 
злопам'ятні, довго пам'ятають образи, ображаються. 
Нерід ко на цьому ґрунті з'являлися нав'язливі ідеї. Шлюб-

ні партнери пробандів були дуже спрямовані («упертий 
у одне»). В них проявляються спалахи афекту та агресії. 
Опорною рисою було діагностовано дистимічність, яка 
проявляється схильністю до зниженого настрою, песиміз-
му, похмурим поглядом на речі, стомлюваністю. Шлюбні 
партнери пробандів швидко виснажувалися у контактах 
і  віддавали перевагу бути на  самоті. Другою опорною 
рисою діагностовано тривожність, яка загалом була кон-
ституційною та супроводжувалася невпевненістю у собі.

В — песимістичний варіант. Стрижнева риса — дис-
тимічність, опорні риси — застрягання та тривожність. 
Стрижневою виявлена схильність до розладів настрою. 
Частіше у  шлюбних партнерів пробандів настрій був 
знижений, з  песимістичним поглядом на  речі. Шлюбні 
партнери пробандів швидко втомлювалися у бесіді, на-
магаються бути більш на самоті. Особливу властивість має 
комбінація опорних рис  — застрягання і  тривожності. 
Почасти у  шлюбних партнерів пробандів тривожність 
пов'язана з приниженням людської гідності, в конфлік-
тній ситуації вони були слабкі, безпорадні. Застрягаючі 
риси призводять до того, що шлюбні партнери пробандів 
не можуть винести таке становище, вони всіляко праг-
нуть витіснити «неприємності».

С — невпевнений варіант. Стрижнева риса — три-
вожність, опорні риси  — дистимічна та  застрягання. 
Шлюбні партнери пробандів із  стрижневою тривож-
ністю — переважно меланхолійного (або холеричного) 
складу. Загалом шлюбні партнери пробандів у  житті 
не упевнені в собі, не вірять у власні здібності, недооці-
нюють, лякаються відповідальності, побоюються всіляких 
неприємностей для себе і рідних, не можуть стримувати 
власні страхи і тривогу, «притягуючи» до себе і близьких 
реалізацію страхів та побоювань. Опорні риси дистиміч-
ність та застрягання проявляються коливанням настрою. 
Загалом шлюбні партнери пробандів невдоволені ото-
чуючим, усе оцінюють у  негативному, песимістичному 
світі, швидко виснажуються. Так само риси застрягання 
постійно «нагадували» родичам образи, вони ставали 
злопам'ятними. Часто шлюбні партнери пробандів були 
одержимі єдиною ідеєю допомоги ВІЛ-інфікованому ро-
дичу, проте емоційно залишалися ригідними.

Застосування Фрайбурзького особистісного опиту-
вальника (FPI) надало змогу дослідити стан і властивості 
особистості, які мають першочергове значення для про-
цесу соціальної адаптації та регуляції поведінки. З розпо-
ділу індивідуально-психологічних особливостей шлюбних 
партнерів ВІЛ-інфікованих СІН (табл. 10) видно, що у до-
сліджуваних ОГ були вищі показники (бали) за базовими 
шкалами ніж у  ГП, а  саме: невротичності (6,10  ±  0,80 
проти 5,53  ±  0,43, відповідно), спонтанної агресивності 
(5,65 ± 0,71 проти 4,21 ± 0,32, відповідно), депресивності 
(5,90 ± 0,76 проти 4,22 ± 0,33 відповідно), дратівливості 
(6,20  ±  0,90  — 5,54  ±  0,46 відповідно), сором'язливості 
(8,40 ± 0,93 — 6,55 ± 0,45 відповідно), емоційної лабіль-
ності (8,58  ±  0,76  — 7,00  ±  0,68, відповідно). Отримані 
результати у  шлюбних партнерів ОГ указували на  на-
явність у них хитливого емоційного стану зі схильністю 
до  афективного реагування, схильності до  стресового 
реагування на  звичайні життєві ситуації, тривожності, 
скутості, непевності, утруднення побудови соціальних 
і міжособистісних контактів. Крім того, низький показник 
за  шкалою комунікабельності (4,20  ±  0,49  бали) відоб-
ражав досвід та  сором'язливість шлюбних партнерів 
внаслідок життя з ВІЛ-інфікованим СІН, що свідчить про 
недостатні потенційні можливості щодо реалізації проявів 
соціальної активності, порушень потреби в спілкуванні.
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Таблиця 10.  Індивідуально-психологічні особливості шлюбних 
партнерів ВІЛ-інфікованих СІН (у %)

Шкали ОГ, n = 113 ГП, n = 91

Невротичності 6,10 ± 0,80 5,53 ± 0,43

Спонтанної агресивності 5,65 ± 0,71 4,21 ± 0,32

Депресивності 5,90 ± 0,76 4,22 ± 0,33

Дратівливості 6,20 ± 0,90 5,54 ± 0,46

Комунікабельності 4,20 ± 0,49 6,96 ± 0,72

Врівноваженості 4,30 ± 0,51 6,93 ± 0,71

Реактивної агресивності 5,23 ± 0,88 5,65 ± 0,55

Сором'язливості 8,40 ± 0,93 6,55 ± 0,45

Відкритості 6,40 ± 0,54 7,27 ± 0,58

Екстраверсії-інтроверсії 3,64 ± 0,27 7,45 ± 0,64

Емоційної лабільності 8,58 ± 0,76 7,00 ± 0,68

Маскулінності-фемінізму 2,74 ± 0,27 4,65 ± 0,47

Результати дослідження осіб, що  належать до  по-
рівняльної групи, виявили наявність високої захище-
ності до впливу стрес-факторів, що базувалась на впев-
неності в  собі, оптимістичності й  активності (оцінка 
за  шкалою врівноваженості  — 6,93  ±  0,71), прагнення 
до  довірчо-відвертої взаємодії з  оточуючими, високий 
рівень самокритичності (оцінка за шкалою відкритості — 
7,27  ±  0,58). Виявлено, що  досліджувані ГП виявились 
менш сором'язливими, емоційно лабільними та  більш 
врівноваженими, ніж досліджувані ОГ (p ≤ 0,01).

З  опорою на  зміст та  розподіл високих значень 
за шка лами FPI у кожній групі створено їх психологічний 
портрет у просторі означених шкал.

Профіль досліджуваних ОГ. Життя з ВІЛ-інфікованим 
СІН сформувало у шлюбних партнерів властивість уни-
кати ризикованих ситуацій, несподівані події очікують 
із занепокоєнням, вони від будь-яких змін чекали тільки 
гіршого. У досліджуваних спостерігались наявність три-
вожності, скутості, труднощі у соціальних контактах, нері-
шучість і невпевненість в собі. У спілкуванні шлюбні парт-

нери прагнули не вирізнятися і  інколи ні в що не втру-
чатися, уникати компаній, спілкування, вони віддавали 
перевагу вузькому кругу старих, перевірених друзів. Такі 
особи виявляли тривожність, збудливість у  поєднанні 
із  швидким виснаженням і  стомлюваністю. Провідною 
особливістю є зниження порогів збудливості, підвищена 
чутливість. Досліджувані ОГ характеризуються нестій-
кістю емоційного стану, що проявляється в частих коли-
ваннях настрою, підвищеної збудливості, дратівливості, 
недостатньої саморегуляції. Досліджувані шлюбні парт-
нери із високими оцінками мали погану саморегуляцію 
психічних станів, нестійкий емоційний стан, часом були 
не здатні до роботи, що вимагала певного напруження, 
високого рівня конт ро лю за  діями, вольових зусиль, 
концентрації, зібраності. Ситуації із високою мірою не-
визначеності вони переносили погано, легко впадали 
у відчай. Гостро переживаючи свій неуспіх, могли разом 
із  реакціями самозвинувачення демонструвати воро-
жість щодо оточуючих осіб.

Профіль досліджуваних ГП. Досліджуваним ГП було 
властиво прагнення до довірливої та відвертої взаємодії 
з оточуючими людьми при високому рівні самокритичнос-
ті (відкритість). Добра захищеність до дії стрес-факторів 
звичайних життєвих ситуацій, що  базується на  упевне-
ності в  собі, оптимістичності й  активності, відсутність 
внутрішньої напруженості, свобода від конфліктів. У них 
відзначалася задоволеність собою й успіхами (врівнова-
женість). Провідною рисою було наявність вираженої по-
треби в спілкуванні і постійної готовності до задоволення 
цієї потреби. Вони виявляли яскравість емоційних про-
явів, природність і невимушеність поведінки, готовність 
до  співпраці, чуйне, уважне ставлення до  людей, мали 
широке коло друзів, знайомих. Досліджуваним ГП була 
властива екстравертованість, що  виявляється у  актив-
ності, лідерстві. Такі особи не соромляться, коли на них 
звертають увагу, не відчувають утруднень у спілкуванні. 
Вони легко встановлювали контакти, охоче брали на себе 
головні ролі у взаєминах з оточенням.

Наступним етапом у дослідженні стало вивчення сти-
лів стрес-долаючої поведінки. Результати дослідження 
розподілу показників копінг-стратегій у  досліджених 
групах шлюбних партнерів відображено у табл. 11.

Таблиця 11. Розподіл показників копінг-стратегій у досліджених групах шлюбних партнерів ВІЛ-інфікованих СІН (М ± SD)

Тип копінг-стратегії

Групи

Вірогідність 
різниць

ОГ (n = 113) ГП (n = 91)

абс. % ± m абс. % ± m

Конфронтація 22 19,5 4,0 — — — НВ

Дистанціювання 24 21,2 4,1 — — — НВ

Самоконт ро ль 8 7,1 2,6 18 19,8 4,0 p ≤ 0,05

Пошук соціальної підтримки 7 6,2 2,4 19 20,9 4,1 p ≤ 0,05

Прийняття відповідальності 9 8,0 2,7 18 19,8 4,0 p ≤ 0,05

Втеча-уникнення 21 18,6 3,9 — — — НВ

Планування розв'язання проблеми 11 9,7 3,0 19 20,9 4,1 P ≤ 0,05

Позитивна переоцінка 11 9,7 3,0 17 18,7 3,9 p ≤ 0,05

Примітка: НВ — різниці невірогідні (p ≥ 0,05). Серед осіб у групі порівняння ці типи копінг-стратегій не спостерігалися (p ≤ 0,001)

З  даних табл.  11 видно, що  в  осіб ОГ переважали 
неконструктивні форми поведінки (агресивні зусилля 
щодо зміни ситуації, ворожість, готовність до конфронта-
ції — 22 (19,5 ± 4,0 %), когнітивні зусилля відокремитися 

від ситуації і зменшити її значущість у вигляді дистанцію-
вання — 24 (21,2 ± 4,1 %), наявне прагнення і поведінкові 
зусилля, спрямовані до втечі або уникнення від пробле-
ми — 21 (18,6 ± 3,9 %). 
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У респондентів ГП неконструктивних форм поведінки 
не виявлено p ≤ 0,05). На противагу ОГ, особам ГП були 
притаманні конструктивні форми поведінки у конфлікті, 
а саме: самоконт ро ль 18 (19,8 ± 4,0 %), пошук соціальної 
підтримки 19 (20,9 ± 4,1 %), прийняття відповідальнос-
ті 18  (19,8  ±  4,0  %), планування розв'язання проблем 
19 (20,9 ± 4,1 %).

Здатність опанування стресу та  стиль поведінки 
в конфлікті міцно корелюють зі стресостійкістю особис-
тості, результати вивчення якої (табл.  12) свідчать, що 
стресостійкість, яку оцінювали показниками «відмінно» 
та «добре», спостерігалась лише в ГП, відповідно у 92,3 % 
та 7,7 % осіб. Показники стресостійкості на рівні «задо-
вільно», «погано» та «дуже погано» спостерігались лише 
в  осіб, що  перебували у  шлюбі з  ВІЛ-інфікованим СІН, 
і становили відповідно — 75,2 %, 20,4 % та 4,4 %.

У зв'язку з тим, що низькі показники стресостійкості 
спостерігались лише у  шлюбних партнерів пробандів, 

ми провели аналіз кореляційних взаємозв'язків між по-
казниками стресостійкості та фактом прийому замісної 
терапії пробандом (табл. 13).

Таблиця 12.  Характеристика показників стресостійкості 
у шлюбних партнерів ВІЛ-інфікованих СІН 
та у осіб ГП

Показник 
стресостійкості

ОГ (n = 113) ГП (n = 91)

М ± m абс. % М ± m абс. %

Відмінно — — — 1,1 ± 0,07 84 92,3

Добре — — — 6,4 ± 0,36 7 7,7

Задовільно 13,7 ± 0,71 85 75,2 — — —

Погано 23,7 ± 1,29 23 20,4 — — —

Дуже погано 33,1 ± 1,75 5 4,4 — — —

Таблиця 13. Кореляційні зв'язки між показниками стресостійкості у шлюбних партнерів ВІЛ-інфікованих СІН та замісною терапією 
у пробандів

Рівень стресостійкості
Усього (n = 113) Отримують метадон (n = 88) Не отримують метадон (n = 25)

Коефіцієнт кореляції
абс. % абс. % абс. %

Задовільно (14,2—13,0) 85 75,2 85 96,5 — — r1 < 0,001

Погано (24,2—23,3) 23 20,4 3 3,5 20 84,0 r1 > 0,05; r2 < 0,001

Дуже погано (34,32—33,0) 5 4,4 — — 5 20,0 r1 > 0,05; r2 < 0,001

Примітки: r1 — кореляція між показниками стресостійкості у шлюбних партерів і фактом отримання замісної терапії; r2 — кореляція 
між показниками стресостійкості у шлюбних партерів і фактом відмови від замісної терапії

З  отриманих даних видно, що  показник стресостій-
кості, оцінюваний як «задовільно», у шлюбних партнерів 
ВІЛ-інфікованих споживачів ін'єкційних наркотичних 
речовин корелював (r1 < 0,001) з показником отримання 
замісної терапії пробандом, тоді як  показники стресо-
стійкості «погано» і «дуже погано» корелювали з показ-
ником відмови пробандом від замісної терапії (r2 < 0,001 
для обох показників).

Аналіз показників рівня стресостійкості у шлюбних 
партнерів ВІЛ-інфікованих СІН свідчить про те, що в них 
спостерігаються лише низькі показники, які зумовлені 
відмовою пробанда від  замісної терапії. Такий рівень 
стресостійкості сприяє легкому виникненню психоген-
них розладів.

Отже, наявність психічних та поведінкових розладів, 
а  також викривлень у  персонологічній і  поведінко-
вій сферах у  шлюбних партнерів ВІЛ-інфікованих СІН 
демонструє прояви співзалежності цих осіб. Спектр 
психічних розладів (депресивні та особистісні) вказує 
на  переважно психогенний та  особистісний рівень 
симптоматики. Низькі показники стресостійкості, не-
гармонійні поєднання акцентуйованих рис та індивіду-
ально-психологічних властивостей, а також додаткові 
психотравмуючі чинники (наявність ВІЛ-інфекції в по-
дружжі, відмова хворого від  замісної терапії) сприя-
ють виникненню не тільки психічних та поведінкових 
розладів у  шлюбних партнерів ВІЛ-інфікованих СІН, 
а й провокують розвиток у них психосоціальної й сімей-
ної дезадаптації.

Отримані дані мають бути враховані під час плану-
вання заходів медико-психологічної підтримки цього 
контингенту.
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