
ПРИВАТНА ПСИХІАТРІЯ  

частина 1 



Епілепсія 



 Епілепсія (епілептична хвороба) - хронічне 

захворювання, що характеризується пароксизмально 

виникаючими розладами (різні судомні чи сенсорні 

напади, психічні еквіваленти) із прогредієнтними 

змінами особистості. 

 Епілепсія належить до одного з найбільш поширених 

захворювань ЦНС. Більшість дослідників виділяє 2 

форми епілепсії: так звану генуїнну епілепсію 

(самостійне захворювання), етіологія якої не 

встановлена, і епілепсію симптоматичну, в основі якої 

міститься вогнищеве ураження головного мозку різного 

генезу. 



 Пароксизмальні прояви 

 Судомні напади 

 Великий судомний напад. Звичайно 

розвивається раптово, інколи йому передує 

аура. За своїми проявами аура буває 

різноманітною. Серед найбільш поширених її 

видів можна назвати сенсорну, вегетативну, 

психічну та ін. Аура характеризується 

стереотипністю у одного й того ж хворого. 



 Після аури хворий втрачає свідомість і падає, наче 

підкошений. В цей момент можна почути своєрідний 

голосний крик хворого. Далі починається фаза 

тонічних судом (до 20-30 секунд) з наступною 

зміною їх клонічними (2,5-3 хвилини). Під час 

клонічної фази нападу дихання хрипке, шумне; з 

рота виділяється піниста слина, інколи з кров'ю. 

Хворий не реагує навіть на сильні подразники, 

зіниці не реагують на світло. В цей же період 

нерідко буває мимовільне сечовиділення, рідше - 

дефекація. Після коми часто розвивається глибокий 

сон з ретроградною амнезією після пробудження. 



 Епілептичний напад треба диференціювати від 

істеричного. 

 Істеричний напад, на відміну від епілептичного, 

виникає часто у зв'язку з психотравмою, судоми 

мають хаотичний характер, а напад триває від 

декількох хвилин до години. Свідомість 

повністю не втрачається, може носити 

присмерковий характер. Відсутні амнезія, 

мимовільне сечовиділення, а сам напад можна 

перервати психотерапевтичним втручанням. 



 Малий судомний напад. В протилежність до 

великого перебігає без судом або з невеликими 

вогнищевими судомами і закінчується через декілька 

секунд. Поза хворого часто зберігається. Хворий по 

інерції може продовжувати розпочату дію. Період 

нападу амнезується. 

 Епілептичний статус. Це стан, при якому судомні 

напади слідують один за одним, а в інтервалах між 

ними хворий не приходить до свідомості. Хворий з 

епілептичним статусом потребує невідкладної 

медичної допомоги, тому що цей стан є небезпечним 

для життя. 



 Психічні еквіваленти 

 Присмеркові стани свідомості. Виникають раптово. 

Хворі дезорієнтовані в часі, місці, оточуючих людях і 

явищах. Різновидом цієї форми є сомнамбулізм, при 

якому хворі ходять по кімнаті, пересувають речі, 

виходять на подвір'я і т.ін., пербуваючи в стані сну. 

Після пробудження - прояви амнезії. 

 Амбулаторний автоматизм. Це тривалий (на кілька 

хвилин, годин) присмерковий стан свідомості, який 

супроводжується складними і зовні упорядкованими 

формами поведінки (з наступною амнезією). 



 Епілептичний делірій. Це глибоке затьмарення 

свідомості з яскравими галюцинаторними 

переживаннями і маячними ідеями. Супроводжується 

афектом екстазу, жаху або люті з відповідними 

захисними, агресивними та іншими формами поведінки. 

 Епілептичний ступор. Характеризується 

малорухливістю, застиганням; хворі дезорієнтовані, 

розгублені, на запитання або не відповідають, або дають 

невірні відповіді, не можуть назвати звичайних 

предметів. Має місце воскова гнучкість, персеверація. В 

той же час хворі напружені, сповнені жаху, внутрішньої 

дратівливості. 



 Дисфорії. Це напади немотивованого розладу 

настрою. Частіше при дисфорії має місце 

злісно-тужливий настрій. Хворі раптово для 

оточуючих стають похмурими, подразливими, 

розлюченими, агресивними. Такий стан 

продовжується від годин до кількох днів. 



 Зміни особистості 

 Загальні риси характеру. Найбільш характерним є 

підвищена дратівливість, запальність, злісність. Хворі 

причіпливі, егоцентричні, занадто іпохондричні і, разом 

з цим, можуть бути занадто ввічливими, улесливими 

("полярність" емоцій). Має місце схильність до 

вживання зменшувальних слів, дріб'язкова акуратність, 

зайвий педантизм. Інертність перебігання нервових 

процесів виявляється у хворих в тугорухливості 

асоціативних процесів, недостатньою зрозумілістю, 

втратою догадливості. 



 Епілептичне недоумство (має назву "концентричного"). 

Характеризується поступовим звуженням інтересів хворого на 

колі потреб власної особистості, зокрема на фізіологічних 

функціях свого організму. Мислення набуває загальмованості, 

в'язкості, деталізованості, конкретності. Думки фіксуються на 

дрібницях. Хворий не може відокремити головне від 

другорядного. Страждає пам'ять, випадають окремі слова, 

внаслідок чого мова стає обмеженою і одноманітною. 

Інтереси поступово звужуються і зосереджуються на 

соматичних відправленнях. Хворі зайняті виключно собою, 

станом свого здоров’я. Втрачаються наукові, громадські, 

професійні інтереси. Це звуження розвивається поступово, 

концентрично. 



 Епілептиформні синдроми 

 Джексонівська епілепсія. При цьому коркові рухові 

напади мають вогнищевий епізодичний характер 

(клонічне посмикування окремих груп м'язів), 

схильні до системного поширення (з лівих чи правих 

кінцівок, області обличчя та інших ділянок тіла). 

Можлива генералізація нападу. 

 Кожевніківська епілепсія. Це часткова постійна 

епілепсія, що характеризується однобічним 

безперервним посмикуванням окремих груп м'язів. 

Можлива генералізація нападу. 



Шизофренія 



 Шизофренія - психічне захворювання 

невідомої етіології (переважно ендогенне) із 

прогредієнтним перебігом, основними 

ознаками якого є характерна зміна 

особистості, емоційний занепад, втрата 

єдності особистості та зв'язку з реальністю, 

характерні розлади мислення (розщеплення 

особистості, інтрапсихічна атаксія). 



 Найчастішими психопатологічними симптомами шизофренії, 

незалежно від її форми, є: 

 · у сфері сприймання: галюцинації слухові, нюхові, загального 

чуття, сенестопатії та ін., псевдогалюцинації, явища дереалізації; 

 · у сфері мислення та мови: розщеплення, паралогічність, 

резонерство, мантизм, обриви думок, неологізми, маячні ідеї 

переслідування, впливу, іпохондричні і т.ін.; 

 · у емоційній сфері: немотивовані зміни настрою та страхи, 

неадекватність, амбівалентність, апатія та емоційне спустошення; 

 · у ефекторно-вольовій сфері: амбітендентність, абулія, збочення 

потягів, кататонічні розлади. Порушення свідомості не часті (у 

вигляді онейроїдного стану). Порушення пам'яті не характерні. 



 Крім психопатологічних симптомів можуть 

спостерігатися соматичні та неврологічні 

симптоми (вегетативні, ендокринні, зміни 

реактивності 

 щодо інфекцій та лікарських препаратів і т.ін.). 

 Перебіг хвороби поділяється на наступні 4 стадії:  

 преклінічна, 

 початкова стадія,  

 стадія вираженої клінічної картини,  

 стадія ремісії та кінцева. 



 Класифікація шизофренії 

 Клінічні форми (насамперед за синдромальним 

принципом) 

 1. Проста форма. 

 2. Гебефренічна. 

 3. Параноїдна. 

 4. Кататонічна. 

 5. Циркулярна (шизоафективна). 

 6. Неврозоподібна та психопатоподібна. 



 Типи перебігу 

 1. Безперервний (в'ялопротікаючий): 

неврозоподібна, психопатоподібна, проста, 

гебефренічна форми. 

 2. Періодичний (рекурентний): шизоафективна 

та кататонічна (онейроїдна) форми. 

 3. Приступоподібно-прогредієнтний: гостра 

параноїдна форма із синдромом Кандинського-

Клерамбо, кататонічна (люцидна кататонія). 



 Характеристика клінічних форм шизофренії 

 Проста форма. Храктеризується поступовим 

початком в юнацькому віці, повільним 

розвитком емоційного спустошення, 

порушенням мислення (зниження розумової 

продуктивності, напливи думок, "зупинки" 

мислення, резонерство, паралогічне мислення і 

т.ін.), аутизмом, безперервним перебігом. 

Психопатологічні прояви рудиментарні (інколи 

маячні ідеї відношення, галюцинації). 



 Гебефренічна форма. Характеризується 

наявністю типових для шизофренії, симптомів 

порушення мислення, ейфорії, блазнювання, 

маячних висловлювань, розгальмованості 

поведінки. 

 Параноїдна форма. Характеризується наявністю 

маячних ідей відношення, впливу та інших у 

сполученні з галюцинаціями або 

псевдогалюцинаціями, синдромом психічного 

автоматизму. 



 Кататонічна форма. Характреризується 

кататонічним ступором, кататонічним 

збудженням чи зміною їх. Іноді мають місце 

онейроїдні прояви (онейроїдна кататонія) або 

вони відсутні (люцидна кататонія). 

 Циркулярна (шизоафективна) форма. 

Характеризується зміною маніакальних та 

депресивних станів у сполученні з притаманним 

шизофренії порушенням мислення та 

сприймання. 



 Неврозоподібна та психопатоподібна 

форма. Це шизофренія із повільним, в'ялим 

перебігом та неврозоподібною або 

психопатоподібною симптоматикою, а також 

типовими для шизофренії змінами мислення, 

емоційної та вольової сфери. 



 Ремісії та кінцева стадія хвороби 

 1. Ремісії: 

 · практичне одужання (повна ремісія) - зникнення усієї 

психотичної симптоматики, відновлення критичного 

ставлення та працездатності; 

 · покращення психічного стану різного ступеня 

(неповні ремісії) - зникнення психотичної 

симптоматики без відновлення критичного ставлення, 

послаблення або часткове збереження психотичної 

симптоматики. 

 2. Шизофренічний дефект - стійкі зміни особистості 

(зниження активності, емоцій, стійкі порушення 

мислення). 



 Диференціальна діагностика 

 Необхідно диференціювати з неврозами та 

психопатіями (проста, неврозоподібна та 

психопатоподібна форми шизофренії), з 

маніакально-депресивним психозом (циркулярна 

форма шизофренії), з травматичним, 

інфекційним та іншими психозами (параноїдна, 

кататонічна форми). 



Маніакально-депресивний 

психоз 



 Маніакально-депресивний психоз (МДП, 

циркулярний психоз) - психічне 

захворювання невідомої етіології, що 

характеризується зміною маніакальних та 

депресивних станів, між якими 

спостерігається період повного одужання без 

проявів психічної деградації. МДП складає 

від 5% до 25% усіх хворих на психози. 



 Класифікація 

 1. Маніакальна фаза. 

 2. Депресивна фаза. 

 3. Змішані стани (депресія із “скаканням” ідей, 

ажитацією, маніакальний ступор, непродуктивна 

манія). 



 Типи перебігу маніакально-депресивного 

психозу 

 1. Циркулярний (маніакальна і депресивна фази 

чергуються із світлими проміжками). 

 2. Альтернуючий (депресивна фаза 

безпосередньо змінюється маніакальною чи 

навпаки без світлого проміжка (інтермісії). 

 3. Періодичний (мають місце лише депресивна 

чи маніакальна фази). 

 



 Клінічні прояви 

 Маніакальна фаза. Характеризується 

розладами у емоційній сфері (ейфорія, інколи з 

відтінком гніву), прискоренням мислення (до 

скакання ідей), наявністю ідей переоцінки 

власної особистості (аж до ідеї величі). В 

ефекторно-вольовій сфері спотерігається 

посилення цілеспрямованої діяльності, 

інстинктів. Увага легко відволікається. 

 



 Депресивна фаза. Характеризується розладами 

у емоційній сфері (депресія з характерними 

добовими коливаннями настрою - максимальна 

вираженість депресії зранку), сфері мислення 

(уповільнення темпу, маячні ідеї 

самозвинувачення, думки про самогубство), 

вольовій сфері (психомоторна загальмованість 

аж до депресивного ступору, послаблення 

інстинктів, прикутість уваги до власних 

переживань). 

 



 Циклотимія - різновид МДП, що 

характеризується нерізко вираженою 

симптоматикою. 

 Змішані стани. Характеризуються поєднанням 

симптомів маніакальної і депресивної фази 

(депресія із прискоренням мислення; депресія із 

руховим збудженням - ажитована депресія; 

ейфорія із руховою загальмованістю - 

маніакальний ступор; ейфорія із сповільненням 

мислення та інтелектуальною загальмованістю - 

непродуктивна манія). 

 



 Атипові форми. Гнівлива манія - при маніакальній фазі 

замість ейфорії спостерігається емоція гніву; сплутана 

манія – маніакальний стан із затьмареною свідомістю; 

фантастична меланхолія - депресивний стан з 

галюцинаціями та маячними переживаннями. 

 Соматичні та неврологічні симптоми: тріада 

Протопопова (широкі зіниці, тахікардія, запори), 

аменорея, підвищення артеріального тиску, підвищений 

вміст цукру у крові, безсоння, анорексія, підвищення 

реактивності при маніакальній фазі, зниження 

секреторної діяльності у депресивних хворих. 

 



Алкоголізм та 

алкогольні психози 
 



 Хронічний алкоголізм - захворювання, що 

виникае внаслідок систематичного вживання 

алкогольних напоїв і характеризується 

патологічним потягом до них, що призводить до 

психічних і соматичних розладів, які порушують 

соціальні взаємовідносини індивіда. 

 



 Алкоголізм характеризується зміною реактивності 

організму, що проявляється наступними ознаками 

наркоманічного синдрому: 

 · хворобливий, непереборний потяг та втрата 

самоконтролю при вживанні спиртного ("психічна 

залежність"); 

 · розвиток синдрому абстиненції (утримання) - поява 

психічних та сомато-неврологічних симптомів хвороби 

при утриманні від вживання (розлади сну, жахливі 

сновидіння, тремор, неспокій, гіпнагогічні галюцинації, 

хворобливі відчуття з боку внутрішніх органів і т.ін.) - 

"фізична залежність"; 

 



 · зміна толерантності - збільшення чи зменшення 

індивідуальної витривалості до алкоголю; 

 · психотоксична дія - розлади психічної 

діяльності після одноразових доз і зміни 

особистості при тривалому вживанні; 

 · зміни сомато-неврологічних функцій. 

 



 Класифікація психічних порушень при 

алкоголізмі 

 І. Гостра алкогольна інтоксикація 

 1. Звичайне алкогольне сп'яніння: 

 · легкий ступінь; 

 · середній ступінь; 

 · тяжкий ступінь. 

 2. Патологічне сп'яніння. 

 



 ІІ. Хронічна алкогольна інтоксикація 

 1. Побутова (звична) пиятика. 

 2. Алкоголізм (алкогольна наркоманія): 

 · І стадія (астенічна); 

 · ІІ стадія (наркоманічна); 

 · ІІІ стадія (енцефалопатична). 

 3. Дипсоманія. 

 



 4. Алкогольні психози: 

 · гострі алкогольні психози - біла гарячка, 

гострий алкогольний галюциноз, гострий 

алкогольний параноїд; 

 · хронічні алкогольні психози - хронічний 

алкогольний галюциноз, алкогольне марення 

ревнощів, Корсаковський психоз, алкогольний 

псевдопараліч. 



 Клінічна характеристика основних понять 

 Звичайне алкогольне сп'яніння - гостре отруєння 

алкоголем, вагомість якого залежить від дози, 

індивідуальної чутливості, соматичного стану, віку. 

 1. Легка ступінь сп'яніння - деяке підвищення настрою 

(ейфорія), порушення уваги, прискорення або (частіше) 

уповільнення процесів мислення, порушення точності 

тонких моторних актів та пролонгація їх латентного 

періоду. Зовнішні ознаки сп'яніння (порушення ходи, 

координації рухів і т.ін.) виражені недостатньо. 



 2. Середня ступінь сп'яніння - виразна ейфорія, 

підвищення самооцінки, зниження критичного 

ставлення і самоконтролю, розгальмованість 

потягів, нестриманість у поведінці, інколи 

агресивність; зовнішні ознаки: гіперемія шкіри, 

дизартрична мова, хитка хода, порушення 

координації рухів, виразний запах алкоголю. 



 3. Тяжка ступінь спяніння - виразне порушення 

координації рухів, втрата стійкості, 

нечленороздільна мова, неповна орієнтація у 

оточуючому середовищі, оглушеність із 

частковим збереженням здатності до контакту, 

що переходить у наркотичний сон або у 

сопорозний чи коматозний стан. У подальшому 

можлива амнезія деяких деталей подій. Можливі 

порушення серцевої діяльності, дихання і т.ін. 



 Методи експертизи алкогольного сп'яніння 

 Амбулаторний огляд - опитування про дозу та 

вид випитого алкогольного напою, оцінка скарг, 

зовнішнього вигляду, поведінки, ходи та мовної 

продукції, стану внутрішніх органів, 

неврологічного та психічного стану). 



 Реакція А. М. Рапопорта - у 2 пробірки 

наливають по 2 мл дистильованої води, 

пропонують особі, що обстежується, дути в одну 

з них через довгу скляну трубку протягом 15 

секунд, потім у обидві пробірки додають по 15 

крапель чистої сірчаної кислоти і по 1 краплі 

0,5% розчину марганцевокислого калію. При 

наявності алкоголю у видихуваному повітрі 

спостерігається зміна кольору 

марганцевокислого калію, а у контрольній 

пробірці - світло-рожевий колір. 



 Методика Л. А. Мохова та І. П. 

Шинкаренка – досліджуваному 

пропонують дути через спеціальну 

трубку. При наявності у видихуваному 

повітрі парів алкоголю сухий реагент у 

трубці змінює жовтий колір на зелений 

або блакитний. 



 Побутова (звична) пиятика - часте або систематичне 

вживання алкогольних напоїв в різних дозах, яке не 

супроводжується непереборним потягом до них у 

тверезому стані, звичайно пов'язане із різними 

зовнішніми чинниками. При цьому зберігається 

здатність до утримання. Не відноситься до хворобливих 

станів, але спостерігається зниження фізичної і 

розумової працездатності, витривалості та критичної 

оцінки своєї поведінки. 

 Алкоголізм (алкогольна наркоманія, хронічний 

алкоголізм) - хворобливий стан, що характеризується 

наявністю ознак алкогольного наркоманічного 

синдрому. 



 Стадії алкоголізму 

 І стадія (початкова, астенічна) - 

характеризується зникненням захисного 

блювального рефлексу, підвищенням 

толерантності до алкоголю, тенденцією до 

поодинокої чи прихованої пиятики, втрата 

самоконтролю, поява амнестичних форм 

сп'яніння, астенічний тип абстинентного 

синдрому протягом місяця і більше. 



 ІІ стадія (середня, наркоманічна) - має місце 

непереборний потяг, підвищення толерантності, 

виражений абстинентний синдром з 

гіпногогічними галюцинаціями і 

маячноподібними ідеями, псевдозапойний 

характер вживання алкоголю, зниження і 

психопатоподібна зміна особистості (за 

астенічним, істеричним, експлозивним або 

апатичним типом), поява гострих алкогольних 

психозів (особливо під час абстиненції, що 

затяглася). 



 ІІІ стадія (кінцева, енцефалопатична) - 

характеризується значним зниженням 

толерантності, запойним типом вживання 

алкоголю, деградацією особистості до 

органічного недоумства, більшою частотою 

хронічних алкогольних психозів і судомних 

нападів (алкогольна епілепсія) у період 

абстиненції, атрофічними та дистрофічними 

змінами у внутрішніх органах, появою ознак 

ураження нервової системи (поліневріти, 

енцефаліти). 



 Дипсоманія - напади запоїв, що мають вигляд 

раптового періодичного потягу до алкоголю. 

Напад триває від декількох днів до декількох 

тижнів. У перервах між запоями потяг до 

алкоголю відсутній. Може спостерігатися при 

депресії у хворих на МДП, при дисфорії у 

хворих на епілепсію. Іноді дипсоманічного 

(псевдозапойного) характеру набуває алкоголізм. 



 Патологічне сп'яніння - гострий короткочасний 

психічний стан, що виникає при вживанні малої 

чи середньої дози алкоголю і характеризується 

раптовим початком, присмерковим розладом 

свідомості, галюцинаторними чи маячними 

переживаннями з руйнівними чи агресивними 

діями. Закінчується раптово сном з наступною 

повною чи частковою амнезією. Зовнішні ознаки 

звичайного сп'яніння (хитка хода, дизартрія і 

т.ін.) відсутні. 



 Клінічна характеристика алкогольних 

психозів 

 Біла гарячка (алкогольний делірій) - гострий 

психотичний стан, що триває 2 - 4 дні. 

Виникненню білої гарячки сприяють фізичні 

травми, гострі інфекції, психічні травми та інші 

додаткові зовнішні шкідливості. Може 

виникнути в період абстиненції. У перебігу 

хвороби виділяють 3 періоди: передвісників, 

делірію та одужання. 



 Період передвісників характеризується 

загальним неспокоєм, немотивованими 

страхами, порушенням сну. 

 Період делірію проявляється сноподібними 

порушеннями свідомості із дереалізацією, 

появою яскравих зорових сценоподібних 

галюцинацій, маячними ідеями, страхом, 

руховим збудженням, що, як правило, визначає 

зміст зорових галюцинацій. 

 Період одужання характеризується астенічним 

станом після глибокого тривалого сну. 



 Можливі тяжкі варіанти перебігу білої гарячки у 

формі деліріозно-аментивного синдрому з 

летальним кінцем чи переходом у 

Корсаковський синдром. 

 Сомато-неврологічні симптоми: безсоння, 

загальний тремор тіла, особливо рук, гіпергідроз, 

інколи підвищення температури тіла, тахікардія 

та інші порушення. 



 Гострий алкогольний галюциноз - 

проявляється слуховими (переважно 

вербальними) галюцинаціями звинувачувального 

чи залякуючого змісту, маячними ідеями, що 

супроводжуються страхом та тривогою. 

 Гострий алкогольний параноїд - гострий 

психотичний стан, що характеризується 

неглибоким порушенням свідомості, яскравим 

афективно насиченим маренням відношення, 

переслідування і т.ін. Супроводжується страхом, 

тривогою, епізодичними ілюзіями і 

галюцинаціями. 



 Хронічний алкогольний галюциноз - 

характеризується слуховими (переважно вербальними) 

галюцинаціями, що тривають місяці і навіть роки. Часто 

супроводжується маячними ідеями. 

 Алкогольне марення ревнощів (хронічний 

алкогольний параноїд) - наявність маячних ідей 

ревнощів. Поведінка хворих часто зумовлена маячними 

ідеями (слідкують за дружиною, шукають доказів зради, 

скаржаться на зради у шлюбі до органів міліції). Іноді 

супроводжується окремими слуховими та зоровими 

галюцинаціями. 



 Корсаковський психоз - сполучення грубих 

порушень пам'яті з проявами поліневриту. 

 Алкогольний псевдопараліч - грубе органічне 

недоумство у сполученні із маячними ідеями 

величі, ейфорією, що робить цей стан схожим на 

прогресивний параліч. Анамнез, сомато-

неврологічні симптоми та серологічні реакції 

допомагають відокремити цей психоз від 

прогресивного паралічу. 



Наркоманії, 

токсикоманії 



 Наркоманія - захворювання, що виникає у 

зв’язку з систематичним вживанням лікарських 

чи інших речовин (що мають болезаспокійливу, 

снотворну, галюцинаторну чи тонізуючу дію), 

внаслідок чого розвиваються психічна і фізична 

залежність від цих речовин, підвищується 

толерантність до них та тяжкі нервово-психічні і 

соматичні захворювання. Подібні речовини 

мають назву наркотичних і знаходяться на 

обліку у списках МВС і МОЗ. 

 



 Токсикоманія - хворобливий стан (у вигляді 

підвищеного настрою, відчуття задоволення і 

т.ін.), що викликаний вживанням лікарських 

препаратів чи речовин побутової хімії. При 

цьому вживання їх супроводжується розвитком 

психічної залежності, різноманітною нервово-

психічною симптоматикою. 



 Одноразове вживання різних видів наркотиків, в 

залежності від дози, може викликати стан своєрідного 

сп'яніння із ейфорією, явищами дереалізації, 

макропсіями, ілюзіями, оглушенням, сопором чи 

комою, а також гострими психотичними епізодами по 

типу делірію. У стадії побутового вживання наркотиків 

зберігається здатність до самоконтролю та припинення 

прийому, але вона короткочасна і швидко переходить у 

наркоманійну, коли спостерігаються усі ознаки 

наркоманічного синдрому, що відрізняється від 

алкоголізму більшою стійкістю та ступенем 

вираженості. 



 Морфінізм - морфійна наркоманія, що виникає 

внаслідок вживання морфіну та інших дериватів опію і 

характеризується тяжкими психічними і соматичними 

абстинентними явищами (діарея, блювання, біль у 

різних частинах тіла і т.ін). Наркоманам притаманні 

виснаження, сіро-зелений колір шкіри, раннє облисіння, 

сивина, ламкі нігті, крихкі зуби, лущення шкіри, 

тромбофлебіти нижніх кінцівок, серцева недостатність, 

захворювання печінки. Хворим притаманні психічна та 

фізична астенія, психопатоподібні риси характеру. 

Явища недоумства наростають повільно і виражені 

нерізко. 



 Гашишизм - наркоманія, що виникае при 

систематичному палінні гашишу (виготовляється 

із індійських конопель). При тривалому 

вживанні спостерігаються зміни особистості 

неврозо- та психопатоподібного характеру, 

звуження кола інтересів, егоцентризм, 

порушення адаптації, погіршення пам’яті, уваги, 

мислення, емоцій, тобто деградація особистості. 



 Кокаїнізм - кокаїнова наркоманія, що супроводжується 

не тільки значними змінами особистості, але іноді й 

кокаїновими психозами. 

 Загальний вигляд наркоманів хворобливий, 

виснажений, шкіра має землистий відтінок, обличчя 

пастозне. Анорексія чергується з ненажерливістю. Очі 

блищать, зіниці розширені, порожнина рота і носа суха. 

Внаслідок характерного способу вживання кокаїну 

можливий прорив носової перегородки. Артеріальний 

тиск знижений, пульс частий, спостерігаються випадки 

запаморочення. Сон порушується, бувають жахливі 

сновидіння. Статева потенція спочатку підвищується, 

але у подальшому різко знижується аж до повної 

імпотенції. 

 



 Характерні парестезії у вигляді відчуття 

повзання під шкірою комах, перекочування 

кристалів кокаїну. У подальшому особистість 

спустошується, має місце повне психічне та 

фізичне виснаження, що призводить до маразму 

та смерті. 

 



 Барбітурова наркоманія - наркоманія на 

грунті зловживання препаратами 

барбітурової кислоти (люмінал, веронал та 

ін.). Нерідко супроводжується 

психотичними станами, епілептиформними 

проявами, псевдопаралітичним синдромом, 

гіперкінезами. 

 



 Психози при отруєнні промисловими та лікарськими 

речовинами. 

 При отруєнні різноманітними промисловими та 

ліарськими речовинами спостерігаються, в залежності 

від дози та тривалості дії, астенічні стани, порушення 

свідомості (оглушення, сопор, кома), гострі психози у 

вигляді деліріозного та деліріозно-аментивного 

синдромів, затяжні галюцинаторно-параноїдні стани, 

Корсаковський амнестичний синдром, токсична 

енцефалопатія з психоорганічним синдромом, 

недоумством чи епілептиформними явищами, 

псевдопаралітичним синдромом. 

 



 Особливості психічних порушень при окремих 

отруєннях середньої тяжкості: 

 · при отруєнні акрихіном - найбільш типовими є 

стани маніакального збудження, деліріозний 

синдром; 

 · при отруєнні атропіном - атропіновий делірій із 

зоровими та тактильними галюцинаціями, 

мідріазом ті сухістю слизових оболонок; 

 · при отруєнні тетраетилсвинцем - деліріозний 

синдром із почуттям сторонніх предметів у роті, 

аментивний синдром, гіперкінези; 

 



 · при отруєнні окисом вуглецю - оглушення, що 

переходить у кому; при виході - деліріозний синдром, 

Корсаковський амнестичний синдром; 

 · при отруєнні стероїдними гормонами (кортизон, 

АКТГ) - деліріозний або маніакальний синдром, 

епілептиформні судомні явища; 

 · при професійних променевих ураженнях - у гострих 

випадках спостерігається занепокоєння, страх, маячні 

ідеї, порушення свідомості; у хронічних - астенічні та 

астено-іпохондричні стани, порушення пам'яті, 

нав'язливі страхи та галюцинації. 



Олігофренії 
 



 Олігофренія (недоумство) - недорозвиненість 

розуму, інтелекту внаслідок причин, що діяли у 

внутрішньоутробному періоді або у ранньому 

дитинстві. Відноситься до групи дизонтогеній, 

що викликаються різноманітними факторами. Це 

стан (аномалія особистості), що не носить 

процесуального, прогредієнтного характеру. 

Недорозвиненість інтелекту звичайно 

поєднується із аномаліями та спотвореннями 

розвитку у нервово-соматичній сфері. 

 



 Класифікація олігофреній 

 І. За ступенем вираженості: 

 · ідіотія; 

 · імбецильність; 

 · дебільність. 

 



 ІІ. За етіологією (класифікація за Г. Е. Сухарєвою): 

 І група. Олігофренії ендогенної природи (ураження 

генеративних клітин батьків): 

 1. Хвороба Дауна. 

 2. Істинна мікроцефалія. 

 3. Ензимопатичні форми олігофреній із спадковими 

порушеннями різних видів обміну 

(фенілпіровиноградна, олігофренія, що пов'язана із 

галактоземією, сукрозурією). 

 4. Клінічні форми олігофреній, що характеризуються 

поєднанням недоумства із захворюванням кісток і 

шкіри (дизостозична, ксеродермічна олігофренії). 



 ІІ група. Ембріо- і фетопатії: 

 1. Олігофренія, що зумовлена перенесеною матір'ю краснухою 

під час вагітності (рубеолярна ембріопатія). 

 2. Олігофренія, що зумовлена іншими вірусами (грип, паротит, 

інйекційний гепатит, цитомегалія). 

 3. Олігофренія, що зумовлена токсоплазмозом, лістеріозом. 

 4. Олігофренія, що виникла на грунті природженого сифілісу. 

 5. Олігофренії, що зумовлені гормональними порушеннями у 

матері і токсичними факторами (екзо- та ендотоксичними 

агентами). 

 6. Олігофренія, що зумовлена гемолітичною хворобою 

новонароджених. 



 ІІІ група. Олігофренії, що виникають у 

зв'язку із різними шкідливими факторами, 

які діють під час пологів та у ранньому 

дитинстві: 

 1. Олігофренія, що пов'язана із пологовою 

травмою та асфіксією. 

 2. Олігофренія, що пов'язана із черепно-

мозковою травмою у постнатальному періоді (у 

ранньому дитинстві). 

 3. Олігофренія, що зумовлена перенесеними у 

ранньому дитинстві енцефалітами, менінго-

енцефалітами та менінгітами. 



 Визначення основних клінічних понять 

 Ідіотія - характеризується неможливістю 

формування умовних рефлексів, відсутністю 

мови, неможливістю вироблення найпростіших 

навичок, порушенням інстинктивної діяльності. 

 Імбецильність - менш глибока ступінь 

олігофренії, внаслідок якої виробляються умовні 

рефлекси, наявна мова, але запас слів 

обмежений, доступні виключно конкретні 

поняття. 

 



 Дебільність - недорозвиненість абстрактного мислення, 

обмеження запасу знань. Можливе навчання у 

спеціальних школах для розумово відсталих дітей із 

набуттям нескладних професій. 

 Хвороба Дауна - належить до хромосомних аномалій 

(трисомія 21 пари хромосом) і характеризується 

психічною недорозвиненістю (імбецильність чи 

дебільність) та деякими соматичними ознаками - косий 

розріз очей, епікантус, тотальна гіпотонія мускулатури. 

 Мікроцефалія - глибока розумова недорозвиненість, 

що пов'язана із дуже зменшеними розмірами та вагою 

головного мозку. Найчастіше недорозвинені або навіть 

зовсім відсутні лобні долі мозку. 



 Фенілкетонурія (фенілпіровиноградна 

олігофренія) - хвороба, що зумовлена 

порушенням білкового обміну внаслідок 

недостатності ензиму фенілаланіноксидази. До 

найчастіших клінічних проявів її відносять: 

 · шкіра та райдужна оболонка очей, що майже 

позбавлені пігментації; 

 · деформація черепа, зменшення розмірів голови; 

 · значна кількість хворих має своєрідний запах - 

"мишачий" або "запах вовка". 

 



 Дизостозична олігофренія: 

 Синдром Марфана - арахнодактілія 

(павукоподібні пальці), витягнутий у довжину 

скелет, високе піднебіння, "курячі" груди, 

природжені вади серця, вивих кришталика, 

катаракта у сполученні із інтелектуальною 

недорозвиненістю. 

 



 Синдром Гурлера (гаргоїлізм) - поряд із 

порушенням інтелекту спостерігаються 

неповноцінність процесів обміну у кістках і 

хрящовій тканині, порушення остеосинтезу, 

росту та формування скелета. Хворі мають 

спотворений череп, малий зріст, глухоту, 

сліпоту. 

 



 Ксеродермічна олігофренія - характеризується 

сполученням розумової недорозвиненості із 

дефектами шкіри (іхтіоз, хвороба Реклінгаузена). 

 Ембріо- та фетопатії - наявність психічної 

недорозвиненості різного ступеня у поєднанні із 

органічними ознаками ураження ЦНС, що 

залежать від характеру шкідливості (сифіліс, 

плазмоз). 

 



 Олігофренії, що виникають внаслідок дії 

різних шкідливих факторів інтра- та 

постнатального періоду або у ранньому 

дитинстві - інтелектуальна недорозвиненість 

внаслідок пологової травми (хвороба Літля - 

спастичні паралічі, гіперкінези, атетоз, торсійний 

спазм), інфекційного процесу (гідроцефалія). 

 



Благодарю  
за 

внимание! 


