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Psychoanalytická psychoterapia psychosomatických porúch
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Súhrn

Autor predstavuje v práci psychoanalytickú psychote-
rapiu ako psychoterapeutický prístup k psychosomatickým
poruchám. Vychádza z poznatkov psychoanalýzy a jej mo-
difikácie – psychoanalytickej psychoterapie – o psychoso-
matických poruchách, ktoré sa vyznačujú rôznymi deficitmi
v intrapsychických činiteľoch – egu a superegu, ktoré tera-
pia v dlhodobejšom procese koriguje, čím zlepšuje kvalitu
intímnych a sociálnych vzťahov osôb s psychosomatickými
problémami (lit. 8).
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Psychoanalytická psychoterapia je modifikáciou psycho-
analytickej techniky (psychoanalýzy). Kým klasická psycho-
analýza používa pohovku, sedenie terapeuta mimo zorného
poľa pacienta, pravidlo voľných asociácií a neutralitu terape-
uta, psychoanalytická psychoterapia využíva sedenie terape-
uta a pacienta oproti sebe, pravidlo voľnej interakcie, akti-
vitu terapeuta a obmedzenejšiu frekvenciu sedení (1–2-krát
tyždenne, oproti psychoanalýze, kde je stretnutie 4–5-krát
týždenne).

Podobne ako psychoanalýza sa zaoberá analýzou feno-
ménov prenosu a odporu prevažne pomocou interpretácie
a významne pracuje aj s protiprenosom a terapeutickým
vzťahom. Jej terapeutickým cieľom je zvýšenie sily ega vo
vzťahu k pudovým silám (Id) (libido a agresia), superegu
(morálne svedomie a ego-ideál) a vonkajšiemu svetu.

Už pri jej krátkej forme sa objavujú konštantné zmeny
v správaní, ktoré čiastočne možno považovať aj za zmeny
ega (Malan). Tzv. fokálna terapia odstraňuje nevedomé in-
hibičné faktory, ktoré determinujú hlavný aktuálny problém
a bránia jeho riešeniu. Rozširuje objem vedomia, prináša zá-
žitky úľavy, odbúrava úzkosť, pocity viny a sekundárne spra-
covania. V terapeutických intervenciách sa využívajú klarifi-
kujúce otázky, otázky určujúce tému, prenosové a genetické
interpretácie. Terapeutický priebeh charakterizuje zbieranie
materiálu, jeho interpretovanie a prepracúvanie.

Dlhšia forma – suportívny variant – sa využíva vtedy, ak
ide o značne zraniteľných pacientov, ktorí neznášajú príliš
rýchlu konfrontáciu s ich konfliktmi a s vlastným pôsobe-
ním na druhých a terapeut má v rukách dávkovanie toho, čo
povie pacientovi a z intervencií spočiatku viac využíva su-

portívne – ubezpečuje, radí, chváli, využíva sugesciu, zásahy
z prostredia a manipuláciu.

Psychoanalytická psychoterapia u psychosomatic-
kých pacientov

Psychosomatických pacientov charakterizuje znížená schop-
nosť prežívať a verbálne vyjadriť psychické konflikty v pria-
mejšej alebo odvodenej forme symbolicky sprostredkova-
nej pomocou súvisiacich fantázií, viaceré deficity ego-funkcií
(najmä pri ťažších formách porúch), ďalej prísnejšie, ar-
chaické superego ako aj ďalšie charakteristiky. Z deficitov
ego-funkcií (Heigl-Evers a Heigl, 1983) ide najmä o:

a) zníženú, nedostatočnú schopnosť diferenciácie afektov
vyplývajúcu z insuficientnej ranej socializácie – in-
terakcie – medzi matkou a dieťaťom. V jej dôsledku
sa afekty môžu stať jednoznačne identifikovateľnými
a zasadenými do zrozumiteľných usporiadaných zážit-
kov vo vzťahoch k objektu, čím by mohli prevziať sig-
nálnu funkciu,

b) zníženú frustračnú toleranciu a ovládanie afektov
a impulzov,

c) nedostatočnú adaptívnu regresiu v službe Ja (schop-
nosť uvoľniť kognitívnu ostrosť a formovať nové kon-
figurácie a testovať v realite),

d) nedostatočne rozvinuté obrany a podnetová bariéra
(individuálny prah pre podnetovú toleranciu),

e) nedostatočne rozvinuté rozhodovacie funkcie – oso-
bitne rozhodovanie s anticipáciou účinkov vlastného
správania na iných,

f) deficity vo vzťahoch k objektu, keď ide o rozlíšenie
medzi objektmi vnútorného sveta, t.j. reprezantanti
predstáv a objekty aktuálneho prostredia (reálne ob-
jekty).

Ďalej sa v odbornej literatúre (Vogt a Vogt-Heider, 1979)
objavuje, že v ich objektových vzťahoch prevláda tenden-
cia k symbiotickému typu, väčšia zraniteľnosť na separá-
ciu, stratu objektu a priazne, tendencia k prepájaniu afek-
tov do tela, obmedzená emocionálna expresivita, ťažkosti
s etablovaním terapeutického vzťahu a rôzna miera alexi-
tymickosti (ťažkosti v identifikácii a opise pocitov, ťažkosti
pri rozlišovaní medzi pocitmi a ich somatickými sprievod-
nými javmi, znížené imaginačné procesy – nedostatok fantá-
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zie a externe orientovaný kognitívny štýl) (Acklin a Alexan-
der, 1988), ktorá je v tesnom vzťahu s ranými vývojovými
deficitmi. Abnormality v afektívnom vývoji dieťaťa (emo-
cionálna konstrikcia, redukovaná hravosť, absencia pocitu

”
afektívneho selfu“) vznikajú v dôsledku konzistentne chyb-
ných vzorcov afektívnej výmeny medzi matkou a dieťaťom,
ktoré sa internalizujú a podmieňujú chybné interné reprezen-
tácie selfu a objektu, redukujúce schopnosť selfu regulovať
stavy emocionálneho vzrušenia (Emde, 1988; Stern, 1985).

V každom individuálnom prípade je ego viac, alebo me-
nej vo vývoji jednotlivých funkcií obmedzené, pričom vyš-
šie spomínané deficity a charakteristiky nenájdeme všetky
u všetkých psychosomatických pacientov. Terapeutické za-
meranie na psychosomatického pacienta preto predpokladá
diagnostické zhodnotenie charakteristík jeho ega (určenie
sily vzhľadom na terapiu, defenzívne fungovanie, jeho vzťah
k superegu), kvality objektových vzťahov a selfu (Gabbard,
1994).

Pri terapeutických sedeniach treba frekvenciu sedení
a ich trvanie prispôsobiť pacientovi. Spočiatku by terapeut
mal byť v pozadí, skôr byť k dispozícii, ako sa pravidelne
s pacientom stretávať. Vzhľadom na sklon pacienta potvr-
dzovať si vlastné predstavy a emócie konkrétnym spôsobom
na vonkajších faktoch, by sa mal sústrediť na zrkadlenie
pacienta ako osoby. Tento musí mať zážitok, že je akcep-
tovaný. Psychoterapia (verbálna interakcia) bez konkrétnej
terapie somatických symptómov ho môže viac znepokojo-
vať ako uspokojovať. Skrátené trvanie sedenia (len 20–30
minút oproti 50 minútam) znamená rešpektovanie odporu
pacienta.

V úvodných stretnutiach je potrebné nenarušiť symbi-
otickú blízkosť. Spracúvanie odporu – analyzovanie symp-
tómu a jeho využívanie – je možné až vtedy, keď pacient
na ľahké psychické zaťaženie nereaguje zhoršením somatic-
kej symptomatiky. Dôležitým v tejto fáze je aj aplikovanie
tzv. konfrontácií, ktoré provokujú emócie. Nimi terapeut za-
meriava pozornosť pacienta na jeho špecifický expresívny fe-
nomén pri opakujúcej sa téme (reakcie telom bez pociťova-
nia príslušnej afektívnej rezonancie). Napríklad:

”
Vždy, keď

hovoríte o otcovi, váš hlas zosmutnie !“ alebo:
”
Keď hovo-

ríte, ako si dobre rozumiete so súrodencami, zovriete ruky
v päsť !“ Pri pokroku terapeutického procesu sa objavuje
ďalšia forma odporu, ktorá nahrádza somatizáciu, tzv. ago-
vanie. Upresňuje sa ako

”
pregenitálne agovanie“ a znamená

veľkú túžbu po doplnení orálnych uspokojení alebo dokonca
po symbiotickom splynutí (silné libidózne a/alebo agresívne
obsadenie preoidipálnej matky).

Prenos. Väčšinou dominujú archaické symbiotické formy
prenosu (prežívanie terapeuta ako omnipotentného ob-
jektu). Symbiotický vzťah sa napr. často pozoruje u kardio-
neurotikov, u ktorých je veľmi výrazný

”
hlad po objekte“.

Možno však pozorovať aj mechanistickú formu vzťahu
v zmysle alexitýmie – vzťah sa javí ako nemý a prázdny a te-
rapeut ako osoba nie je ani percipovaný. Napokon aj rôzne
zmiešané formy bežných neurotických prenosov v kombinácii
so symbiotickými prvkami.

Protiprenos. Terapeut spravidla pracuje v tíme, v ktorom
môžu byť rôzne dorozumievacie ťažkosti a v ktorom sa triešti
prenos pacienta. Môže prežívať rôzne narcistické zranenia.
Čím intenzívnejšie prežíva diskrepanciu medzi očakávaním
pacienta, jeho omnipotencie a svojou obmedzenou schopnos-
ťou v krátkom čase mu pomôcť, tým viac môže pociťovať
akútne ohrozenie pacienta a dostávať sa tak pod silný tlak
svojho superega. Ak sa potom usiluje vo svojom protiprenose
čím viac nevedome realizovať tieto očakávania omnipoten-
cie, môže sa tým viac správať voči pacientovi neadekvátne
a agresívne, pri čom mu hrozí profesionálne zlyhanie. Tu
často v prežívanom zúfalstve spočíva jeho motivácia k voľbe
suportívnych, manipulatívnych a sugestívnych intervencií,
pričom ich krátkodobý efekt môže začať pokladať za dôkaz
správnosti svojho postupu. Ocitajúc sa v takomto prežívaní
môže sa objaviť hrozba krízy profesionálnej identity. Pacient
v terapeutovom protiprenose sa môže stať prenasledujúcim
objektom, ktorý ho kastruje a môže v ňom vyvolávať tzv.
paranoidnú protiprenosovú úzkosť. Môže však v terapeutovi
vyvolávať aj tzv. depresívnu protiprenosovú úzkosť, ktorá
sa prejavuje v obave, že by pacientovi ublížil, ak by sa jeho
cítenie zhoršilo. Možno ju vypozorovať v úvahách terape-
uta, ako sú napríklad:

”
Frustroval som príliš pacienta, pre-

žíval agresiu, chránil sa voči strachom z odplaty pomocou
masochistického obrátenia proti sebe zintenzívnením symp-
tomatiky ? Musím ho viac chrániť ?“ alebo:

”
Pacient je už

dlho veľmi závislý, príliš ho chránim, mal by som ho viac
analyzovať ?“

Psychodynamiku neurotického pacienta vieme rozpoz-
nať. Psychodynamika psychosomatického pacienta je oproti
tomu ťažko zachytiteľná. Jediný spôsob, ako ju zachytiť, je
cez protiprenos. Terapeut sám na sebe začína cítiť silné
údery srdca, začína ho bolieť žalúdok, nedostáva sa mu
vzduchu. Musíme mať skúsenosť, aby sme vedeli rozpoznať,
z akého pocitu sa objavuje tento telesný pocit.

Pracovné spojenectvo (aliancia). U psychosomatického
pacienta je ťažisko tlaku utrpenia na psychosomatickom
symptóme, ktorý dlho pretrváva ako jediný motív jeho
ochoty spolupracovať s terapeutom. Je veľkým pokrokom
v terapii, ak sa tento tlak utrpenia vyvinie na utrpenie spôso-
bené psychickými konfliktmi. Najvyššia úroveň pracovného
spojenectva sa napokon dovršuje vtedy, ak sa u pacienta
objaví záujem o nevedomú dynamiku jeho konfliktov, ktorý
presahuje bezprostredný tlak utrpenia. Toto sa však spra-
vidla deje až po niekoľkých rokoch liečenia.

Intervencie. Najskôr v terapeutickom programe dominujú
neanalytické intervencie – sugescia, manipulácia, formy su-
porcie. Presun k analytickým intervenciám je možný až
vtedy, keď je utvorené pevnejšie spojenectvo. Ak sa ne-
darí dospievať k analytickým intervenciám a väčšinou v te-
rapeutickom procese boli používané suportívne techniky,
ktoré nepodporujú získavanie vhľadu, na konci terapeutic-
kého procesu bude práve z tohto dôvodu väčšia závislosť
pacienta na terapeutovi.
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Záver

Psychoanalytická psychoterapia psychosomatických pacien-
tov je spravidla dlhodobý proces, pričom jej cieľom je zvýše-
nie seba-regulačných schopností pacienta. To možno dosiah-
nuť facilitáciou procesu separácie – individualizácie (dvoch
navzájom prepojených línií: separácie vedúcej k intrapsy-
chickému uvedomeniu si svojej oddelenosti, individualizá-
cie vedúcej k získaniu rozdielnej a jedinečnej individuality).
K tomu je však potrebná analýza nevedomých interných ob-
jektových vzťahov externalizovaných v prenosovom vzťahu
a riešenie interpsychických a intrapsychických konfliktov, in-
tegrovanie častí selfu a objektu.
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