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STRESZCZENIE
Cel. Przeprowadzono ró¿nicowanie pomiêdzy symulacj¹ a dysymulacj¹ w schizofrenii.
Przypadek. Pacjent l. 30, leczony psychiatrycznie ambulatoryjnie od 3 lat z powodu schizofrenii paranoidalnej. Z tego powodu uzyska³
wiadczenie socjalne. W 2006 r. trafi³ na obserwacjê s¹dowo-psychiatryczn¹ z powodu grób karalnych, grozi³ zabójstwem s¹siadowi, co nie
wynika³o z przes³anek psychotycznych. W trakcie obserwacji przejawia³ postawê dysymulacyjn¹, neguj¹c objawy psychotyczne. W odniesieniu
do okresu sprzed hospitalizacji, zg³aszane w tym czasie objawy psychotyczne t³umaczy³ przyjêt¹ celowo strategi¹ symulacji. Pacjent negowa³
stawiane mu zarzuty.
Komentarz. Analiza ca³oci obrazu klinicznego pozwoli³a potwierdziæ rozpoznanie schizofrenii.
SUMMARY
Objectives. A differentiation between malingering and dissimulation in a case of schizophrenia is presented.
Case. 30-year-old patient treated on the outpatient basis for paranoid schizophrenia in the past 3 years was receiving a welfare
benefit on the grounds of this diagnosis. In 2006 he was admitted to a closed ward for a 6-week forensic psychiatric observation on
a charge of punishable threats (he had threatened to kill his neighbor, which was irrelevant to his psychotic disorder). In the course
of observation he presented a dissimulating attitude denying his psychotic symptoms. The psychotic symptoms he had reported prior to his
hospitalization the patient explained by his strategy of purposeful malingering. He pleaded not guilty to the charge.
Commentary. The diagnosis of schizophrenia was confirmed by an analysis of the overall clinical picture in this case.
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W praktyce psychiatrycznej na co dzieñ spotykamy siê
z problemem symulacji, dysymulacji czy te¿ agrawacji objawów chorobowych. Wi¹¿e siê to bezporednio ze zjawiskiem wgl¹du w chorobê, definiowanym najczêciej jako
pojêcie wielowymiarowe, w którego sk³ad wchodzi wiadomoæ choroby psychicznej, obecnoæ ró¿nych objawów
psychozy oraz potrzeby leczenia [1, 2, 3, 4].
Dysymulacja polega na ukrywaniu istniej¹cych objawów
chorobowych. Spotyka siê j¹ u tych osób z zaburzeniami
psychicznym, które zdaj¹ sobie sprawê z chorobliwoci
swojego stanu, albo te¿ s¹ niekrytyczne wobec choroby,
lecz wiedz¹, jakie objawy otoczenie uwa¿a za chorobowe.
Zjawisko dysymulacji wystêpuje najczêciej u inteligentnych chorych z zespo³ami paranoidalnymi i paranoicznymi.
Nierzadko ma na celu zmniejszenie czujnoci otoczenia.
Rodzajem dysymulacji jest zaprzeczanie. Opisywane jest
jako strategia psychologiczna, mog¹ca chroniæ przed uwiadomieniem nastêpstw choroby psychicznej [5, 6, 7].
Zjawiskiem przeciwnym w postawie wobec choroby jest
symulacja, czyli wiadome i celowe udawanie zaburzeñ
psychicznych. Polega na kontrolowanym przez symuluj¹cego sygnalizowaniu otoczeniu dolegliwoci, b¹d wytwarzaniu lub udawaniu objawów i braku sprawnoci [6, 8, 9, 10].
Te dwie skrajnie przeciwstawne postawy czêsto pojawiaj¹ siê w przebiegu schizofrenii, jednak¿e rzadko wyma-

gaj¹ oceny jednoczasowo, jak to mia³o miejsce w przypadku, który chcielibymy przedstawiæ.
OPIS PRZYPADKU
Mê¿czyzna l. 31, kawaler, bezdzietny, przyjêty na obserwacjê s¹dowo-psychiatryczn¹ w zwi¹zku z wypowiadanymi grobami pozbawienia ¿ycia. Wczeniej karany za
kradzie¿e, 3,5 roku spêdzi³ w zak³adach karnych. By³a to
pierwsza hospitalizacja psychiatryczna. Wczeniej leczony
psychiatrycznie ambulatoryjnie od oko³o 3 lat. Pocz¹tkowo
rozpoznawano zaburzenia osobowoci oraz zaburzenia somatyzacyjne. Po oko³o pó³ roku obserwacji ambulatoryjnej
stwierdzono stany lêkowe, napiêcie, wielkociowoæ, dziwaczne zachowania. Pacjent potwierdza³ okresy apatii, braku zainteresowañ, kilkakrotnie wydawa³o mu siê, ¿e ludzie
o nim rozmawiaj¹, miej¹ siê z niego. Zacz¹³ interesowaæ
siê parapsychologi¹ i teologi¹. W dokumentacji medycznej
z tego okresu lekarz prowadz¹cy odnotowa³ podejrzenie
dysymulacji. Z wywiadu od matki wynika³o, ¿e pacjent
zmieni³ siê od ponad roku. Przejawia³ lêki, w dzieñ spa³,
w nocy ogl¹da³ telewizjê, nastawia³ g³ono radio, nie wychodzi³ z domu, nie rozmawia³ z ni¹ przez kilka tygodni,
czyta³ du¿o ksi¹¿ek. Nie jad³ tego, co podawa³a matka, tylko
sam przygotowywa³ sobie jedzenie. Gdy kto przychodzi³
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w odwiedziny do domu, nie chcia³ z nim rozmawiaæ, zakrywa³ siê (razem z g³ow¹) kocem. Sta³ siê nadpobudliwy,
nadu¿ywa³ alkoholu. W trakcie kolejnych wizyt pacjent
przejawia³ omamy s³uchowe, pseudohalucynacje, urojenia
odnosz¹ce i oddzia³ywania. W tym czasie otrzymywa³ neuroleptyki, których nie bra³ jednak regularnie. Nadal nadu¿ywa³ alkoholu. Odmówi³ przyjêcia skierowania do szpitala.
Zosta³ skierowany na badanie celem orzeczenia stopnia niepe³nosprawnoci, dziêki czemu uzyska³ grupê inwalidzk¹
oraz wiadczenia socjalne.
W zwi¹zku z podejrzeniem pope³nienia przestêpstwa
poddany zosta³ ambulatoryjnemu badaniu s¹dowo-psychiatrycznemu przez bieg³ych. W czasie badania by³ nieufny,
podejrzliwy, skraca³ dystans, przyjmowa³ postawê wielkociow¹, rezonowa³. W wypowiedziach pojawia³y siê okresowo elementy mylenia magicznego, symbolicznego, dereistycznego. Biegli nie stwierdzili objawów psychopatologicznych wytwórczych i wnioskowali o obserwacjê s¹dowo-psychiatryczn¹.
W trakcie pobytu w szpitalu zachowywa³ siê spokojnie,
nie by³ odnotowywany w raportach pielêgniarskich, kontakty z innym pacjentami mia³y charakter tylko formalny.
Charakterystyczne by³o równie¿ to, ¿e nie wchodzi³ w kontakt tak¿e z pacjentami tak jak on z przesz³oci¹ kryminaln¹,
hospitalizowanymi w tym czasie w oddziale. Chêtnie zgadza³ siê na rozmowy, negowa³ jakiekolwiek dolegliwoci natury psychicznej, twierdzi³, ¿e jest zupe³nie zdrowy psychicznie, za objawy psychotyczne, które relacjonowa³ wczeniej
symulowa³, chc¹c uzyskaæ wiadczenia socjalne. Wiedzê na
temat choroby nabywa³ z ksi¹¿ek, twierdzi³ ¿e interesowa³
siê od kilku lat parapsychologi¹, teologi¹, przeczyta³ m.in.
Mistrza i Ma³gorzatê oraz Fausta, ale te¿ podrêczniki
psychiatrii. Proszony o odniesienie siê do relacji matki na
temat jego zachowania, sugerowa³, ¿e przed ni¹ równie¿ symulowa³ pewne objawy, ¿eby je uwiarygodniæ, a nawet ¿e
by³ to swego rodzaju spisek z ni¹.
Opiniowany przyzna³, ¿e w czasie odbywania kary by³
cz³onkiem subkultury wiêziennej i grypsowa³. Przyzna³
równie¿, ¿e chorzy psychicznie nie mog¹ grypsowaæ i s¹
wykluczani ze rodowiska, ale mimo to uwa¿a³, ¿e udawanie
choroby psychicznej w tym przypadku mu nie zaszkodzi³o.
O swojej dzia³alnoci kryminalnej nie chcia³ mówiæ,
stwierdzi³ tylko ¿e nadal jest na czasie i w obiegu. Odnonie zarzucanych mu czynów nie przyznawa³ siê do winy,
twierdz¹c ¿e nigdy nikomu nie grozi³, natomiast sam by³
nara¿ony na szykany ze strony s¹siadów.
Z wywiadu wynika³o, ¿e babka pacjenta chorowa³a psychicznie. Matka chorego informowa³a, ¿e syn zmieni³ siê
od kilku lat, przesta³ wychodziæ z domu, zerwa³ kontakty
towarzyskie, równie¿ te kryminalne, by³ na utrzymaniu
rodziny. Czêsto dziwacznie siê zachowywa³, wypowiada³
treci nielogiczne, nadu¿ywa³ alkoholu, twierdzi³, ¿e po alkoholu jest mu lepiej.
W badaniu psychiatrycznym zwraca³a uwagê doæ sztywna, wielkociowa postawa, brak modulacji afektu, ambiwalencja zarówno co do wypowiadanych treci, jak i zachowañ. Wyranie mo¿na by³o zauwa¿yæ za³amanie linii
¿ycia badanego  zerwa³ kontakty z kolegami, z wykonywanym wczeniej fachem, co w ¿adnym razie nie wiadczy o pozytywnej resocjalizacji w zak³adach karnych.
Badanie psychologicznie przeprowadzone przy u¿yciu
skal WISKAD i Cattella ujawni³o obni¿ony krytycyzm, dy-

symulacjê objawów chorobowych, jak równie¿ próby ukrywania faktycznych cech osobowoci, które uk³ada³y siê
wyranie w zespó³ cech osobowoci socjopatycznej. Badanie przy pomocy skali Wechslera wykaza³o tak¿e, ¿e opiniowany funkcjonuje na górnej granicy normy intelektualnej,
skala bezs³owna 119, skala s³owna 115. Po zakoñczeniu terminu obserwacji zosta³ wypisany do domu z rozpoznaniem
schizofrenia paranoidalna.
OMÓWIENIE
Klinicysta, który zapoznaje siê z histori¹ przypadku
i dokonuje jej zapisu, nie tylko formu³uje hipotezy, ale równie¿ musi je weryfikowaæ. Musi odkrywaæ przy tym przekonuj¹ce dowody trafnoci lub nietrafnoci swoich przypuszczeñ [11].
Zarówno symulacja jak i dysymulacja zaburzeñ psychicznych stanowi powa¿ny problem diagnostyczny, tak
w opiniowaniu s¹dowo-psychiatryczny, jak i w postêpowaniu klinicznym. Trudnoci diagnostyczne jakie napotkalimy w przedstawionym przypadku zwi¹zane by³y z koniecznoci¹ odniesienia siê do obu tych stanów u jednego
chorego i mimo, ¿e dotyczy³y ró¿nych okresów czasowych,
musia³y byæ ocenione jednoczenie.
Moglimy przyj¹æ w zwi¹zku z tym dwa za³o¿enia:
1. Mamy do czynienia z dysymulacj¹ w czasie obserwacji, za sugestia symulacji w przesz³oci jest równie¿
dysymulacj¹.
2. Symulacja by³a prawdziwa, a wiêc nie mo¿emy mówiæ
o dysymulacji.
Potwierdzenie pierwszej wersji wi¹za³o siê z rozpoznaniem schizofrenii, drugiej za to rozpoznanie wyklucza³o.
W rozstrzygniêciu, która wersja jest prawdziwa, zasadnicze znaczenie wed³ug nas mia³o, poza obrazem klinicznym
w okresie obserwacji odniesienie siê do kwestii wystêpowania lub niewystêpowania symulacji w przesz³oci. Podstawow¹ trudnoæ w tej kwestii stanowi³ fakt, i¿ zachowania pacjenta, które opisywa³ nam jako symulacjê moglimy
oceniaæ tylko na podstawie opisów innych osób. Wykluczone by³y wiêc dane z w³asnych obserwacji, co mo¿e mieæ
kluczowe znaczenie.
Uszkiewiczowa [12] czêsto podkrela na przyk³ad, jak
wa¿na jest ocena dwoistoci zachowañ pacjenta symuluj¹cego wobec ró¿nych osób, czy brak konsekwencji i spójnoci w przedstawianiu objawów, co mo¿na oceniæ tylko
na podstawie w³asnych obserwacji.
Za symulacj¹ mog³y przemawiaæ wynikaj¹ce z niej korzyci dla pacjenta, wysoki poziom inteligencji chorego
i jego oczytanie w literaturze fachowej. Przeciwko symulacji
 ca³oæ obrazu klinicznego, spójnoæ opisywanych przez
chorego objawów, zmiana osobowoci, za³amanie linii
¿ycia, relacje matki oraz to, ¿e objawy opisywane przez
chorego uk³ada³y siê w zespo³y psychopatologiczne, a nie
by³y pojedynczymi objawami, co podkrela na przyk³ad
Waszkiewicz [13].
Odnonie dysymulacji Caruso i inni [14] w swoim badaniu stwierdzili jej dwie postaci, tzw. wiadom¹ oraz
z braku wgl¹du. W opisanym przez nas przypadku mamy
do czynienia g³ownie z dysymulacj¹ z braku wgl¹du, ale te¿
elementy wiadomej. Mia³o to miejsce na przyk³ad w ukrywaniu przez pacjenta niektórych cech osobowoci w bada-
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niu psychologicznym. Autorzy ci, jak równie¿ Verma [15]
podkrelaj¹ te¿, ¿e dysymulacja znacznie czêciej wystêpuje
w grupie osób z zaburzeniami psychotycznymi m.in. schizofreni¹ i znacznie czêciej stwierdza siê u nich pozytywny
wywiad w kierunku choroby psychicznej, które to fakty
potwierdza³a równie¿ nasza obserwacja.
Przyjêlimy tak¿e za Bilikiewiczem [3], ¿e próby ukrywania objawów, czyli dysymulacja mog¹ staæ siê pierwszymi sygna³ami odzyskiwania wgl¹du przez chorego. Za
w stanie zupe³nego braku wgl¹du (co mia³o miejsce na pocz¹tku zachorowania) chory zwykle nie przejawia tendencji do ukrywania objawów, bo stanowi¹ one dla niego subiektywnie oczywist¹ realnoæ. Przyczyn¹ odzyskiwania
wgl¹du by³o w tym wypadku leczenie, które otrzymywa³
chory, mimo ¿e by³o ono niesystematyczne i nieefektywne.
Argumentem przemawiaj¹cym za rozpoznaniem schizofrenii móg³ byæ te¿ fakt, ¿e dysymulacja w sytuacji zagro¿enia kar¹ przeczy³aby logice, jednak¿e b³ahy czyn dla osoby o charakterze recydywisty oraz wczeniejsze jego uwagi
na temat statusu chorego psychicznie w spo³ecznoci kryminalnej mog³y nasuwaæ pewne w¹tpliwoci.
Podsumowuj¹c zatem, za³o¿enie pierwsze uznalimy za
prawdziwe, co skutkowa³o rozpoznaniem schizofrenii.

PIMIENNICTWO
1. Karow A, Pajonk FG. Wgl¹d a jakoæ ¿ycia w schizofrenii:
wyniki ostatnich badañ i ich wp³yw na leczenie. Current Opinion in Psychiatry. 2007; 5 (4): 1619.

2. Amador XF, Strauss DH, Yale SA, Flaum MM, Endicott J,
Gorman JM. Assesment of insight in psychosis. Am J Psychiatry. 1993; 150: 873879.
3. Bilikiewicz A. Psychiatria. Podrêcznik dla studentów medycyny. Wydanie III. Warszawa: PZWL; 2006.
4. Markova IS, Berrios GE. Insight in clinical psychiatry revisited. Compr Psychiatry. 1995; 36: 367376.
5. Cooke MA, Peters ER, Kuipers E, Kumari V. Disease, deficit
or denial? Models of poor insight in psychosis. Acta Psychiatr
Scand. 2005; 112: 417.
6. Moczulski W. Zarys psychopatologii kryminalnej. Dla potrzeb
organów cigania. Warszawa: Departament Szkolenia MSW;
1974.
7. Pu¿yñski S. Leksykon psychiatrii. Warszawa: PZWL; 1993.
8. Cuba³a WJ. Symulacja i zjawiska z ni¹ powi¹zane w praktyce
ogólnolekarskiej. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej.
2006; 2 (6): 9396.
9. Sidorowicz S. Psychiatria kliniczna. Wroc³aw: Urban & Partner; 1995.
10. Wciórka J (red.). Psychiatria praktyczna dla lekarza rodzinnego. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii; 1992.
11. Rosenhan DL, Seligman MEP. Psychopatologia. Warszawa:
Polskie Towarzystwo Psychologiczne; 1994.
12. Uszkiewiczowa L. Zaburzenia reaktywne i symulacja w praktyce s¹dowo-psychiatrycznej. Warszawa: PZWL; 1966.
13. Waszkiewicz E. Symulacja zaburzeñ psychicznych w procesie
karnym. Nastroje. 2007; 56 (7): 3.
14. Caruso KA, Benedek DM, Auble PM, Bernet W. Concealment
of Psychopatology in Forensic Evaluations: A Pilot Study of
Intentional and Uninsightful Dissimulators. The Journal of the
American Academy of Psychiatry and the Law. 2003: 444450.
15. Verma RM. Dissimulation function in some functional psychoses. Acta Psychiatrica Scandinavica. 1979; 60 (1): 2938.

Wp³ynê³o: 12.12.2007. Zrecenzowano: 14.01.2008. Przyjêto: 25.03.2008.
Adres: Dr Maciej Domañski, Oddzia³ IV Psychiatryczny Ogólny Szpitala Neuropsychiatrycznego,
ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, tel. 0-81-7443061

