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В статье изложены данные клинико-психопато логи ческого 
и патопсихологического изучения больных с ишемической 
болезнью сердца (ИБС). Выделены ведущие психопатологи-
ческие синдромы, установлено повышение уровня тревоги 
и депрессии. Сформирована этапная система психотерапев-
тической коррекции.
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The results of clinic-psychopathologic and pathopsychologic 

investigations in patients on coronary hart disease are note in this 
article. The main psyhopatologic syndromes approved increased 
levels of anxiety and depression was shawn. It was established a new 
step by step system of psychotherapeutic correction.

Key words: coronary hart disease, anxiety, depression, psycho-
therapy.

УДК 616.89-008.47:616.891.4
В. Ю. Федченко, аспірант відділу неврозів та пограничних станів
ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» 
(м. Харків)

СПЕЦИФІКА ФАКТОРІВ ПСИХІЧНОЇ ТРАВМАТИЗАЦІЇ У ХВОРИХ НА СОМАТОФОРМНІ РОЗЛАДИ 
ТА ЇХ ВПЛИВ НА КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНУ СТРУКТУРУ ДАНОЇ ПАТОЛОГІЇ

Проведена комплексна якісна та кількісна оцінка фак-
торів психічної травматизації (ФПТ) у хворих на сомато-
формні розлади, встановлений їхній зв'язок із провідним 
синдромом.

Визначена суб'єктивна значущість ФПТ, а також об'єктивні 
анамнестичні дані щодо тривалості їхньої дії, інтервалу від 
початку дії ФПТ до виникнення клінічних проявів, характеру 
дії ФПТ, їх динаміки на момент обстеження, а також реакції 
на аналогічні події в минулому. Виокремлено провідні та 
«фонові» ФПТ, а також сфера формування невротичного 
конфлікту у цієї категорії хворих.

Встановлено, що на розвиток соматоформних розладів 
впливають провідні ФПТ, пов'язані зі сферою власного 
здоров'я та сімейними стосунками з орієнтацією на власні 
потреби, що визначають особливості клінічних проявів 
соматоформних розладів у вигляді виражених вегето-
вісцеральних та емоційних порушень.

Ключові слова: соматоформні розлади, фактори психічної 
травматизації, етіологія, патогенез ********

Епідеміологічні дослідження свідчать про стрімке 
зростання пограничних психічних розладів, спровоко-
ваних психічною травматизацією за наявності низького 
адаптаційного потенціалу особистості [1—4].

Згідно з результатами проведених досліджень вва-
жається, що під час формування невротичних розладів 
сама хвороба є психотравмою [5—7].

Так, при соматоформних розладах, відповідно до 
концепції мультифакторного ґенезу, особливостями пси-
хотравмуючих ситуацій є не лише наявність психогенної 
дії зовнішнього чинника, але й подальше приєднання 
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самого соматичного неблагополуччя, яке проявляється 
вегето-вісцеральними пароксизмами. У хворих спосте-
рігаються симптоми невротичного реагування у формі 
елементарних емоційних реакцій, рідше — невротичної 
фіксації, що виникає при відчутті соматичного диском-
форту [8, 9].

За даними літератури, на формування соматоформ-
них розладів впливають психогенні чинники різнома-
нітної природи, такі як побутові, соціальні, сімейні та 
особистісні [9—11].

Незважаючи на те, що виникнення та збереження 
клінічної симптоматики міцно пов'язані з неприємними 
подіями, переживаннями або конфліктами, хворі, за-
звичай, опираються спробам обмірковувати можливості 
її психологічної обумовленості, що може відбуватися 
навіть при наявності чітких депресивних та тривожних 
симптомів. Для хворих на соматоформні розлади досяж-
ний ступінь розуміння причин виникнення хворобливих 
проявів часто виявляється небажаною та фруструючою 
ситуацією [10, 12].

Враховуючи вищенаведене, визначення специ-
фіки факторів психічної травматизації у хворих на 
соматоформні розлади та їхнього впливу на клініко-
психопатологічну структуру даної патології має практич-
не значення для розроблення патогенетично зумовле-
них схем психотерапевтичної корекції цих розладів.

Для досягнення мети дослідження у відділі неврозів 
та пограничних станів ДУ «ІНПН НАМН України» було 
обстежено 50 хворих на соматоформні розлади (F 45). 
Групу обстежених склали 4 хворих на соматизовані роз-
лади (F 45.0), 40 хворих на соматоформну вегетативну 
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дисфункцію серця та серцево-судинної системи (F 45.30) 
та 6 хворих на соматоформну вегетативну дисфункцію 
верхнього відділу шлунково-кишкового тракту (F 45.31). 
Враховуючи подібність психопатологічної структури 
даних розладів, вони були розглянуті в рамках однієї 
форми психічної патології. Діагноз був встановлений 
з урахуванням критеріїв МКХ-10. До групи порівняння 
увійшли 50 осіб без психічних розладів.

Використовували комплексний підхід, що включав 
клініко-психопатологічний метод (вивчення скарг, 
клінічного анамнезу, психопатологічного стану та його 
динаміки) в сполученні з анкетою-опитувальником 
«Анкета характеристик факторів психічної травматизації 
(ФПТ)» [13] з метою всебічної кількісної та якісної оцінки 
факторів психічної травматизації, який був доповнений 
клінічним опитувальником для виявлення та оцінки 
невротичних станів (К. К. Яхін, Д. М. Менделевич) [14], 
а також методи статистичної обробки отриманих ре-
зультатів.

У групі хворих на соматоформні розлади переважа-
ли особи жіночої статі (78,00 %), чоловіків було 22,00 % 
пацієнтів. Більшість хворих належали до вікової групи 
від 30 до 39 років (42,00 %), значну частину обстежених 
складали пацієнти у віці від 18 до 29 років (26,00 %) та 
у віковій групі 40—49 років (20,00 %), 12,00 % становили 
особи у віці від 50 до 59 років.

Аналіз рівня освіти обстежених продемонстрував, 
що більшість осіб мали вищу освіту (72,00 %). Середню, 
середню спеціальну і незакінчену вищу освіту мали від-
повідно 4,00 %, 20,00 % та 4,00 % пацієнтів. Переважна 
більшість обстежених даної групи проживали в місті 
(84,00 %), значно менша кількість — в сільській місце-
вості (16,00 %).

Вивчення сімейного стану показало, що всі обстежені 
характеризували власне особисте життя незадовіль-
но, при цьому 76,00 % пацієнтів перебували у шлюбі, 
а 24,00 % — були самотні.

Більшість хворих на соматоформні розлади належа-
ли до категорії працюючих (70,00 %), серед них 71,43 % 
осіб займалися розумовою працею. 12,00 % обстежених 
тимчасово не працювали, 16,00 % — не працювали, але 
й не намагалися знайти роботу, 2,00 % хворих були сту-
дентами. Необхідно відзначити, що у деяких випадках 
пацієнти, переважно жінки, розглядали можливість 
звільнення з роботи, або зміни роду діяльності, якщо їх 
самопочуття не поліпшиться.

У групі порівняння переважали жінки, більшість 
осіб належала до вікової групи 18—29 років (40,00 %), 
значну частину обстежених становила група осіб у віці 
30—39 років (36,00 %). Більшість осіб мали вищу освіту 
(54,00 %), проживали у місті (84,00 %), перебували у шлю-
бі (64,00 %), належали до категорії працюючих (76,00 %) 
та займалися розумовою працею (44,00 %). Таким чином, 
група порівняння за віком, місцем проживання, сімей-
ним станом, рівнем освіти та зайнятості була подібна до 
основної. Вірогідно більше хворих на соматоформні роз-
лади були жіночої статі, мали вищу освіту та займалися 
розумовою працею, проте в цій групі вірогідно більше 
осіб не працювали та не шукали роботу (p ≤ 0,05).

Тривалість захворювання на соматоформні розла-
ди у більшості випадків складала від 1-го до 3-х років 
(40,00 %). У значній кількості обстежених був зафіксо-
ваний термін захворювання від 6-ти місяців до 1-го 
року (24,00 %). Тривалість захворювання терміном до 
1-го місяця, від 1-го до 3-х місяців, від 3-х до 6-ти міся-
ців і від 3-х до 10 років становила відповідно 6,00 %, 

6,00 %, 4,00 % та 14,00 % випадків. Хронічний перебіг 
з тривалістю від 10 і більше років спостерігався у 6,00 % 
випадків.

Вивчення попереднього лікування показало, що усі 
хворі на соматоформні розлади до того часу як були 
госпіталізовані у відділення неврозів та пограничних 
станів, зверталися до спеціалістів іншого профілю. Після 
неодноразових обстежень у лікарів-інтерністів соматич-
них розладів виявлено не було і хворі були направлені 
до психіатрів. Більшість осіб (60,00 %) не отримували по-
переднього лікування та після обстежень і виключення 
наявної соматоневрологічної патології були направлені 
для отримання спеціалізованої психіатричної медичної 
допомоги. У 40 % випадків пацієнти отримували ліку-
вання переважно 1—2 рази як у лікарів-інтерністів, так 
і у психіатрів.

З метою детального вивчення особливостей пси-
хогеній застосовували анкету-опитувальник «Анкета 
характеристик факторів психічної травматизації (ФПТ)», 
структура якої надавала можливість усебічно проаналі-
зувати як суб'єктивну значущість ФПТ, що вплинули на 
самопочуття обстежених, так і об'єктивні анамнестичні 
дані щодо тривалості їхньої дії, інтервалу від початку 
дії ФПТ до виникнення клінічних проявів, характеру дії 
ФПТ, їх динаміки на момент обстеження, а також реакції 
на аналогічні події в минулому.

На підставі анкети-опитувальника встановлено, що 
в ґенезі соматоформних розладів значно переважали 
поєднані ФПТ (76,00 %). Причому, зроблено висновок, 
що пацієнти, які обирали поодинокі ФПТ, мали нижчий 
рівень адаптаційних можливостей, оскільки сприймали 
психогенні ситуації як більш суб'єктивно неподолані 
і зверталися по медичну допомогу на значно коротших 
термінах захворювання.

Сприйняття гостроти психогенної ситуації у хворих 
на соматоформні розлади свідчило, що в 56,30 % ви-
падків пацієнти оцінювали ФПТ як хронічні, а в 43,70 % 
випадків сприймали ситуацію як гостру.

Тривалість дії ФПТ більше 12-ти місяців визначалась 
у 48,89 % випадків, у 14,81 % випадків становила від 
6-ти до12-ти місяців, у 13,33 % — від 1-го до 3-х місяців, 
у 11,11 % — від декількох днів до 1 місяця, у 6,67 % — 
1 місяць, у 5,19 % — від 3-х до 6-ти місяців.

Вивчення інтервалу від початку дії ФПТ до виникнен-
ня клінічних проявів продемонструвало, що у 29,63 % 
випадків невротичні симптоми виникали протягом 
декількох днів після початку дії ФПТ, у 27,41 % випад-
ків — більше, ніж через 12 місяців, по 11,85 % випадків 
складали інтервали «1 місяць», «3—6 місяців» та «від 6-ти 
до 12-ти місяців» та інтервал «до 3-х місяців» становив 
7,41 % всіх випадків.

За характером дії ФПТ у хворих на соматоформні 
розлади розподілилися таким чином: у 50, 37 % випадків 
на момент обстеження психогенна ситуація тривала, 
у 42,22 % випадків відбулася та в 7,41 % випадків лише 
припускалася.

Були розглянуті особливості динаміки ФПТ на мо-
мент обстеження хворих на соматоформні розлади. 
Так, у 31,85 % випадків ситуація була частково подолана, 
у 29,63 % випадків залишилася незмінною, у 20,00 % 
випадків ситуація була подолана повністю та лише 
у 18,52 % випадків погіршилася.

Реакції на аналогічні події в минулому в 42,22 % 
випадків не було, у 31,85 % випадків стан був легший 
за теперішній, у 16,30 % випадків такий ж за важкістю, 
у 9,63 % випадків важчий за теперішній.
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Серед факторів психічної травматизації хворі на со-
матоформні розлади частіше за все відзначали фактор, 
пов'язаний зі станом власного здоров’я (38,00 % хворих), 
напруження та нерегулярність в навантаженнях (34,00 % 
хворих), відсутність емоційної підтримки (24,00 % хво-
рих), конфлікти подружжя (18,00 % хворих), смерть 
близького члена родини (16,00 % хворих), переживання 
самотності (14,00 % хворих), хворобу близьких (12,00 %), 
«невпевненість у завтрашньому дні» (страх погіршан-
ня соціально-економічного стану в майбутньому або 
змін умов життя в цілому) та конфлікти з родичами (по 
10,00 % хворих).

Слід зазначити, що була виявлена відмінність між 
кількістю виявлених у пацієнтів ФПТ та їхнім суб'єктивно 
значущим навантаженням. Так, найбільш значущими 
хворі на соматоформні розлади вважали й оцінюва-
ли найвище переживання самотності — 9,86 балів 
та відсутність емоційної підтримки — 8,50 балів. 
ФПТ, пов’язаним зі станом власного здоров'я, відпо-
відала оцінка в 8,34 балів, факторам напруження та не-
регулярності в навантаженнях — 8,24 балів, конфліктам 
подружжя та хворобі близьких — по 8,00 балів, смерті 
близької людини — 7,88 балів, конфліктам з родича-
ми — 7,80 балів та «невпевненості у завтрашньому 
дні» — 6,40 балів.

Для зіставлення у групі порівняння виокремлено 
12 факторів психічної травматизації, які реєструвалися 
частіше за інші, серед них смерть близького члена ро-
дини — 42,00 % осіб, власна хвороба — 24,00 % осіб, пе-
реживання самотності, «невпевненість у завтрашньому 
дні» — 20,00 % осіб, хвороба близьких, погіршання або 
незадоволеність матеріально-побутовим становищем — 
18,00 % осіб, відсутність емоційної підтримки, втрата 

близької або коханої людини, конфлікти з оточуючи-
ми (друзі, сусіди) — 14,00 % осіб, зрада, розлучення, 
напруження та нерегулярність в навантаженнях — 
12,00 % осіб.

Так само, як і в основній групі, були виявлені деякі 
розбіжності між кількістю обраних обстеженими ФПТ 
та їх суб'єктивно значущим навантаженням. За кіль-
кістю балів обстежені найвище оцінювали розлучен-
ня — 9,67 балів, зраду — 9,50 балів, втрата близької 
або коханої людини — 9,00 балів, смерть близького 
члена родини — 8,95 балів, переживання самотності — 
7,70 балів, погіршання або незадоволеність матеріально-
побутовим становищем — 7,44 балів, напруження та 
нерегулярність в навантаженнях — 7,33 балів, хворобу 
близьких — 7,11 балів, власну хворобу — 7,00 балів, 
відсутність емоційної підтримки — 6,70 балів, «невпев-
неність у завтрашньому дні» — 6,70 балів, конфлікти 
з оточуючими (друзі, сусіди) — 6,57 балів.

Для об'єктивізації отриманих даних в структурі ан-
кети фактори психічної травматизації розподілені від-
повідно до сфер життєдіяльності людини. За загальним 
аналізом факторів психічної травматизації у хворих 
на соматоформні розлади та осіб групи порівняння за 
сферами психогенного впливу (таблиця) у хворих на 
соматоформні розлади найбільша кількість ФПТ була 
пов'язана зі сферою сімейних стосунків, в той час як 
у осіб групи порівняння — зі здоров'ям, власним або 
близьких (відповідно 33,33 % та 25,95 %). У хворих віро-
гідно більше (p ≤ 0,05) відзначались не тільки «сімейні» 
ФПТ, але й у сфері здоров'я та професійної діяльності, 
а вірогідно менше (p ≤ 0,05) — соціально-економічні та 
соціально-психологічні ФПТ порівняно з особами групи 
порівняння.

Характеристика факторів психічної травматизації

Фактори психічної травматизації

% ± m % Значущість ФПТ
(вираженість у балах)

Хворі 
на соматоформні 

розлади

Група 
порівняння

Хворі 
на соматоформні 

розлади

Група 
порівняння

Пов'язані зі здоров'ям 26,67 ± 3,82 * 25,95 ± 3,23 * 8,42 ± 1,57 * 8,08 ± 2,12 *

Сімейні 33,33 ± 4,07 * 24,86 ± 3,19 * 7,78 ± 2,18 7,82 ± 2,16

«Сепараційні» 10,37 ± 2,63 15,14 ± 2,64 9,50 ± 0,92 * 8,38 ± 1,58 *

Пов'язані з професійною діяльністю 14,81 ± 3,07 * 8,65 ± 2,07 * 7,80 ± 2,21 6,65 ± 2,18

Соціально-економічні та соціально-психологічні 12,59 ± 2,87 * 21,62 ± 3,03 * 8,00 ± 1,53 * 6,73 ± 2,55 *

Емоційно-стресові потрясіння 2,22 ± 1,27 3,78 ± 1,41 6,00 ± 1,71 5,67 ± 1,69

Умовні позначення: * — при порівнянні показників у групах хворих на соматоформні розлади та осіб групи порівняння різниця 
вірогідна при p ≤ 0,05

Найвище за ступенем психогенного впливу хворі на 
соматоформні розлади та особи групи порівняння оці-
нювали «сепараційні» ФПТ (відповідно 9,50 та 8,38 балів). 
При цьому, хворі вірогідно вище за осіб групи порівнян-
ня (p ≤ 0,05) оцінювали значущість факторів, пов'язаних 
зі здоров'ям, «сепараційних», соціально-економічних та 
соціально-психологічних.

В цілому, пацієнти з соматоформними розладами 
мали певні проблеми у різних сферах життя, але можна 
відзначити, що у цієї категорії хворих найбільш актуаль-
ними за процентними та бальними характеристиками 
є фактори психічної травматизації, пов'язані зі сферою 
здоров'я та сімейними стосунками. Смерть або страж-
дання близьких людей ініціювали у хворих тривогу та 

сумніви щодо власного здоров'я, а погане самопочуття 
або власні хвороби в минулому змушували неоднора-
зово звертатися до лікарів-інтерністів у пошуках «не-
виліковної» патології. При цьому вони відчували роз-
дратованість, якщо стикалися з непорозумінням з боку 
оточуючих або лікарів і вимагали розуміння їх стану та 
участі у пошуках допомоги. Таким чином, надмірна увага 
та щадне ставлення до власного здоров'я ставали у цієї 
категорії хворих домінуючою ідеєю.

Враховуючи вищенаведене, необхідно зауважити, що 
специфіка факторів психічної травматизації визначає 
особливості клінічних проявів соматоформних розла-
дів. Проведений факторний аналіз продемонстрував, 
що найбільший вплив на симптоматику (достовірна 
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кореляція з провідним синдромом вегетативних пору-
шень) у хворих на соматоформні розлади мали фактори, 
пов'язані зі сферою власного здоров'я та сімейними 
стосунками з орієнтацією на власні потреби (r = +0,63; 
r = +0,56).

В цілому, клінічна картина соматоформних розладів 
у групі обстежених характеризувалася наявністю ви-
ражених вегето-вісцеральних та емоційних порушень. 
Під час оцінки вегето-вісцеральних проявів виявлено, 
що основними були скарги на кардіалгії (84,00 %), ко-
ливання тиску (80,00 %), вегето-судинні пароксизми 
(78,00 %), головний біль (76,00 %), неприємні больові 
відчуття в епігастрії (54,00 %), задуху (32,00 %).

Порушення емоційної сфери проявлялися у вигляді 
емоційної лабільності (86,00 %), дратівливості (82,00 %), 
зниженого настрою (74,00 %), експлозивності (52,00 %) та 
неадекватності емоційного реагування (48,00 %).

У більшості хворих на соматоформні розлади були 
виявлені порушення ефекторно-вольової сфери такі, 
як астенія (72,00 %) та пов'язана з нею гіподинамія 
(68,00 %).

Отримані дані повністю підтверджуються результата-
ми обстеження за допомогою клінічного опитувальника 
для виявлення та оцінки невротичних станів (К. К. Яхін, 
Д. М. Менделевич) (рисунок).

Умовні позначення шкал:
1 — Тривога; 2 — Невротична депресія; 3 — Астенія; 

4 — Істеричний тип реагування; 5 — Обсесивно-фобічні 
порушення; 6 — Вегетативні порушення

Рівень невротизації у хворих на соматоформні розлади 
та осіб групи порівняння

З цих результатів видно, що у хворих на соматоформ-
ні розлади показники ДК < –1,28 були зареєстровані за 
шкалами невротичної депресії, істеричного типу реагу-
вання та вегетативних розладів, що свідчить про хво-
робливий характер виявлених порушень. Найнижчий 
показник ДК (–2,67 бали) відзначався за шкалою вегета-
тивних порушень. Для хворих цієї групи характерною 
була зосередженість на власному самопочутті, соматич-
них відчуттях, роботі внутрішніх органів.

Для цієї категорії хворих характерним був низький 
показник ДК і за шкалою невротичної депресії, що ста-
новив –2,63 бали. Депресивний компонент поряд зі зни-
женим настроєм проявлявся відчуттям невизначеності, 
безвиходу, песимістичним переглядом системи ціннос-
тей, ідеями поразки, думками про свою нікчемність та 

невірно обраний життєвий шлях. Необхідно підкресли-
ти, що для хворих на соматоформні розлади значущим 
фактором був не тільки стан здоров'я, але й реакція 
оточуючих. Вони потребували уваги, співчуття до себе, 
розуміння їх стану, участі у пошуках допомоги. Наведені 
особливості ставлення хворих до свого стану відповіда-
ють виявленому за шкалою істеричного типу реагування 
ДК, що становив –1,32 бали.

Депресивний компонент у структурі соматоформних 
розладів був міцно пов'язаний з тривогою та обсесивно-
фобічними порушеннями. Хворі відчували тривогу, страх 
за своє здоров'я, страх наявності невиліковної хвороби. 
Наведені скарги супроводжувалися загальною слабкіс-
тю, млявістю та відчуттям внутрішнього дискомфорту. 
ДК за шкалами тривоги, астенії та обсесивно-фобічних 
порушень були в інтервалі від −1,28 до +1,28 бали і свід-
чили, що виявлені порушення сприяли поглибленню 
психопатологічної симптоматики.

Таким чином, соматоформні розлади у групі обсте-
жених формувалися переважно під впливом поєднаних 
(76,00 %), хронічних факторів психічної травматизації 
(56,30 %). За іншими характеристиками на розвиток за-
хворювання впливали поточні (50,37 %), довготривалі 
ФПТ (48,89 %), з якими пацієнти раніше не стикалися 
(42,22 %). У більшості випадків симптоматика розви-
валася впродовж декількох днів після дії ФПТ (29,63 %), 
проте на момент обстеження для значної кількості 
пацієнтів психогенна ситуація частково втратила свою 
актуальність (31,85 %). 

За результатами проведеного дослідження, на роз-
виток соматоформних розладів впливають провідні ФПТ, 
пов'язані зі сферою власного здоров'я та сімейними 
стосунками з орієнтацією на власні потреби, що визна-
чають особливості клінічних проявів соматоформних 
розладів у вигляді виражених вегето-вісцеральних та 
емоційних порушень.
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Специфика факторов психической травматизации 

у больных соматоформными расстройствами 
и их влияние на клинико-психопатологическую 

структуру данной патологии

Проведена комплексная качественная и количественная 
оценка факторов психической травматизациии (ФПТ) у больных 
соматоформными расстройствами, установлена их связь с ве-
дущим синдромом.

Определена субъективная значимость ФПТ, а также 
объективные анамнестические данные относительно их дли-
тельности воздействия, интервала от момента действия ФПТ до 
возникновения клинических проявлений, характера действия 
ФПТ, их динамики на момент обследования, а также реак-
ции на аналогичные события в прошлом. Выделены ведущие 
и «фоновые» ФПТ, а также сфера формирования невротического 
конфликта у этой категории больных.

Установлено, что на развитие соматоформных расстройств 
влияют ведущие ФПТ, связанные со сферой собственного здоро-
вья и семейными отношениями с ориентацией на собственные 
потребности, которые определяют особенности клинических 
проявлений соматоформных расстройств в виде выраженных 
вегето-висцеральных и эмоциональных нарушений.

Ключевые слова: соматоформные расстройства, факторы 
психической травматизации, этиология, патогенез.

V. Yu. Fedchenko
State institution "Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology 

of the NAMS of Ukraine" (Kharkiv)
Specifi c of factors of mental trauma 

in patients with somatoform disorders and their impact 
on clinical and psychopathological structure 

of the pathology

Comprehensive qualitative and quantitative assessment of the 
factors of mental trauma (FMT) was carried out in patients with 
somatoform disorders, their connection with the leading syndrome 
was established.

The subjective importance of FMT and the objective medical 
history of their duration, the interval from the time of eff ect of the 
FMT to the appearance of clinical manifestations, the nature of the 
FMT, their dynamics at the time of examination and reactions to 
similar events in the past were determined. Major and "background" 
FMT and the fi eld of formation of neurotic confl ict in these patients 
were selected.

It was found that the development of somatoform disorders 
is aff ecting of leading FMT, which related to the fi eld of a personal 
health and family relationships with a focus on their needs and re-
sults in clinical manifestations of somatoform disorders in a form of 
expressive vegetative-visceral and emotional disorders.

Key words: somatoform disorders, factors of mental trauma, 
etiology, pathogenesis.
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ДОКАЗОВА ФАРМАЦІЯ: ВИВЧЕННЯ РЕЖИМУ КОНТРОЛЮ 
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ІЗ КОРТЕКСИНОМ

З позиції доказової фармації вивчено особливості режи-
му контролю лікарських засобів із кортексином. Отримані 
дані використано під час розроблення схем комплексної 
фармакокорекції наркопацієнтів з опіоїдною залежністю. 
Наукова новизна та теоретична значущість здобутих 
результатів захищена патентом України.

Ключові слова: доказова фармація, режим контро-
лю, лікарські засоби, кортексин, наркопацієнти, опіоїдна 
залежність ********

Однією із найважливіших ланок фармакокорекції 
адиктивних розладів здоров’я внаслідок вживання 
психоактивних речовин (ПАР) різних класифікаційно-
правових груп (КПГ) є не тільки лікування фізичної та 
психічної залежності пацієнтів від ПАР, а й створення 
максимально нормальної якості життя пацієнта після 
лікування [7, 8]. Під час вживання ПАР порушується ро-
бота всіх органів і систем організму та спостерігається 
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розвиток абстинентного синдрому. Характерними для 
абстинентного синдрому є виникнення неврологічних 
та психічних порушень. При неврологічних порушеннях 
абстинентного синдрому спостерігається тремор тіла та 
кінцівок, порушення координації рухів тощо. При пси-
хічних порушеннях, які розвиваються як відображення 
абстинентного синдрому, характерно зниження на-
строю, тривога, безсоння та роздратованість. Особливої 
шкоди під час нераціонального вживання ПАР зазнає 
головний мозок та центральна нервова система (ЦНС). 
Порушується кровопостачання головного мозку, про-
цеси мислення, погіршується пам'ять, знижується увага. 
Тому, в комплексному лікуванні адиктивних розладів 
здоров’я внаслідок зловживання ПАР різних КПГ необ-
хідним і доцільним є включення у схеми фармакокорек-
ції лікарських засобів (ЛЗ), які мають не тільки церебро-
протекторну та ноотропну дію, а й мали б відновлюючий 
вплив на ЦНС [5, 9].




