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ՀույզերիՀույզերիՀույզերիՀույզերի    դերըդերըդերըդերը    հոգեսոմատիկհոգեսոմատիկհոգեսոմատիկհոգեսոմատիկ        
հիվանդություններիհիվանդություններիհիվանդություններիհիվանդությունների    առաջացմանառաջացմանառաջացմանառաջացման    գործումգործումգործումգործում    

ՄիրզոյանՄիրզոյանՄիրզոյանՄիրզոյան    ՎանանեՎանանեՎանանեՎանանե    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... հոգեսոմատիկա, հոգեսոմատիկ հիվանդություններ, 
հույզ, հուզական վիճակներ, հույզերի կառավարում 

Հոգեսոմատիկա եզրույթը առաջին անգամ կիրառվել է 1818թ. (Հայնրոտ), 
իսկ սոմատոհոգեկան եզրույթը՝ 1822թ. (Յակոբի), թեպետ հոգեկանի և սոմատի-
կայի հետ կապված հարցերը համարվում են հնագույներից փիլիսոփայության, 
բժշկության և հոգեբանության մեջ: [2, 265] 

Ներկայումս հոգեսոմատիկան դիտվում է որպես. [5, 18] 
� բժշկական ուղղություն, որը բուժում է հիվանդությունները, ուսումնասի-

րում է հույզերի ազդեցությունը ֆիզիոլոգիական գործընթացների վրա, 
� հոգեբանության ճյուղ, որն ուսումնասիրում է վարքային ռեակցիաները՝ 

կապված հիվանդություննորի հետ, հոգեբանական մեխանիզմները, 
որոնք ազդում են ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաների վրա, 

� հոգեթերապիայի բաժին, որը փնտրում է օրգանիզմի համար հուզական 
արձագանքման և վարքի կոնստրուկտիվ եղանակներ,  

� ֆիզիոլոգիայի ուսումնասիրման բաժին, որն ուսումնասիրում է հույզերի 
ազդեցությունը ֆիզիոլոգիական գործընթացների վրա, 

� սոցիալական գիտություն է, որն ուսումնասիրում է հոգեսոմատիկ խան-
գարումների տարածումը, նրա կապը մշակութային ավանդույթների և 
կյանքի պայմանների հետ:  

Հոգեսոմատիկ հիվանդություններն այն հիվանդություններն են, որոնք առա-
ջանում են հոգեբանական գործոնների պատճառով և հանգեցնում օրգանիզմի 
որևէ ֆունկցիայի խանգարման կամ օրգանի վնասման: Դեռևս մ.թ.ա. 5-րդ դարում 
Սոկրատեսը նշում էր, որ մարմնային հիվանդությունները չի կարելի դիտարկել 
հոգեկանից անկախ, իսկ նրա հայտնի աշակերտ Պլատոնն ասում էր, որ մեծ 
սխալ են թույլ տալիս այն դեպքում, երբ մարմնային և հոգեկան հիվանդություննե-
րը բուժում են տարբեր բժիշկներ, քանի որ դրանք անբաժանելի են: [7]  

Հոգեսոմատիկ հիվանդություններն ուղղակիորեն կապված են անձի բնավո-
րության ու վիճակների հետ: Ֆ.Ալեքսանդերն իր «Հոգեսոմատիկ բժշկություն» 
գրքում ներկայացնում է յոթ առանձնահատուկ հոգեսոմատիկ հիվանդություններ՝ 
տասներկումատնյա աղու խոց, ռևմատոիդ արթրիդ, կոլիտ, բրոնխիալ ասթմա, 
նեյրոդերմիտ, հիպերտենզիա, թիրեոթոկսիոզ, որոնց առաջացման պատճառը 
անձի հուզական վիճակն է:[1]  

Հույզերն ու զգացմունքները կարևոր դեր են խաղում անձի ձևավորման, 
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կյանքի և գործունեության մեջ: Հույզերն առաջացել են էվոլյուցիայի ընթացքում՝ 
օրգանիզմի կենսագործունեությունն ապահովելու նպատակով, և անցել զարգաց-
ման երկար ճանապարհ: Առանց այնպիսի հույզերի, ինչպիսիք են զայրույթը, վա-
խը, ուրախությունը և այլն, հնարավոր չէ պատկերացնել մարդու կյանքը: Դրանք 
հնարավորություն են տալիս հարմարվելու շրջապատող իրականությանը, ար-
ձագանքելու արտաքին ազդակներին: [4]  

Հույզերը մոբիլիզացնում են օրգանիզմը, թույլ են տալիս կոմնորոշվել ան-
սպասելի իրադրություններում, կամ հակառակը: Հուզական ռեակցիաները, վի-
ճակներն ու հարաբերություններն ազդում են անձի ճանաչողական գործընթաց-
ների վրա: 

Հոգեբանության մեջ հույզ եզրույթի տակ հասկանում են գործընթացներ, 
որոնք ընթանում են ապրումների ձևով, այն սուբյեկտի վերաբերմունքի արտացո-
լումն է շրջապատող աշխարհի մարդկանց և առարկաների նկատմամբ:  

Շնորհիվ հույզերի՝ մարդը գիտակցում է իր պահանջմունքը, ինչը նպաստում 
է դրա բավարարմանն ու նպատակի իրականացմանը: Մարդու մոտ դրական կամ 
բացասական հույզերի առաջացումը պայմանավորված է պահանջմունքի, բավա-
րարվածության մակարդակով, օրգանիզմի կենսագործունեությամբ: Յուրաքանչ-
յուր հույզ մեծ փոփոխություններ կարող է առաջացնել մարդու օրգանիզմում և 
հոգեկանում։ 

Մ.Ի.Աստվածատուրովը նշում էր, որ սիրտը հիվանդանում է վախի պատճա-
ռով, ստամոքսը` ապաթիայի, լյարդը` զայրույթի: Դրական և բացասական հույզե-
րը տարբեր կերպ են ազդում մարդու կենսագործունեության, առողջական վիճա-
կի վրա: Բացասական հուզական վիճակների պատճառով կարող են առաջանալ 
տարբեր հիվանդություններ: Հակառակ պարագայում դրական հույզերը կարող են 
արագացնել հիվանդի ապաքինումը: [4]    

Բացասական և ենթագիտակցականի ոլորտ մղված հույզերը կարող են քայ-
քայիչ ազդեցություն ունենալ մարդու վրա: Ըստ Զ.Ֆրեյդի՝ դրանք ազդում են ինչ-
պես անձի հոգեկան առողջության, այնպես էլ նրա վարքագծի վրա: Օրինակ՝ մեղ-
քի զգացում ունեցող մարդը ենթագիտակցաբար ձգտելու է շարունակ պատժել 
ինքն իրեն: Այս պարագայում գրեթե անհնար է նման մարդուն տեսնել ուրախ 
կամ ինքնագոհ վիճակում: Ենթագիտակցական ոլորտ մղված հույզերը կարող են 
դառնալ գլխացավերի, անքնության և այլ սոմատիկ խանգարումների պատճառ: 

Վերլուծելով բժշկական, հոգեբանական և հոգեսոմատիկ գրականությունը` 
կարելի է տեսնել բազմաթիվ հղումներ այն մասին, որ սոմատիկ խանգարումները 
պայմանավորված են հուզական խանգարումներով: Օրինակ՝ հիվանդներից 
ոմանք կորցնում են ախորժակը, նրանց մոտ առաջանում են տագնապ, քնի խան-
գարումներ և այլն: 



– 139 – 

Ներկայացնենք մի քանի հուզական վիճակ, որոնք առաջացնում են տարբեր 
տեսակի սոմատիկ հիվանդություններ: [1]  

Սթրեսի, ֆրուստրացիայի հետևանքով առաջանում է խոց: Կախվածությու-
նը, զգայունությունը, տագնապայնությունը, մեղքի և վիրավորանքի հույզերը կո-
լիտի պատճառ են: 

Հոռետես, չսիրված, մերժված անձանց մոտ կարող է լինել խրոնիկական 
փորկապություն: Խրոնիկ փորկապության ժամանակ մարդն ունենում է հետևյալ 
դիրքորոշումը. «Ես ոչ ոքից չեմ կարող ոչինչ սպասել, և այդ պատճառով էլ ես 
չպետք է որևէ մեկին որևէ բան տամ»:  

Հույզերի հետ է կապված նաև բրոնխիալ ասթման: Նախքան ալերգիայի բա-
ցահայտումը ասթման կոչվում էր «astma nervoza»: Գիտության զարգացումը 
հանգեցրեց նրան, որ բժիշկները սկսեցին ուշադրություն դարձնել ալերգիային: 
Ասթմայի առաջացման պատճառ կարող է դառնալ կոնֆլիկտը երեխայի և մոր 
միջև: Ասթմատիկների մեջ կարելի է հանդիպել տարբեր տիպի անձանց` ամ-
բիցիոզ, գերզգայուն, կոմպուլսիվ, հիստերիկ: Շատ ասթմատիկ մայրեր ծանր և 
նույնիսկ տհաճությամբ են ընդունում իրենց տղայի արտաքին գրավչությունը: 
Տղայի ամուսնությունը կոնֆլիկտ է առաջացնում մոր և ապագա կնոջ միջև, որով 
էլ սկսվում է ասթմատիկ վիճակը: Ասթմա կարող է առաջանալ նաև առաջնեկնե-
րի մոտ այն ժամանակ, երբ նրանք իմանում են, որ ընտանիքում ևս մեկ երեխա է 
ծնվելու, և մոր ողջ ուշադրությունն ուղղված է լինելու դեպի այդ երեխան: 

Հայտնի է, որ դրական համահարաբերակցական կապ կա տագնապի, զայ-
րույթի և սրտի աշխատանքի միջև: Ագրեսիայի ժամանակ բարձրանում է մարդու 
ճնշումը: Բարձր ճնշում ունեցող մարդկանց հիվանդության հիմքում ընկած է այն 
փաստը, որ վերջիններս զսպում և չեն արտահայտում տհաճությունն այլ մարդ-
կանց հանդեպ, ինչի արդյունքում թշնամական հույզերը կուտակվում ու առաջաց-
նում են հիպերտոնիա: Հիպերտոնիկները հաճախ արգելակված են լինում սեռա-
կան ոլորտում, ինչը կապված է տագնապայնության և մեղքի զգացումի հետ, քա-
նի որ սեռական ակտիվությունը նրանց համար դիտվում է որպես արգելք, բողոք: 

Գոյություն ունի թշնամանքի հայեցակարգ, համաձայն որի՝ զայրույթն ու 
թշնամանքը կարող են մեծ դեր խաղալ մի շարք սոմատիկ հիվանդությունների 
առաջացման գործում: Թշնամանքի հայեցակարգի կողմնակիցներն էին Գրեյվսը, 
Թոմասը և Սմիթը: Սրտի հիվանդություններ ձեռք բերելու ռիսկը թշնամանքի 
դեպքում ավելի մեծ է, քան ծխախոտի, բարձր ճնշման կամ բարձր խոլեստերինի 
դեպքում։ Սա այն հոգեվիճակն է, որն ազդում է մարդու մտքերի, զգացմունքների 
և գործողությունների վրա։ Այն երկարատև և կայուն բացասական վերաբերմունք 
է մարդկանց, առարկաների, երևույթների նկատմամբ։ Բժիշկ-գիտնականները և 
պրակտիկ բժիշկ-հոգեբույժները նշում են, որ թշնամանքը կապված է հետտրավ-
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մատիկ սթրեսային խանգարումների, իպոխոնդրիայի, դեպրեսիայի ծանր ձևերի և 
ասթենիկ վիճակների հետ։ Թշնամանք առկա է նաև շիզոֆրենիայով հիվանդների 
զգալի մասի մոտ, որը դրսևորվում է նեգատիվիզմի, գրգռականության, վերբալ և 
ֆիզիկական ագրեսիայի ձևով։ 

Ֆ.Ալեքսանդերը նշում է, որ այն անձինք, ում ինտելեկտուալ զարգացումն 
առաջ է ընկնում հուզականից, տառապում են միգրենով: Ըստ հեղինակների՝ միգ-
րենի առաջին նախանշանները հայտնվում են այն ժամանակ, երբ երեխան դուրս է 
գալիս ծնողական խնամքից և ինքնուրույն կյանք է սկսում: Հ. Վոլֆը նշում է, որ միգ-
րենը հանդիպում է ամբիցիոզ, պերֆեկցիոնիստ, մրցակցության ձգտող, սահմա-
նափակ, պատասխանատվությունն այլոց վրա բարդելու անկարող մարդկանց մոտ: 
Որոշ հոգեվերլուծաբաններ էլ նշել են, որ միգրենը սկսվում է զայրույթից: [1, 75] 

Հուզական լարվածությունը, ճնշված սեռական ցանկությունները կարող են 
առաջացնել նաև մաշկային հիվանդություններ. էկզեմա, փսորիազ, քոր և այլն: 

Ու. Քենոնը նշում էր, որ վախն ու տագնապը շաքարային դիաբեթի հիմնա-
կան պատճառներն են: Հաստատված է այն վարկածը, որ հուզական սթրեսը 
կարող է առաջացնել ածխաջրային փոխանակման խանգարում նույնիսկ նրանց 
մոտ, ովքեր հիվանդ չեն դիաբեթով: Ըստ Դանբարի՝ դիաբեթիկներն ավելի շատ 
պասիվ են, քան ակտիվ, հակված են մազոխիզմի և անվճռական են: Երեխաների 
մոտ այն կարող է առաջանալ նաև ծնողների ամուսնալուծության պատճառով: 
[1, 94] 

Բացասական հույզերն առաջին հերթին ազդում են իմունային համակարգի, 
հորմոնների, սրտի և ճնշման վրա: Տագնապը, տխրությունը և զայրույթը դիտվում 
են որպես 3 «հսկա» բացասական հույզեր: Կայուն, խրոնիկ տագնապը ֆոբիաների 
նշան է: Տխրության ժամանակ մարդը զգում է ֆիզիկական անհանգստություն 
կամ թուլություն, լացում է, նրան թվում է, թե կոկորդում ինչ-որ բան է մնացել: 
Կայուն տխրությունը դեպրեսիայի հիմնական ախտանիշն է: Դեպրեսիայի նշան 
են նաև ամոթը և մեղքի զգացումը:  

Զայրույթն առաջացնում է սրտային հիվանդություններ: [3, 611]  
Կ. Տեպերվայնը նշում է, թե ինչ հետևանքներ կարող են առաջանալ որոշ 

զգացմունքների արտամղման, ճնշման արդյունքում: Օրինակ՝ ագրեսիան առա-
ջացնում է խնդիրներ ատամների հետ, լեղապարկի ֆունկցիայի խանգարումներ, 
ստամոքսի խրոնիկ խանգարումներ, այրոցի զգացում, հիպերտոնիա, միգրեն, 
դժբախտ պատահարների առաջացման հավանականություն: Տխրությունն առա-
ջացնում է ողնաշարի, սրտի, մարսողության հետ կապված խնդիրներ, օրգանիզ-
մի դիմադրողականության անկում, հիպոտոնիա, նիհարություն, մաշկային հի-
վանդություններ, այրոցի զգացում, իսկ ատելությունը՝ մաշկային հիվանդություն-
ներ, մարսողական խանգարումներ, սրտի հիվանդություններ, տեսողական 
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խնդիրներ, միգրեն, թութք: Մեկ այլ բացասական հույզ, ինչպիսին է դժգոհությու-
նը, առաջացնում է դեպրեսիա, գիրություն, սրտի և արյան շրջանառության հետ 
կապված խնդիրներ, միգրեն, օրգանիզմի դիմադրողականության անկում, ողնա-
շարի հետ կապված խնդիրներ: [7] 

Հոգեսոմատիկ հիվանդություններ առաջանում են նաև միայնակության, ան-
տարբերության, անհանգստության, անկարողության, մեծամտության, ձանձրույ-
թի, նախանձի, խանդի, կախվածության, վիրավորանքի, թշնամանքի և այլ հույզե-
րի պատճառով:  

Այսպիսով, հոգեսոմատիկ հիվանդությունների հիմնական պատճառներից է 
այս կամ այն հույզը, որը մարդու կողմից չի ընդունվել, ճնշվել է և արտամղվել գի-
տակցական ոլորտից: Բացասական հույզը, մնալով հիշողության մեջ կամ հաճա-
խակի կրկնվելով, թունավորում է մարդու կյանքը: Որպեսզի մարդը կարողանա 
պահպանել իր հոգեկան և ֆիզիկական առողջությունը, նա առաջին հերթին 
պետք է սովորի կառավարել իր հույզերը, գիտակցել և ընդունել դրանք: Հակառակ 
դեպքում հույզն է սկսում նրան կառավարել, ազդել մտքերի, գործողությունների և 
առողջական վիճակի վրա:  
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На сегодняшний день данная проблема является актуальной, так как за пос-
ледние десятилетия увеличилось число психосоматических заболеваний. Целью 
статьи является показать связь между эмоциями и психосоматическими заболева-
ниями. Представленная работа поможет предотвратить возникновение многих за-
болеваний, если человек научится контролировать свои эмоции и не допустит 
преобладания в своей жизни отрицательных эмоций.  
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SummarySummarySummarySummary 
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modulation of emotion 
This problem is actual nowadays since the number of psychosomatic diseases has 

been increased within the last few decades. The aim of the article is to show the 
connection between emotions and psychosomatic diseases. This research will help to 
prevent the development of many diseases, if a person learns to control his emotions and 
not to let negative emotions predominate in his life.  

    

    

 


