Gdzie przebiega granica między zespołami
nerwicowymi a zaburzeniami osobowości?
Ewa Niezgoda

Z konsultacji pacjentów przyjmowanych
na Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego
im. dr. J. Babińskiego w Krakowie można
wyciągnąć następujący wniosek: zaburzenia
nerwicowe zanikają, ustępując miejsca zaburzeniom osobowości.
Ale byłby to wniosek pochopny, ponieważ trafiają do nas pacjenci rzadko przyjmowani gdzie indziej, szczególnie gdy zgłaszają
się z historią samookaleczeń, licznych prób
samobójczych, wielu pobytów na oddziałach
ogólnopsychiatrycznych.
Pacjenci z nerwicą łatwiej znajdują specjalistyczne instytucje z wypracowanymi metodami leczenia i psychoterapię o różnych podejściach, dokładnie opisaną skutecznością
leczenia i wreszcie farmakoterapią. Może więc
nie chodzi o to, że pacjentów z nerwicą jest
mniej, ale raczej o to, że do nas nie docierają, natomiast pacjenci z zaburzeniami osobowości, szczególnie z tymi głębszymi, tak.
W zespołach nerwicowych i zaburzeniach
osobowości metodą leczenia z wyboru jest
psychoterapia – jako leczenie przyczynowe
– oraz farmakoterapia. Bardzo często leczenie to jest kojarzone.
Rozróżnienie między nerwicą a zaburzeniami osobowości czasami nie powoduje
większych trudności, szczególnie gdy objawy
są ewidentne (tab. 1).
Jeżeli chodzi o głębsze zaburzenia osobowości, są to takie objawy jak:
• samookaleczenia: cięcie skóry, drapanie, przypalanie, także bicie się np. po twarzy,
ale też piercing,
• próby samobójcze: najczęściej przez
zażycie leków, także łącznie z alkoholem,
• zachowania antyspołeczne: kradzieże,
bójki, agresja słowna,
• nadużywanie: leków, alkoholu, innych
substancji psychoaktywnych.
Oczywiście nadużywanie leków, piercing,
uzależnienie od alkoholu to objawy mogące
się pojawić także w przypadku nerwic, lecz
wówczas są zdecydowanie mniej nasilone
(tab. 2).

W zaburzeniach osobowości objawy są
egosyntoniczne, postrzegane są przez pacjenta jako cecha charakteru, właściwie często nie
stanowią przyczyny leczenia, nie wydają się
pacjentowi dziwaczne (tab. 3).
Pacjent z nerwicą postrzega swoje objawy
jako egodystoniczne, zewnętrzne, np. natręctwa są czymś obcym, chorobowym, tak samo lęki, fobie. Pacjent koncentruje się
na objawie, mówi o nim, sygnalizuje go od
momentu pierwszego kontaktu (tab. 4.).
U pacjentów nerwicowych silny konflikt
wewnętrzny rozwiązywany jest przez objaw.
Objaw tak zaburza normalne życie, zdecydowanie ograniczając jego możliwości, że chory nie rozwija się np. zawodowo.
W zaburzeniach osobowości, zwanych
inaczej zaburzeniami charakteru (osoba zależna, unikająca, bierno-agresywna), mamy
do czynienia z zespołem negatywnych cech,
których pacjent często nie postrzega jako
wady.
Zaburzenia osobowości to wczesne zaburzenia, bez ustabilizowanych relacji z obiek-

tem, z niezakończonym procesem indywidualizacji i separacji.
Charakterystyczną cechą jest to, że w zaburzeniach nerwicowych konflikt ulokowany jest wewnętrznie, intrapsychicznie. Dotyczy tematyki popędowej, obszaru id, ego
i superego (tab. 5).
Konflikt między id i superego jest nieświadomy, wewnętrzny: między id – nieświadomymi pragnieniami seksualnymi, agresywnymi,
a superego – groźbą kary. Ego odpowiedzialne jest za mechanizmy obronne, tj. wyparcie,
a także pojawiający się lęk który jest efektem
ego. Nerwica może być związana z sytuacją
edypalną.
Zaburzenia osobowości, szczególnie te
głębsze, np. borderline, to choroba relacji,
w której konflikt ulokowany jest interpersonalnie. Już podczas pierwszego kontaktu
odczuwany jest ciężar przeniesienia. Przeciwprzeniesienie rozwija się często błyskawicznie. Pacjent od progu projektuje na konsultującego przede wszystkim gniew i agresję.
Dąży do natychmiastowego rozładowania

Tabela 1
Zaburzenia nerwicowe

Zaburzenia osobowości

• Objawy „w psychice”

• Objawy przejawiające się w działaniu

Tabela 2
Zaburzenia nerwicowe

Zaburzenia osobowości

• Tematyka popędowa, konflikt wewnętrzny
• Objawy egodystoniczne

• Objawy egosyntoniczne

Tabela 3
Zaburzenia nerwicowe

Zaburzenia osobowości

• Objawy egodystoniczne: zewnętrzne,
np. natręctwa to coś obcego, chorobowego,
tak samo: lęki, fobie
• Koncentracja na objawie

• Objawy egosyntoniczne – są cechą
„charakteru”, często nie są przyczyniają się
do podjęcia leczenia, nie są postrzegane
jako dziwaczne, ale jako „swoje”
• Dążenie do wyzwolenia napięcia poprzez
działanie (acting out, samookaleczanie,
próba samobójstwa, alkohol, substancje
psychoaktywne)
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napięcia. Objawia się to często arogancją,
złością skierowaną do konsultującego, ale także może pojawić się skrajne wycofanie, myślenie ksobne typu paranoidalnego, oczekiwanie złego potraktowania. Pacjenci
z zaburzeniami osobowości ujawniają niedojrzałe mechanizmy obronne. Jest to rozszczepienie tak jak u pacjentów „borderline”, dla których świat jest czarno-biały,
ludzie straszni albo cudowni, zresztą bez
większej konsekwencji, bo obraz może się
bardzo często zmieniać. Na oddziale natychmiast dzielą personel na strasznych,

bezwzględnych terapeutów i anielski personel pielęgniarski lub odwrotnie. Inny, bardzo prymitywny mechanizm obronny to zaprzeczanie, idealizacja, omnipotencja.
W zaburzeniach nerwicowych obserwujemy znacznie dojrzalsze mechanizmy obronne, to jest:
• intelektualizację,
• racjonalizację,
• dysocjację.
Nawet doświadczonemu klinicyście do
rozpoznania często potrzeba więcej czasu niż
jedna wizyta (sesja). Chociaż zdawałoby się,

Tabela 4
Zaburzenia nerwicowe (związane
z regresją, fiksacją, czyli sytuacją
edypalną)

Zaburzenia osobowości

• Konflikt nieświadomy, wewnętrzny,
rozgrywający się intrapsychicznie
• Duże możliwości symbolizowania

• Konflikt ulokowany jest w świecie interpersonalnym
dotyczącym obszaru etycznego
• Bardzo niewielkie możliwości symbolizowania
albo żadne

Tabela 5
Zaburzenia nerwicowe

Zaburzenia osobowości

• Płytsze
• Konflikt w obszarze id, ego, superego

• Głębsze
• Niedojrzałość struktury osobowości

że dość sprawnie rozpoznajemy nerwicę, to
zaburzenia osobowości wymagają sporo uwagi w diagnozowaniu. Objawy nerwicowe
u pacjenta z głębszymi zaburzeniami osobowości nie są niczym niezwykłym.
Znowu wracamy do dobrze znanej zasady: kontakt z pacjentem, wywiad, obserwacja
swojej reakcji na pacjenta są kluczowe. Dlatego nie dość powtarzania, że do właściwego
rozpoznania potrzeba czasu. Nie zawsze mamy go pod dostatkiem.
Na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic stosujemy metody diagnozowania zespołowego. Konsultacje przeprowadzają: psychiatra, pielęgniarka, terapeuta
społeczności i psychoterapeuta. A i tak ta
metoda nie zawsze nas zadowala, zresztą diagnostyka trwa przez cały proces leczenia
i nierzadko zmienia się w ciągu półrocznej
terapii. Nie bez znaczenia jest obserwacja
społeczności terapeutycznej i jej wkład w rozpoznanie, ale to już temat niedotyczący tytułu tej prezentacji.
Podsumowując granica między zaburzeniami osobowości a nerwicą jest zazwyczaj
wyraźna i dobrze zaznaczona szczególnie dla
doświadczonego klinicysty, ale tak – jak wcześniej nadmieniłam – diagnostyka wymaga
czasu, aby pacjent był odpowiednio kierowany, a co za tym idzie – leczony.
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