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,
one podstawy do dyskusji nad zasadniczymi drogam i, jakimi powinny iść badania
naukowe ·w psychiatrii. Przy zestawieniu nastawienia idealistycznego i nastawienia
można powiedzieć, że w dobie obecnej nikt nie wątpi, że
jematerialistycznego
dy ny m właściwym nastawieniem
jest nastawienie
materia
l istyczne.
Z omówienia materializmu mechanistycznego w psychiatrii i materializmu dia lektycznego w psychiatrii jasnym się staje, że j e dy n ie właściwą metodą badania
jest metoda di a 1ek tycz n a. Metoda dialektyczna wy1·asta z postępu na uki,
nic więc dziwnego, że liczni naukowcy stosują tę metodę, nie zdając nawet z tego
sobie sprawy. Ważnym jest, by wszyscy pr1:1cujący naukowo poznali podstawy metody
dia lektycznej i stosowali ją z całą świadomością i z całą znajomością rzeczy.
OBRADY

POPOŁUDNIOWE

DN. 28.5.50. r.

przewodniczy dyr . dr GaUus w asyście dyr. dr. Swierczka.
dr Rostafiński w asyście dr Jarzębińskiej.

Sekretariat

prowadzi

1) E. Wilczkowski
(Klinika Psychiatryczna, Łódź): ,,O psychochemicznych odruchach we krwi u ludzi".
2) W. Chłopicki (Klinika Psychiatryczna, Kraków): ,,Omamy słuchowe jako swoiste
zaburzenia czynności mowy ze stanowiska neuropatologii i psychopatologii".
3) 1 A. Jus (Państwowy Instytut Psychoneurologiczny, Tworki): Próba interpretacji
mechanizm u zmian elektroencefalograficznych
w schizophrenii".
4) W. Semadeni (Klinika Psychiatryczna, Tworki): ,,O badaniach elektroencefalograficznych w psychonerwicach".
K. Jus (Instytut Psychoneurologiczny,
Tworki): Dynamika zmian elektroencepha lograficznyC'h w otępieniu orga nicznym". Prace po'.vyższe wydrukowano w bie:lącym zeszycie „Rocznika psychologicznego".
~
6) M. Rostafiński (Klin ika Psychiatryczna, Tworki): ,,0 omamach doświadczalnych
u chorych na padaczkę".
Na tym zakończono 1-szy dzień Zjazdu.
Michał Rostafiński

O OMAMACH

DOŚWIADCZALNYCH

U CHORYCH NA

PADACZKĘ

W 1943 roku w pracowni f-my Sandoz A. Hoffman odkrył preparat nazwany LSD
częściowo syntetycznym
związkiem, w którego skład wchodzi° naturalny kwas . lysergowy, tj . jeden z alkaloidów sporysza i reszta syntetyczna 2- ety lamidowa. Ciekawą cechą tego preparatu jest to, że działa w bardzo małych dawkach, bo ilość jego wyraża się w gamma (jedna milionowa grama) .
Pierwsza praca na temat działania tego preparatu na ustrój ludzi zdrowych
i schizofreników została napisana prze~ W. A. StoHa w 1949 roku . Z pracy tej wynika, że przy dawkach wynoszących od 20 do 60 gamma, podawanych ludziom zdrowym Stoll otrzymał szereg różnych objawów jak : euforie, u niektórych z następu
jącą depresją, p ewne odh am owa nie, stany ha lucynacy j ne oglądane przy zamk niętych
oczach lub w zaciemnionym pokoju, przeczulice zmysłowe, różne parestezje itp.
Preparat
LSD podany schizofrenikom
dawał w afekc ie podob ne objaw;y-, z tą
tylko różnicą, że ilości preparatu musiały być wielekroć większe.
W 1949 r . otrzymała nasza Klinika pewną ilość tego preparatu . W bieżącym roku
dokonano pierwszych doświadczeń na materiale chorych na padaczkę. Dotychczas
dokonano 10 prób u 8 chorych. Dawki wahały się od 60 do 240 gamma.
25.; LSD 25. jest
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w planie skontrolować treść i barwę halucynacyj powstałych pod
LSD i -porównanie ich z treścią i barwą samoistnych halucyna-

wpływem działania

cyj padaczkowych.
W naszym materiale

stwierdza

się

jące się wielomównością, skłonnością

u 5 chorych
do śmiechu

wzmożone

samopoczucie objawia- ·
W 1 przy-

szerszą gestykulacją.

samopoczucie z wyraźną obojętnością, przypominającą obojętność
W 4 przypadkach stwierdza się halucynacje, w tym w 1 przypadku
bardzo obfite. Chora widziała palące się ognisko, garnuszki stojące rzędem, przesuwające się obrazki w ramkach
itp. W pozostałych przypadkach halucynacje były
bardzo skąpe, elementarne. Parestezje stwierdza się w 3 przypadkach. W 1 przypadku, gdzie były dokonywane 2 próby, stwierdza się wyraźnie rozkojarzenie.
1 przypadek nie dał źadnego pozytywnego wyniku. W 1 stwierdzono wyraźną przepadku -

obniżone

schizofreniczną.

czulicę węchową.

Dotychczas nie udaje się stwierdzić zbieżności występowania halucynacyj epileptycznych i powstałych wskutek podania LSD. Chory, u którego zaobserwowano
obniżone samopoczucie z obojętno.ścią, w pierwszym
badaniu po przybyciu do
Kliniki podał, że od około 2 lat po wypadku samochodowym odczuwa pewną obojętność. Przypuszczam, że należy objaw ten tłumaczyć jako odhamowanie podobne,
jakie uzyskuje się przy narkoanalizie, ponieważ i w bieżącym materiale jest też
jeden przypadek wybitnego odhamowania, gdzie chora pod wpływem działania
LSD opowiedziała fragment z swego życia w czasie swego dzieciństwa, gdy ojciec
jej, alkoholik, po pijanemu dokonał z nią czynów lubieżnych. Wtedy miała 6 lat.
doświadczeń nie p9zwala jeszcze wyciągać ostateczLiczba dotychczasowych
nych wniosków, jednak można już powiedzieć, że w porównaniu z wynikami Stolla
czymś nowym jest barwa widzianych przedmiotów. U ludzi zdrowych barwa zwidzeń pyła jasna, świetlista, podczas, gdy w 1 przypadku, gdzie były obfite halucynacje, chora widziała wszystkie barwy ciemne, trudno dające się odróżnić.
Nawet barwa biała miała kolor stosunkowo „ciemny". Nowym jest też zjawisko rozkojarzenia nie obserwowane nigdy u ludzi zdrowych, poddanych próbom z LSD.
W tej chwili ograniczam się do zanotowania różnic, nie wdając się jeszcze w próoy
analizy tych zjawisk, dane jednak dotychczasowe zachęcają do dalszych prób,
z których będzie już można zapewne wyciągnąć odpowiednio uzasadnione wnioski.

U DZIEN' ZJAZDU
rozpoczął się

o godz. 9,00 rano dn. 29 maja 50 r. w sali wykładowej Klinil~i Chorób
Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Przewodniczący dr Maiinowski
i doc. Chłopicki, sekr dr Jarzębińska w asyście

Wewnętrznych

dr Schramowej.

Dyskusja
nad referatami:

E. Wilczkowskiego,

W.

K. Jusowej, M.

Chłopickiego,

A. Jusa, W. Semadeniego,

Rostafińskiego.

W dyskusji wzięli udział: 1) Petelski, 2) Zajączkowski, 3) Dreszer,
6) Chtopicki,
8) Pomianowski,
9)
5) Brzezicki,
7) Komorowski,
10) Peteiski, 11) Szuman, 12) Handelsman, 13) Łapiński.

4) Bielawski,
WHczkowski,

SPRAWOZDANIE

Nrl-4

Odpowiedzi referentów:
5)

Z XXIII

1)

ZJ"AtDU

Witczkowski,

PSVCHIATROW

POLSKICH

2) Chłopicki,

3) Jus,

111
4) Semadeni,

Rostafiński.

Podkreślając, że badania
prof. Witczkowskiego
są b. ciekawe
dalszego opracowania zauważa, że wahania np. w poziomie cukru
należy ł'ączyć nie z wyobrażeniem spostrzeganym,
ale z pragnieniem spożycia,
Jakie to wyobrażenie na drodze od1·uchu warunkowego wywołuje. Badania wahań
poziomu cukru i chlorku we krwi należy raczej ujmować jako cały zespół odruchów warunkowych i innych zmian w ustroju natury fizjochemicznej. Wyjaśnienie
ich mechanizmu oczywiście jest możliwe na podstawie dalszych badań opartych na
nauce Pawl'owa i jego szkoły. Dyskutant przeprowadził analogię między badaniami prelegenta, które ujmuje jako badania nad fizjochemią pragnienia spożycia,
a badaniami nad fizjologią uczucia lęku, strachu. Odnośnie metodyk i badań podkreślił, że przy badaniach poziomu cukru, gdzie spodziewamy się jego obniżenia, na
skutek wędrówki cukru z krwi de tkanek na- obwód i gdzie należy spodziewać się
urnchomienia zapasów glikogenicznych wątroby nale.żałoby badać krew żylną, a nie
z palca, która ina skład krwi tętniczej. Porównanie badań krwi z palca i żyły
przez chobyło by bardzo istotne. Duże znaczenie miałoby zbadanie obserwowanych
rego zjawisk, pizzy rozmaitym stanie „nacukrzenia"
ustroju. Tabela obrazująca
,,odruch psychocukrowy", przy nastawieniu na pracę wydaje się nieprzekonywająca,
różnica między ilością podwyższeń poziomu cukru w badaniach kontrolnych i badaniach na odruch jest zbyt mała, ponadto w niektórych wypadkach podwyższenia
poziomu cukru przy badaniu na odruch są zbyt małe, aby mogły przemawiać za
wystąpieniem odruchu, leżą one w granicach błędu. Nie można jednak na tej podstawie stwierdzic, że „odruch przy nastawieniu na pracę" nie istnieje, gdyż i tu
trzeba różnicę poziomu cukru wiązać z nastawieniem afektywnym, chęcią postanowienia wykonania pracy przez badanego a nie wyobrażeniem spostrzegawczym i nastawieniem badanego prżez badacza na wykonanie pracy.
W zestawieniu rozpoznań klinicznych osób badanych prelegent postawił w jednym rzędzie rozpoznania objawowe z nosologicznymi, co może być źródłem błędu
i kłopotu -przy ewentualnym wyciąganiu wniosków.
w dyskusji nad referatem
Prof. Wilczkowskiego.
Dr H. Zajączkowski Wysuwa zagadnienie charakteru odruchów psychochemicznych prof. Wilczkowskiego,
czy są odruchami bezwarunkowymi
czy warunkowymi
i czy będą wywoływały
związki czasowe. Wydaje się, że zwrócenie uwagi na stronę uczuciową doświadcze
nia może dać. głębszy wgląd w te objawy, a mianowicie tłumaczyć dlaczego wystę
pują tak silne wahania w odruchach psychochemicznych,
a nawet dawać wyniki
w kierunku odwrotnym. Prawdopodobnie można tu upatrywać mechanizm przecukrzenia krwi, przy stanie uczuciowym właściwym dla zadxażnienia poprzez .l)Obudzenie nadnerczy, mobilizacji glikogenu w wątrobie i wyrzucenie cukru do krwi.
Stany uczuciowe jeszcze większą odgrywają rolę w odruchu psychogenicznym
w nastawieniu na pracę, gdyż nie u każdej osoby powstawały pozytywne uczucia
przy widoku stosu cegieł, które musiał przenieść. Doświadczenie to rozbudowane
odpowiednio mogłoby dać w chwili obecnej przysługę społeczną. Gdyby doświad
czenia przeprowadzić tak, by nastawienie na pracę było skutkiem a) kategorycznego
rozkazu, b) uzgodnionej propozycji, c) wyczynu o cechach współzawodnictwa udałoby się według wszelkiego
prawdopodobieństwa stwierdzić specjalnie
silną
mobilizację biologiczno-chemiczną ustroju przy nastawieniu
na współzawodnictwo
pracy, wykreślającą wartość społeczną tego nastawienia.
Prof. Dr R. Dreszer. - w dyskusji nad referatami Dr Jusa i Dr Jusowej.
Przy porównaniu wyniku prac Dr Jusa i Dr Jusowej uderza w schizofrenii wyraź-

Dr

i

Petelski.

wymagają
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elektroencefalogramu
większości przypadków
oraz
ciężkich zmianach
anatomicznych w porażeniu
postępowYm. Może to rzucać pewne światło na istotę procesu schizo.frenicznego polegającego może nie tyle na rozległości zmian anatomicznych,
a na zaburzeniach powiązań synaptycznych
na co wskazują badania bioptyczne Zurabiszwili,
który wła
śpie stwierdził w schizofrenii zaburzeńie struktur
synaptycznych.
Dr Bielawski - w dyskusji nad referatem prof. WiLćzkowskiego, Dr. Jusa i Dr. Senie udało
madeniego. Zastanawiającym jest, czy na odruchach psychochemicznych
by się pogtębić badania z zakresu pamięci odxuchów, sprawy która leży u podłoża
takiej czy innej koncepcji wyższych funkcji mózgu. Zastanawiającym jest, że u wielu
chorych na schizofrenię odruch psychochemiczny bądź nie zachodzi, bądź jest kapryśny. Czy nie jest to związane z uczuciową sztywnością. Poszukujemy
wczesnych,
niezawodnych objawów schizofrenii. Może opieszałość tej reakcji psycho-chemicznej
nie

nieprawidłowy

Z

nikłość

zmian

przy

charakter

niewątpliwie

byłaby patognomiczną.
Zastanawiającym jest zachowanie
się elektroencefalogramu
w schizofrenii, czy
mamy tu sprawdzian poglądów Pawłowa o hamowaniu (fale alfa). Jest to bardzo
prawdopodobne. Moje refleksje idą w kierunku nieco innym. Dobrotliwe przypadki
schizofrenii z przewagą fal alfa świadczyłyby, że ustrój sam daje sobie radę z chorobą przez wprowadzanie
czynnika wYPOczynku ustroju. Przecież i w stosunku
do wyników lobotomii można by tę koncepcję zastosować. Ęyć może, że dobroczynny
wpływ operacji jest spowodowany
po prostu zahamowaniem czynności mózgu. Poprawa nie następuje natychmiast po operacji, lecz powoli w miarę upływu czasu słowem tak rzecz się dzieje jak na przykład w innych wYPadkach leczenia przez
unieruchomianie (odma płucna, usztywnianie stawu).
Prof. Brzezicki - w dyskusji nad referatem Dr Rostafińskiego.
W Klinice Ki-akowskiej robiliśmy także doświadczenia z L.S.D. pochodną kwasu
lysergowego na 2 lekarzach, 6 studentach medycyny i 2 chorych (1 schizofrenik,
1 histeryk). Wydaje mi się na podstawie naszego materiału (oczywiście za szczupłego
do wyciągania wiążących wniosków), że powyższe phantasticum przejawia się 11.1ię
dzy innymi głównie w sektorach wyobrażeniowych, nastrojowYm i wegetatywnym
naszej jedności psychosomatycznej. W sektorze wyobrażeniowym objawy są słabe,
nawet przy dość dużych dawkach.
Badany widzi małobarwne · przesunięcia
w świecie zewnętrznym, jak krzywe linie, jak sfałdowanie sufitu, wszystko widzi
jakby rozbite na drobne części lustra itd. Jedna histeryczka opowiadała o fantastycznych zwidywaniach, co do prawdziwości których mam zastrzeżenia. W sekwidziałem może najciekawsze
objawy, Z początku nastrój
torze nastrojowym
był wesoły i podniosły. Później tylko objawy zewnętrzne nastroju
(mimika, gesty),
były wesołe. Nastrój
wewnętrzny był smutny,
beznadziejny,
hipochondryczny.
Występowało rozsz f.'zepienie (schisis) między objawami somatycznymi i psychicznymi . Objawy wegetatywne, osłabienie, poty, bicie serca i uczucie unicestwienia
J:?yły tak silne, zwłaszcza u młodych studentów, że przerwaliśmy badania.
Jako
phanta:sticum
preparat
nie jest tak silny jak mescalina, tem niemniej badania
warte są konty nuowa nia .
Dr Chłopicki, w dyskusji nad referatem Dr. Rostafińskiego. Zaznacza, że omamy
opisane w referacie kol. Rostafińskiego o charakterze szeregu gwiazdeczek, kubeczków świecą'Cych itd. b. przypominają widzenia meskalinowe opisane przez prof.
Szumana, które Szuman tłumaczy momentami
anatomicznymi,
właściwościami
budowy siatkówki i dróg wzrokowych, albowiem podobne widzenia powstają zarówno po silnym ucisku gałek ocznych, jak też przy ogniskach chorobowych
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wzrokowych. Nalc:ty je jednak zakwalifikować jako omamy - iluzje,
one wy1·aźny punkt wyjścia w prymitywnych wrażeniach odpowiednio
„ figuralnie" przez czynność widzenia.
następnie interpretowanych
Sprawa budowy omamów nie jest ustalona, jednak wydaje się, że w wielu
w danym przypadku wzrokowe różnią się od spostrzeżeń.
szczegółach omamy
w nich zsumowanie wyniku przestrzennego, nie odróż
zachodzi
wszystkim
Przede
nianie wyraźne przestrzeni zewnętrznej od wewnętrznej, obcej od własnej, jak
to podnosi Szneider, stąd pochodzi między innymi falowanie ściany w uśpieniu
mescalinowym, w rytm własnego oddechu. Ponadto w omamach obserwujemy
wielką dowolność w kształtowaniu się postaci, niezwykłą łatwość ich przekształ
..:ania się i raczej bierny stosunek halucynującego do powstających omamów, jak
to ma miejsce również we śnie.
Uważa,
w dyskusji nad referatem prof. Wilczkowskiego.
Dr Komorowski
byłoby wyraźniejsze przy uwzględnieniu
różnic psychoodruchowych
że otrzymanie
fizjologicznie zachodzących wahań w składzie chemicznym krwi, Poziomu cukru,
soli, czy innych składników w ustaleniu odchyleń odruchowych. W dyskusji nad referatem kol. Rostafińskiego zapytuje, jaki praktyczny cel miały tego rodzaju doL.S.D. 25, na chorych bez ich wiedzy i zgody.
świadczenia z trującym preparatem
W dyskusji nad referatem Dr. Chłopickiego. Podkreśla możliwość pewnego pomieJest on zazwyczaj używany
szania pojęć przy używaniu terminu omamy-halucynacje.
na określenie pewnych stanów chorobowych, a nie objawów.
Dr Pomianowski - w dyskusji nad referatem Dr. Rostafińskiego. Zapytuje: czy,
L.S.D. jest możliwe, referent uniknął przypadków
jeśli trujące działanie preparatu
e. 2) Jeśli Hoffman stwierdził nieprzykatamnestyczn
dane
ma
czy
i
ch
nieszcęśliwy
datność preparatu L. S. D. dla rozpoznawania i leczenia chorób, to jaki był cel badań,
czy fenomenologiczny? W takim razie czemu wybrano epileptyków, nie licząc się
z niebezpieczeństwem? Czy prof. Brzezicki i Dr Rostafiński dopuszczają możliwość
niebezpiecznych na osobnikach ubezwłasnowolnionych?
doświadczeń ewentualnie
Prof. Dr E. Wilczkowski przemawiając w sprawie referatu dr Jusowej podkreśla
wyniki zostały uzyskane
niezmierną doniosłość wyników jej badań. Tego rodzaju
przez autorkę, a mianowicie dzięki
dzięki właściwemu podejściu zastosowanemu
dokonaniu badań w przekroju przebiegu procesu chorobowego.
Dr Petelski - w dyskusji nad referatem Dr. Chłopickiego. Zauważył, że Doc. Chło
picki w świetnym referacie doskonale naświetlił sprawę omamów ze stanowiska
Nie mógł jednak w jednym referacie równie wyczerpująco zająć
psychopatologii.
przez szereg badaczy radzieckich
Stwierdzone
stanowiska neuropatologicznego.
omamy we wc.zesnych postaciach schizofrenii przemawiają za słusznością hipotew leczeniu scbizo tycznego tłumaczenia przez Fiamberti ·wyników uzyskanych
frenni acetylocholiną. Według tych hipotez początkowe omamy polegające na
słyszeniu własnych myśli, a także uczucie wpływu z zewnątrz u schizofreników
należy tłumaczyć tym, że pewne podrażnienia nie mogące przejść przez zablokowane zespoły synaps, przebiegają drogami ubocznymi w sposób kapryśny i niekiedy
osiągają te ośrodki, do których były przeznaczone. Dyskutant zwrócił się z prośbą
do referenta o wyjaśnienie, jak ujmuje omamy Gure w icz w świetle swoj ej teorii
synaps.
Prof. Szuman - w dyskusji nad referatem dr Rostafińskiego. Widzi, że preparat
LSD 25 uzupełnia prawdopodobnie w szpitalu cechy meskaliny. W badaniach dr Rozastafińskiego występowały prawie tylko wzory geometryczne w zwidzeniach, po
jakby rzeczywiste, chociaż
życiu meskaliny widzi się osoby, rzeczy i przedmioty
w drogach

gdyż mają
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wystylizowane. Pierwsze zwidzenia wykazywałyby raczej na
peryferyczne, drugie
na bardziej naturalne oddziaływanie owych preparatów.
Prof . Handelsman - w dyskusji nad referntem dr Semade
niego
i w sprawie
dyskusji nad ref. dr. Rostafińskiego.
1. w odpowiedzi kol. Bielawskiemu
wyjaśniam, że wszystkie
przypadki, które
przychodziły na badanie
jako psychonerwice,
były wszechstronnie
szczegółowo
przebadane i rozpoznanie było stawiane ostrożnie, tak że chodził
o nam o różnicowa
nie z psychopatiami. Dopiero przypadki zupełnie pewne psychon
erwicy były kierowane na badanie elektroencefalograficzne,
a dzięki badaniu kol. Semadeniego w kilku przypadkach psychonerwicowych chorych można było przypus
zczać podkład padaczkowy, co pozwoliło odpowiednio poprowadzić leczenie.
2. Co się tyczy dyskusji nad referatem kol. Rostafińskiego wyjaśn
iam, że odpowiedzialność za jego doświadczenia spada na mnie.
Stwierdzam, że sprawa halucynacji
nie jest bynajmniej taka jasna, jak niektórym dyskutantom
się wydaje:
Poza halucynacjami mamy wiele zaburzeń w dziedzinie złudzeń
, ale nie halucynacji,
a więc i uglośnione myśli, i pseudohalucynacje , i ejdetyzm.
Gilarowski opiera się raczej na badaniach Popowa. A doświadczenia LSD doskonale potwier
dzają teorię przez
niego opisaną o otrzymaniu złudzeń przez odpowiednie bodźce
pobudzające lub hamujące w specjalnych warunkach.
Wreszcie co się tyczy padaczki, to to cierpienie jest
najdawniej opisywane, ale każde doświadczenie, które pomaga
łoby w leczet)iu padaczki, jest celowe; badania kol. Rostafińskiego nie dały żadnej
odpowiedzi w tym
kierunku, ale nie można powiedzieć czy nic ułatwią nam
zrozumienia niektórych
objawów w padaczce i tym samym dopomogą w znalezie niu
odpowiednich dróg do
leczenia.
Dr Łapiński krytykuje stanowisko obecnego zebrania, które
przytaczając piśmien
nictwo obecne zapomina, że Polska wydala wiele prac z dziedzin
y złudzeń.
Prof. dr Wikzkowski
w odpowiedzi na dyskusję, dotyczącą jego referatu, podkreśla, że wszystkie badania uwidocznione na
tablicach zostały dokonane w sposób
jednolity, a mianowicie: sposobem ze wzmocnieniem bodźca,
wzmocnienie zaś odbywało się zawsze po pobraniu obu próbek,
nie mogło zatem wpłynąć na wynik badania w poszczególnym przypadku. Autor zaznacza, że nie
ulega żadnej wątpli
wości, iż psycho-chemiczne
odruchy we krwi u ludzi są odruchami warunkowymi,
są one odruchami
warunkowymi
przez samo doświadczenie życiowe założonymi.
Myśl autora idzie w kierunku
wyzyskania tego rodzaju odruchów do badań klinicznych.
W pierwszym etapie badań autor miał na względzie przede
wszystkim stwierdzenie istnienia psycho-cbemicznych
odruchów w postaci przez niego opisywanej,
wobec czego sprawę paradoksalnej reakcji niektórych badanyc
h pozostawił do przedłożenia w dalszym etapie po dokonaniu specjaln
ych badań; autor nadmienia jednak,
że kierunek reakcji zależy od nastawienia
psychicznego. Np. murarz z rozpoznaniem
porażenia postępowego po otrzymaniu
zlecenia przenoszenia cegieł gorąco zaprotestował, twierdząc, że jest majstrem
i ma od tego pomocników. Odruch w tym przypadku wypadł paradoksalnie.
Autor poucza dy skut anta, że nie usuwa si~ z uzyskanego doświad
czalnie materiału
wyników, jakie wypadają nie po myśli badającego, lecz wręcz
odwrotnie obowiąz
kiem jest objektywne przytoczenie wyników i doszukiwanie
się przyczyn ich rozbieżnośc
i.

Autor zaznacza też, że sposób stosowania przez niego
szenie w jak najszerszym zakresie wszelkich momentów,
bywanie się reakcji.

bodźca miał

na celu poruod -

mogących warunkować

-. ------.--------,.-.,~-----...,..,------

_,...........,.-..

---

Pobieranie krwi z palca stosuje autor, mając na względzie uproszczenie zastosowania badań psychochemicznych odruchów dla celów klinicznych.
odruAutor zaznacza, że opracował trzeci sposób badania psycho-chemicznych
h.
klinicznyc
celów
dla
przydatny
chów, który jak się zdaje, będzie najwięcej
Na zakończenie autor podkreśla, że sprawa zastosowania psycho-chemicznych
odruchów do badań klinicznych wymaga wielu lat systematycznej pracy.
skiego
Dr Chłopicki. Na wstępie Doc. Clilopicki na marginesie uwag kol. Pomianow

wyjaśnio
i
ustalonym
em
ni
adnie
zag
wcale
jest
nic
podnosi, że zagadnienie omamów
w zarówno
rozdziałó
wielu
tyką
problema
z
się
wiąże
omamów
yka
nym, że problemat
usilnie pracują
psychopatologi.i jak i neuropatologii, że nad tym zagadnieniem
dziedzinie toj
w
prac
ilość
wielka
w Związku Radzieckim - dowodem czego jest
z waż
jeden
stanowią
lecz
życia
od
oderwanym
czymś
są
nie
i że wreszcie omamy
nych objawów chorobowych, kształtowanie się których ma również znaczenie rokownicze.
Ey'em, że wprost pod
Nazwę halucynozy dlatego autor przyjął w ślad za Ctaud'em
objętych nią
objawów
ctwo
powinowa
podkreśla ta nazwa
względem lingwistycznym
do halucynacyj - omamów prawdziwych.
chorobowy
Z tego tytułu należałoby celem uniknięcia zamieszania zamienić zespół alkoholo
wą
psychozą
np.
nazwą
inną
ą,
halucynoz
o
Wernickeg
nazwany przez
z omamami słuchowymi.
Co do neuropatologii omamów słuchowych to należy podkreślić, że jest ona b. maW pracy swej podkreśla ref. znaczenie czynnika odhamowania,
ło rozpracowana.
którego wyrazem klinicznym jest wzmożenie automatyzmu złożonego i ujawnienie
niższych mowy. To właśnie rozumowasię objawów echowych, jako mechanizmów
synaps na
według teorii Gurewicza,
synaps
ia
uszkodzen
niem
tłumacze
ni e byłoby
ów
mechanizm
niższych
ie
najwyższych piętrach dróg mowy i tłumaczyłoby wyzwolen
przyw
zwłaszcza
h,
słuchowyc
omamów
mowie
w
mowy. Również częstość iteracji
mowa
padkach z nieznacznymi objawami organicznych uszkodzeń mózgu, w których
em
potoczna nic wykazuje żadnych podobnych zaburzeń, przemawia za mechanizm
mowa
to
jest
h,
słuchowyc
omamów
nia
odhamowań leżącym u podstawy powstawa
mowa
bowiem, bardziej automatyczna i mniej kontrolowana przez świadomość jak
jeszpotoczna i dlatego łatwiej urażalna przez szkodliwości ustroju nie uszkadzające
szumy
słuchu,
nie
upośledze
jak
cze mowy potocznej. Czynniki organiczne takie,
w uszach ułatwiają powstawanie omamów, lecz ich nie determinują.
Przy zmianach jako Dr Jus - odpowiedź w dyskusji. - (elektroencefalografia).
nerwowych (zapalenia, zwyrodnienia) zmiany eeg . są zazwyściowych elementów
zaczaj wyraźniejsze podczas gdy zmiany ilościowe funkcji (ich zanik) tych zmian
eeg.
zmian
dynamikę
ć
tłumaczy
należy
dobniej
zwyczaj nie dają. Tym prawdopo
w przebiegu chorób mózgu. W schizofrenii badania eeg. są dlatego ważne i ciekawe,
daje często możność uchwycenia zmian i odelektroencefalograficzna
że metoda
morfologicznych
chyleń funkcji centralnego układu nerwowego, podczas gdy metody
razie możności
na
dają
nie
gicznej
histopatolo
metodyce
nej
badań przy współczes
wykrycia tych zmian .
Dr Semadeni - odpowiedź w dyskusji. W pracy swej starałem się właśnie wylcazać,
u bastoją w związku z cechami epileptoidalnymi
że zmiany elektroencefalograficzne
oefal
elektroenc
Wynik
wicy.
psychoner
lnymi
Iunkcjona
zmianami
ze
nie
a
danych,
nas
a
upoważni
nie
o
kliniczneg
graficzny nawet typowy dla padaczki bez poparcia
do rozpoznania padaczki. Dlatego na zebranym materiale oparliśmy się na poradni
klinicznej i zachowaliśmy rozpoznanie psychonerwicy.
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D1· Rostafiński. - odpowiedź w dyskusji. Stwie:rdza się 2 grupy zarzutów w odniesieniu do mojej pracy:
1) o szkodliwości preparatu,
2) o fakcie dokonywania prób na chorych i wyboru materiału chorych.
ad 1) Samo działanie jest szkodliwe, bo daje zmiany psychopatologiczne,
ale
trwałych zmian nie stwierdziłem.
ad 2) Celem prób było skontrolowanie i porównanie zwidywań występujących po
podaniu LSD z samoistnymi halucynacjami padaczkowych.
Uważam, że podanie podobnego preparatu
chorym jest wzkazane, ponieważ ewentualne wnioski mogą się przyczynić do wyjaśnienia mechanizmu zmian chorobowych
na d:rpdze porównania wyniltów, otrzymanych u ludzi zdrowych i chorych.
Może to JJlieć znaczenle dla leczenia.
Następnie wygłoszono referaty:
1) E. Brzezicki {Klinika Psychiatryczna,
Kraków): ,,O paragnomen w schizofrenii
i o niektórych formach myślenia patologicznego". Streszczenie referatu w załączeniu.
2) J. Krasowska {Klinika Psychiatryczna,
Two~·ki): ,,Czynnik zatrucia alkoholowego w rozwoju zmian psychicznych u młodzieży". Streszczenie w załączeniu.
3) T. Bilikiewicz
(Klinika Psychiatryczna,
Gdańsk): ,,Pierwsze
doświadczenia
z topektomią". Streszczenie w załączeniu.
,
4) Malinowski (Klinika Psychia:tryczna, Gdańsk): ,,W sprawie przymusowego leczenia alkoholików". Streszczenie w załączeniu.
W tym miejscu Przewodniczący zarządził przerwę do godz. 15,30.
Eugeniusz Brzezicki,

Kraków.

O PARAGNOMEN W SCHIZOFRENII I O NIEKTÓRYCH FORMACH MYSLENIA
PATOLOGICZNEGO
Od roku 1946 w czasie wykładów moich wspominam o paragnomen. Dziś po czterech latach dokładnych badań, które dalej prowadzę na Klinice, uważam, że paragnomen jest częstym objawem schizofrenicznym. Spotykany jest jednak także wśród niektórych psychopatów. Dotąd spotykałem paragnomen tylko wśród tzw. autotymików
(schizotymików) i skirtotymików. Do paragnomen zaliczam pomysły, względ!lie fantazje spontaniczne, nie biegnące w myśl determinanty przewodniej), a więc powstają
ce wbrew oczekiwaniu „praeter expectationem"
bez wyraźnego zabarwienia efektywnego, niezrozumiałe dla otoczenia i często dla samego chorego. Mam wrażenie,
że paragnomen mniej zależy od sfery wolicjonalno-afektywnej
niż pomysły wzgl. fantazje spontaniczne. Dzieje się tak moim zdaniem dlatego, że determinanta
my ślowa jest przez motywy i cel najsilniej związana ze sferą uczueiowości. Motyw_y i cel
w paragnomen nie są najważniejszymi składnikami tego komp leksu myślowego. Każ
dy kompleks myślowy jest związany z całością życia psychicznego, jednak pewne
kompleksy są silniej, a drugie słabiej związane z życiem uczuciowym . Kompleksy
p,ax:agnomoniczne zwykle prą z wielką siłą do wyładowania się w słowie lub czynie.
Wykazują zatem duży dynamizm intrapsychiczny
i są zatem zaburzeniem normalnego dynamizmu myśleniowego jako komponenty ogólnego podstawowego dynamizmu intrapsychicznego. Są spotykane u 60 % sch izofreników, którzy nie stracili jeszcze inicjatywy myślowej. Spotyka śię go częściej jak objaw inicjalny. Powstaje
w postaci bezsłownej „niepokqjącej", by za chwile zamienić się w formę słowną lub
od razu powstaje w formie słownej. Zależy to od typu myślenia słownego i koncep-

towego, a mianowicie czy

myślenie

u osobnika dan ego jest od razu ubrane w

szatę

słowną.

Mam wrażenie, że z powodu częstości występowania objawu paragnomonicznego
w schizofrenii mamy prawo przypuszczać, że paragnomen można uważać za osiowy
i zasadniczy objaw schizofreniczny obok innych objawów osiowych. Proponuję zatem
następującą krótką definicję schizofrenii:
Schizofrenię jako psychozę można rozpoznawać, jeśli u osobnika stwierdzimy następujące objawy:
a) Autyzm spotykany na podstawie własnych badań, najczęściej gdyż w 90%
u mężczyzn , a w 51 % u kobiet.
b) Zmianę w postępowaniu lub myśleniu zauważoną przez otoczenie lub samego
chorego, świadczącą o załamaniu się linii wytycznej życiowej jako rzeczywisty
i właściwie jedyny dowód powstania procesu psychotycznego (87% u mężczyzn,
85% u kobiet).
dysharc) Schisis, rozszczepienie w myśleniu, w życiu afektywno-wolicjonalnym,
monię między myśleniem a uczuciem, nastrojem
lub działaniem (70 % u mężczyzn,
58% u kobiet).
d) Paragnomen czyli myśli lub postępowanie wbrew oczekiwaniu spotykane u badanych z jeszcze zachowaną inicjatywą myślową i ogólną intrapsychiczną (55% u męż
czyzn, 70% u kobiet), który jest raczej objawem wstępnym, lub aspontaniczność, tzn.
abulię czyli brak pragnień i dążeń jako dowód stępienia dynamiki intrapsychicznej
i inicjatywy. Punkt d) wywołuje u otoczenia największe zaniepol>;ojenie, ponieważ
tak paragnomen jak i ab u I i a są dla nich niezrozumiałe.
Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że powyższe czteropunktowe o).{.reślenie schizofrenii nie jest dostatecznie jasne i proste.
Badania moje dotychczas przeprowadził,em na 300 schizofrenikach.
Obecnie przeprowadzać będę dalsze badania na większym materiale klinicznym.
Z powyższego wynika, że wydaje mi się, iż paragnomen jest objawem w tej postaci
nie opisanym, oraz że w schizofrenii wiele zaburzeń wydaje się być nie tyle pochodzenia talamicznego czyli afektywno-wolicjonalnego
co czołowo - wegetatywnego pod
postacią aspontaniczności w pewnych przypadkach, a dyspontanicznośei w inhych.
Krasowska

Janina, Klin. Psych. w Warszawie

CZYNNIK ZATRUCIA ALKOHOLOWEGO W ROZWOJU ZMIAN PSYCHICZNYCH
U MŁODZIEŻY
Zestawienie obejmuje 40 przypadków spostrzeganych w Klinice Psychiatrycznej
Akademii Lekarskiej w latach od 1946 do 1949.
Rozważanie dotyczy osobników w wieku od lat 15· do 26, z których wszyscy tozpoczęli nałogowe spożycie alkoholu między 10 a 16 rokiem życia.
Zmiany spostrzegane dadzą się ująć w następujące grupy:
1. zaburzenia przewlekłe,
2. zmiany psychotyczne ostre,
3. zmiany psychotyczne przewlekłe.
Na ogólną sumę 40 przypadków w 38 spostrzegano degradację psychiczną w zrozumieniu psychiki jako całości i jedności życia intelektualnego i uczuciowego.
~
O degradacji psychicznej stanowią:

