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Poszukiwania genezy omamów.
II. Wyjaśnienia psychologiczne
In search jor the origin oj hallucinations. II. Psychological explanations
ANNA GRZYWA, HANNA KARAKUŁA
Z Katedry i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie
Wśród badm! i rozważań dotygenezy omamów istotne miejsce zajmują
poszukiwania psychologiczne. Najczęściej dotyczą
one omamów słuchowych, patognomonicznych dla
schizoji-enii. Cel - Praca zawiera spostrzeżenia
i wyniki badm! wskazujące, że omamy występują
w różnych stanach psychicznych, m. in. u osób zdrowych, z zaburzeniami powodującymi utrudnienie
percepcji bodźców oraz u chorych psychicznie.
Poglądy - Przedstawiono wyniki prac badających
cechy omamów, ich treści i wpływ leczenia na ich
ustępowanie. Koncepcje psychologiczne mieszczą
się w szeroko rozumianym zaburzeniu mechanizmu
przetwarzania i1~formacji. Z ich przeglądu wynika,
że są skutkiem utrudnienia tego procesu, na
różnych jego etapach. Jedni badacze uważają, że
istotną rolę w powstawaniu omamów odgrywa
utrudnione docieranie bodźców do dalszego przetwarzania (rola uwagi, nastawiel! emocjonalnych,
zaburzenia receptorów). Inni upatrują ich źródeł
w zaburzeniu pamięci semantycznej, czyli wydobywaniu i~formacji zawartych w pamięci długo
terminowej. Podkreśla się też rolę zaburzenia
procesu planowania, spostrzegania kontekstu,
wpływów kultury, czy otoczenia społecznego.
Wnioski - Z analizy tych koncepcji można z pewną
ostrożnością przyjąć, że w genezie omamów odgrywają rolę zaburzenia na każdym z etapów przetwarzania i~formacji, przy czym przewaga zaburzenia
na tym czy innym etapie może zależeć od wielu
czynników, takich jak: osobowość, sprawność.funk
cjonowania o.u.n. w aspekcie anatomicznym, biochemicznym i psychofizjologicznym, oddziaływania
społeczne i przystosowanie.

STRESZCZENIE.

czących

SUMMARY. Among research projects and theoretical
considerations concerning the origin o.fhallucinations
psychological studies play a major role. The latter most
/requently deal with auditoly hallucinations, being
a pathognomonic sign o.f schizophrenia. Aim - The
paper presents research .findings and clinical observations indicating that hallucinations occur not only
in the mentally
but also in various mental states
associated wilh disturbance o.f auditory stimuli perception in healthy individuals. Review - The article
presents results o.f studies on the /eatures o.f hallucinations, their contents, and the effect o.f medication
on their alleviation. Psychological theories are based
on a wide spectrum o.f disorders in the mechanism o.f
in.formation processing. A review o.f these theories
suggests that hallucinations result/i'om dis turban ces
at various stages o.f this process. While some authO/'s
believe that it is disturbance o.fthe stimulus input (due
to attention disorders, a/Jective attitudes, Ol' receptor
deficits) that is responsible .for hallucinations, others
consider semantic memory impairment (i.e. ŹI~forma
tion retrieval ji-om long-term memory) to be their
source. Moreover, the role o.f a number o.f other.factors is emphasized, including disorders in the process
o.fplanning Ol' in perception o.fcontext; cultural infillen ces Ol' the pressllre o.fthe social environment. COIlclusions - An analysis o.fthese concepts suggests that
distllrbances at any stage o.f in.formation processing
may contribute to the development o.f hallucinations.
It should be assumed with some caution that prevalence o.f dis turban ces at som e stage may depend on
many.factors stlch as persona lity, anatomical, biochemical and psychophysiological efficiency o.f the
CNS.functioning, social influences, and adaptation.

Słowa kluczowe: omamy / patogeneza / diagnostyka
Key words:
hallucinations / pathogenesis / diagnostics
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Istnieją zaburzenia psychiczne wynikają
ce z nieprawidłowości percepcji, czyli procesu decydującego o przetwarzaniu bodźców
fizycznych w informacje psychologiczne.
Biorąc pod uwagę ten aspekt funkcjonowania
psychiki wyróżnia się trzy grupy objawów:
(1) zaburzenia percepcji związane z organicznym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, (2) zaburzenia konwersyjne i dysocjacyjne, (3) iluzje i omamy.
W pierwszej grupie mieszczą się takie
zaburzenia jak: anozognozja, somatopagnozja, agnozja wzrokowa, astereognozja, prozopagnozja, apraksja, symultagnozja, aura.
W drugiej grupie znajdują się takie objawy
jak: znieczulica histeryczna, makropsje, mikropsje, depersonalizacja, derealizacja, fugi,
osobowość mnoga, dysocjacja. W trzeciej
grupie, która jest najczęściej w centrum zainteresowania psychiatrów, mieszczą się głów
nie omamy, które są fenomenami bardzo
zróżnicowanymi zarówno pod względem
treści, jak i struktury. Mieszczą się tu też iluzje, czyli błędne spostrzeżenia, które ulegają
korekturze po dostarczeniu dodatkowych
informacji zawartych w bodźcach docierają
cych do receptorów.
Jako omam określa się percepcję, która
pojawia się przy braku bodźca zewnętrznego
działającego na odpowiedni organ zmysłu.
Powinna być ona odróżniana od iluzji, która
jest wynikiem nieprawidłowej interpretacji
rzeczywistego bodźca.

WYSTĘPOWANIE OMAMÓW

Pewne postacie omamów mogą występo
u ludzi, którzy nie są chorzy psychicznie. W niektórych społeczeństwach takie
przeżycia mieszczą się w normie kulturowej, jako zachowania rytualne czy religijne.
Wydaje się, że w takich przypadkach są
one stanami dysocjacyjnymi demonstrując
się jako wizje, stany transu, czy owładnięcia
histerycznego. Podczas reakcji żałoby niektórzy ludzie mogą doświadczać omamów, że
widzą lub słyszą swoich bliskich zmarłych.
wać
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Omamy mogą też występować u zdrowych
ludzi w stanach przedłużonej izolacji, deprywacji bodźców, bezsenności, w stanach gło
du i pragnienia lub w sytuacjach stresowych
o charakterze przeciążenia emocjonalnego
[Reggia i Montgomery 1996].
Są doniesienia [Jenner i Van de Willige
2001], że omamy słuchowe występują u 2%
osób w okresie dojrzewania, co powoduje
ich lęk, zakłopotanie, czasem czują się pod
ich władzą. Ponad 40% z nich ma problemy w szkole i konflikty z otoczeniem, 16%
ucieka z domu.
Jako ciekawostkę warto przytoczyć wyniki badania wykonanego w Maastricht. Osoby
zdrowe słyszące "głosy" zebrano dzięki ogło
szeniom w lokalnych mediach i w biuletynie
publikowanym przez Holenderską Fundację
Osób Słyszących Głosy. Kiedy porównano
strukturę i zawatiość treściową omamów
występujących u chorych na schizofrenię,
na zaburzenia dysocjacyjne i u ludzi zdrowych okazało się, że główną różnicą między
tymi grupami była pozytywna treść omamów
u osób zdrowych oraz fakt, że jedynie
oni mogli je kontrolować. Okazało się też,
że osoby zdrowe zaczynały słyszeć głosy
w młodszym wieku niż chore [Honig i wsp.
1998]. Po zbadaniu 105 zdrowych osób
skalą badającą predyspozycje do występo
wania omamów słuchowych i wzrokowych
Morrison i wsp. [2000] wskazali, że skłon
ność do występowania takich objawów wią
że się z przekonaniatni tych osób o istnieniu niezwykłych zjawisk percepcyjnych jak:
ukazywanie się duchów, porozumiewanie się
z nimi przez stukanie itp.
Goodwin i wsp. [1971] po przebadaniu
117 pacjentów stwierdzili, że omamy słucho
we przy jasnej świadomości są patognomoniczne dla schizofrenii, a omamy wzrokowe
dla zespołów paranoidalnych występują
cych w organicznych uszkodzeniach o.u.n.
Za diagnostyczne dla schizofrenii autorzy
uważają trzy typy omamów, a mianowicie:
słyszalne myśli, głosy rozmawiające o pacjencie w trzeciej osobie i glosy w postaci
komentarza. Obecność omamów rzekomych,
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szczególnie z dobrym wglądem jest korzystna
prognostycznie. Głosy komm1ikujące (wywierające wpływ) często prowadzą do niebezpiecznych działań, natomiast głosy oskarża
jące wskazują na depresję. Metaanaliza dotycząca częstości występowania omamów słu
chowych w schizofrenii pozwoliła na stwierdzenie, że występują one średnio u 60%
pacjentów. Zazwyczaj są stresujące, tym
bardziej, że często ich treść jest obraźliwa,
czy wręcz obsceniczna. Często wiąże się
z tym występowanie prób samobójczych
u pacjentów przeżywających omamy. Stwierdzono, że mężczyźni chorzy na schizofrenię
częściej słyszą głosy męskie. Hoffman [1999J
twierdził, że omamy słuchowe występują
u 50-80% chorych na schizofrenię. U niektórych pacjentów objaw ten pojawia się
jedynie podczas ostrego epizodu choroby,
u innych trwa całymi latami. W różnych systemach klasyfikacyjnych omamy słuchowe
zaliczane są do rdzennych czy jądrowych
objawów schizofrenii, szczególnie te, które
są głosami komentującymi zachowanie lub
myśli pacjentów, albo głosami rozmawiają
cymi ze sobą. W międzynarodowym badaniu
IPSS Winga i wsp. [1974] stwierdzono obecność omamów słuchowych u 74% chOlych
na schizofrenię, w późniejszych badaniach
Slade'a i Bentalla [1988J u 62,2%.
Omamy słuchowe bywają obserwowane
u osób z zaburzeniami słuchu. Czasem mają
charakter pojedynczych dźwięków, czasem są
słyszane w postaci muzyki instrumentalnej,
śpiewu, czy mowy. Niekiedy omamy muzyczne mają postać monotonnie powtarzanych
piosenek pamiętanych z dzieciństwa. Autorzy
opisujący te zjawiska sądzą, że są one wyniIdem deprywacji sensorycznej [West 1975].
Johns i wsp. [2002] dokonali porównania
omamów słuchowych u chorych na schizofrenię i osób z objawowym szumem w uszach.
Okazało się, że podobnie jak inne osoby z zaburzeniami słuchu, ci drudzy słyszeli głównie
muzykę, natomiast omamy chorych na schizofrenię miały charakter głosów ludzkich.
Nayani i David [1996] badali szczegóło
wo omamy słuchowe u 100 pacjentów. Głów-

nym kryterium ich doboru była stała obecomamów w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
Pytano jakie przeżycia czy wrażenia poprzedzały wystąpienie omamów. Okazało się, że
45% badanych odczuwało sensacje żołąd
kowe, 52% odczuwało smutek, 16% strach,
a 8% złość. Osiemdziesiąt procent badanych
ujawniło, że omamy pojawiają się u nich
wtedy, kiedy są sami. Jeśli chodzi o cechy
głosów, to 73% pacjentów podało, że mają
one normalną, przeciętną głośność, 14%
określało je jako szepty, a 13% jako głośne
krzyki. Podczas rozpatrywania źródła "gło
sów" stwierdzono, że w 49% przypadków
pacjenci twierdzili, że słyszą je z zewnątrz,
38% z wnętrza swojego organizmu, a 12%
słyszało je z obydwu źródeł. U chorych
leczonych po raz pierwszy "głosy" częściej
pochodziły ze źródeł zewnętrznych.
Pacjent może słyszeć ugłośnione własne
myśli, ale może też słyszeć myśli innych osób
włączające się do jego umysłu i wyłączające
jego własne myśli. Te włączane myśli mogą
pacjenta klytykować, obrażać, komentować
jego zachowanie. Mogą się wówczas dołą
czać urojenia, że ciało i myśli są opanowane
i manipulowane przez transcendentalne, szatańskie siły [Roth i wsp. 1996]. Często "gło
sy" były znane pacjentom z realnego życia,
co wskazuje na rolę pamięci w powstawaniu omamów. Znaczna część grupy, bo 72%
pacjentów, wyjaśniało, czyje głosy słyszą
- ponad połowa (51 %) tłumaczyła j e siłami
boga lub diabła, 16% wiązało je z konspiracją lub spiskiem (np. CIA), 5% z duchami
lub kosmitami. Pacjentki często mówiły, że
głosy używają wulgarnych słów stosowanych
wobec kobiet, np. oskarżają je o złe prowadzenie się. Mężczyźni natomiast byli
oskarżani o ilme nieprzyzwoite czyny albo
o homoseksualizm. Wszystkich pacjentów
proszono o określenie jakiego typu omamy,
poza słuchowyn1i, występują u nich najczęś
ciej. Okazało się, że 51 % badanych wyn1ieniło wzrokowe, 51 % węchowe, 40% trzewne,
31 % dotykowe, 18% smakowe. Liczni pacjenci wymieniali więcej niż jeden rodzaj omamów towarzyszących słuchowyn1, plasującym
ność
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na pierwszym planie ich psychotycznej
Badani oprócz głosów sły
szeli też inne dźwięki: 10% szepty, 2% płacz,
16% brzęki, trzaski, a 36% muzykę. Więk
szość pacjentów (66%) słyszała więcej niż
jeden głos, czasem były to dialogi, czasem
kłótnie dotyczące pacjenta. Komentarze dotyczące pacjenta odnotowano u 55% chorych
na schizofrenię i 91 % chorych maniaka1no-depresyjnych.
Kent iWahass [1996] przedstawili badanie
dotyczące porównania cech i treści omamów
słuchowych występujących u pacjentów
w Wielkiej Brytanii i w Arabii Saudyjskiej.
Wykazali, że takie cechy omamów jak: czę
stość występowania, głośność, trudność do
ignorowania, przypisywanie im źródła, były
względnie niezależne od podłoża kulturowego. Spośród badanych, 70-77% pacjentów określało głosy jako stresujące, 68-77%
skarżyło się na trudność ich ignorowania.
Jeśli chodzi o treści omamów, to u pacjentów
z Arabii Saudyjskiej były one częściej religijne i związane z przesądami (dotyczące
sił nadnaturalnych), natomiast u pacjentów
w Wielkiej Brytanii częściej miały charakter
instrukcji lub przekazu radiowego.
Greccy autorzy [Oulis i wsp. 1995] zbadali
60 pacjentów przyjmowanych na bieżąco do
ate11skiego szpitala, u których występowały
omamy. Większość tych osób chorowała na
schizofrenię (42 z 60), inni mieli rozpoznania psychozy reaktywnej, schizoafektywnej,
jednobiegunowej afektywnej i halucynozy
organicznej. Celem badania była próba okreś
lenia cech klinicznych omamów i ich wzajemnych związków. Okazało się, że najczęst
szymi wspólnymi cechami omamów były:
klarowność, źródło pochodzenia, pojawianie
się i znikanie bez udziału woli pacjentów.
Czas trwania omamów wynosił 2-30 minut,
ok. 30% pacjentów sądziło, że osoby w otoczeniu też słyszą te głosy, w 23% źródło gło
sów było wewnętrzne. Najczęściej głosy były
wrogie dla pacjentów. Z korelacji cech wynika, że pozytywnie wiązały się ze sobą życzli
wość głosów i ich wielkościowa treść, dłu
gość ich trwania przy każdym wystąpieniu
rzeczywistości.

z długością słyszanej wypowiedzi oraz wielz omamami dotyczącymi wielu
zmysłów. Negatywnie korelowały ze sobą
takie cechy jak: życzliwość i wrogość, wrogość i wielkościowość oraz niezgodność
z afektem i zachowanie omamowe.
W badaniu Miller [1996], mającym na
celu prześledzenie zmian cech omamów po
leczeniu szpitalnym, brali udział chorzy ponownie przyjęci do szpitala z obecnymi
w obrazie klinicznym omamami. Grupa ta
składała się z 54% chorych na schizofrenię
i osób z rozpoznaniem psychoz podobnych
do schizofrenii, 11 % miało choroby afektywne, 14% psychozę schizoafektywną, 21 %
inne psychozy. Okazało się, że po leczeniu
występujące u nich omamy były rzadsze
i mniej nasilone, ale obecne. Badani w znacznej części okazali się "nie reagującymi na
leczenie" jeśli chodzi o omamy, ale ponieważ
zmniejszyła się ich intensywność, to rzadziej
występowały zachowania pozostajace pod
wpływem przeżyć omamowych.
Warto zwrócić uwagę na rozróżnienie
cech objawów i ich treści. Cechy objawów
odnoszą się do opisu ich struktury w tenninach fenomenologicznych, które są użytecz
ne dla diagnozy. Cechami omamów są np.:
czas trwania, umiejscowienie źródła głosu
(zewnętrzne lub wewnętrzne), treść omamowych wypowiedzi. Zawartość, czy treść
objawów można rozumieć w kontekście
sytuacji życiowej, kultury, statusu rodzinnego, wieku, płci, wydarze11 życiowych i lokalizacji geograficznej. Treść omamów może
być dla pacjentów irytująca, banalna lub
przyjemna. Z bada11 Mi11er i wsp. [1993] wynika, że jeżeli treści są przyjemne - to utrzymują się dłużej po leczeniu, natomiast mniej
przyjemne po leczeniu ulegają zmianie na
bardziej pozytywne.
Co do występowania omamów wzrokowych w schizofrenii zdania badaczy są podzielone. Jedni odrzucają możliwość, że doznania te są objawem schizofrenii, stojąc na
stanowisku, że jeżeli pojawią się w przebiegu tej choroby to muszą być spowodowane
inną współistniejącą patologią. Inni uważają,
kościowość
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omamy wzrokowe mogą być objawem samej schizofrenii. Arieti [1974] i Hendrickson
[1996] uważają, że przyostrym początku
schizofrenii omamy wzrokowe mogą być tak
samo częste jak słuchowe, natomiast Noyes
i Kolb [1969] oraz Freedman [1974] uważa
ją, że są one rzadsze niż słuchowe. Wandzel
i Falicki [1989] opisali 5 przypadków wystę
powania omamów wzrokowych u chorych
na schizofrenię bez współistnienia ilUlych
możliwych ich przyczyn. Wspólnymi cechami tych omamów był całkowity brak lub
bardzo mały ruch omamowych obrazów,
wkomponowanie omamów w nonl1alne otoczenie, brak niektórych szczegółów w obrazach, dość długi czas ich trwania, występo
wanie przy nie zaburzonej świadomości,
najczęściej w ciągu dnia.
W późnej parafrenii, co do której nie ma
zgodności czy jest to odrębna jednostka nozologiczna, czy późna postać schizofrenii, omamy wzrokowe, słuchowe i cielesne występują
niemal w każdym przypadku [Roth i wsp.
1996]. U 40% tych chorych występuje uszkodzenie jakiegoś zmysłu, najczęściej słuchu.
Howard i wsp. [1994] twierdzą na podstawie
wnikliwego badania, że przeżycia omamowe
o różnych modalnościach sensorycznych są
dominujące w późnej parafrenii i mogą słu
żyć jako punkt odróżniający tę chorobę od
schizofrenii. W badanej przez nich grupie
70% pacjentów miało niewerbalne omamy
słuchowe, 30% pacjentów słyszało głosy
mówiące o nich w trzeciej osobie lub bezpośrednio do nich. Pacjenci najczęściej nie
mieli wglądu w przeżywane omamy, ani
poczucia choroby. Interpretowali przeżycia
omamowe jako nieprzyj emne komentarze
albo sądzili, że są prześladowani przez
wrogów, którzy używają do tego celu "atomowych maszyn" lub illl1ych urządzell.
Czasem czuli nieprzyjemne zapachy albo
gazy wpuszczane przez prześladowców przez
szpary lub wydobywające się spod podłogi.
Omamy cielesne często miały charakter seksualny. W psychozach tego typu osobowość
chorych pozostaje względnie nienaruszona,
a system urojeniowy ma raczej ograniczony

zasięg, dotyczy rodziny, sąsiadów i najbliż
szego otoczenia. Funkcjonowanie społeczne
chorych, choć z pewnymi, wyznaczonymi
przez objawy psychopatologiczne ograniczeniami, dość długo utrzymuje się na poziomie
dającym im możliwość pozostawania poza
szpitalem. Mimo zgromadzenia wielu danych
dotyczących występowania omamów, nadal
nie jest jasne, jaka jest ich etiologia. Poszukiwania są prowadzone wielokierunkowo, są
koncepcje neuroanatomiczne, biochemiczne,
neurofizjologiczne [Grzywa i wsp. 1997].
Są również czynione próby na gruncie psychologicznym.

MODEL POZNAWCZY

Poznawczy model powstawania omamów
przedstawia Morrison [1998],
przyjmując hipotezę, iż podobnie jak w modelu ataków paniki, w powstawaniu omamów
odgrywa rolę specyficzna interakcja pomiędzy
zagrożeniem i zachowaniem poszukującym
bezpieczeństwa. W atakach paniki nOlTIlalne
odczucia pochodzące z ciała są interpretowane jako nienonl1alne, czy wręcz zagrażające.
Morrison cytuje licznych autorów, wg których
omamy słuchowe są zjawiskiem częstym i prawie nonl1alnym u l 0- 25% zdrowej populacji,
a wśród badanych przez niego studentów były
stwierdzane aż w 37-39%. Jeżeli zatem pojawiają się u kogoś omamy słuchowe to odpowiedzią na to są zmiany fizjologiczne, emocjonalne i zachowania, podobnie jak w ataku
paniki. Jeżeli treść głosów w dodatku jest
zagrażająca, np. "on zaraz umrze", to wzmaga
dodatkowo reakcję. W niektólych przypadkach ludzie dochodzą do wniosku, że sły
szenie głosów jest objawem pojawiającej się
u nich choroby psychicznej, a to nasila czujność i negatywne emocje.
W modelu poznawczym Morrisona
[1997] dotyczącym występowania i utrzymywania się omamów słuchowych na początku pojawiają się wewnętrzne i zewnętrz
ne "czynniki spustowe", które powodują, że
nonnalne omamy zostają zinterpretowane
słuchowych
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lub psychologiczosoby. Do takich czynników
może należeć sytuacja izolacji, deprywacja
snu, stres lub inne. Ta nieprawidłowa interpretacja powoduje nasilenie się stanu pobudzenia organizmu, negatywnego nastroju,
co powoduje, że ustala się "błędne koło":
omamy - pobudzenie - stres - patologiczny
nastrój - omamy.
Weiss i wsp. [1992] po badaniach dotyczących jakości przetwarzania informacji
przez chorych na schizofrenię i osoby zdrowe stwierdzili, że zaburzenie występuje
zarówno na etapie spostrzegania, jak też
i na wyższych etapach procesu przetwarzania. Niektórzy badacze omamów sugerują
rolę mechanizmu uwagi w ich powstawaniu,
a szczególnie tego jej aspektu, który dotyczy
skupiania się na przeżyciach wewnętrznych.
Zgodnie z zasadą "przydzielania uwagi"
dochodzi do odwrócenia jej od bodźców
niosących infonnacje z otaczającego świata
[Ingram 1990] i wyboru niewłaściwych mechanizmów kontrolnych [Wells 1995].
Mon-ison i Haddock [1997] badając 15 pacjentów z omamami słuchowymi, 15 chorych
na schizofrenię bez omamów i 15-osobową
grupę osób zdrowych stwierdzili, że osoby
z omamami wykazywały wyższy poziom
uwagi skierowanej na przeżycia wewnętrzne
w porównaniu z pozostałymi badanymi. Co
więcej, stwierdzono, że poziom tej uwagi był
dodatnio skorelowany z głośnością omamów.
Wyniki te na razie nie znalazły uzasadnienia
teoretycznego, jakkolwiek z pewną dozą
ną integralność

prawdopodobieństwa można przypuszczać,

że skupianie uwagi na omamowych głosach
w jakimś stopniu łagodzi dysonans poznawczy, który powstaje u pacjenta w sytuacji,
kiedy docierają do niego infonnacje z otoczenia i z wewnętrznego psychotycznego
świata. Bentall [1991] sugeruje, że osoby,
które doświadczają przeżyć omamowych,
mają trudności w odróżnieniu zdarzeń wewnętrznych od zewnętrznych.
Ostatnio podnosi się rolę przekonań tzw.
"metakognitywnych", które mają mieć znaczenie dla powstawania omamów i innych
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objawów schizofrenii. Przekonania te dotyczą własnego myślenia, np. "mam złą pamięć", "te zmartwienia doprowadzą mnie do
szaleństwa". Takie przekonania o własnych
trudnościach poznawczych mogą powodować wrażliwość na zachorowanie, szczególnie jeśli chodzi o zaburzenia emocjonalne.
Jak uznaje większość psychologów, percepcja, czyli spostrzeganie ludzi i zjawisk, jest
procesem wieloetapowym polegającym na
selekcjonowaniu obserwowanych wskaźni
ków różnych cech spostrzeganej osoby i interpretowaniu ich znaczenia. Na początku
tego procesu konieczne jest ukierunkowanie
uwagi, co pozwala na wyselekcjonowanie
i skategoryzowanie dopływających bodźców
niosących infonnacje. Na tym etapie powstają proste, powierzchowne sądy "migawkowe" o spostrzeganym zjawisku, oparte jedynie na obserwacji.
Kot i Serper [2002], opierając się na
wiedzy o warunkowaniu, wykonali badania
pacjentów z omamami i bez omamów polegające na związaniu ze sobą bodźców słucho
wych i wzrokowych. Stwierdzili, że pacjenci
z omamami słuchowymi szybciej ulegali
warunkowaniu, a uwarunkowana percepcja
bodźców słuchowych w reakcji na bodziec
świetlny utrzymywała się u nich dłużej. Przekonanie osoby spostrzegającej, że określone
cechy ludzi i zjawisk często systematycznie
ze sobą współwystępują umożliwia wychodzenie "poza dostarczone infonnacje" w spostrzeganiu osób. System tego typu związków
pomiędzy różnymi cechami nazywany jest
ukrytą teorią osobowości. Z ukrytymi teoriami osobowości bardzo silnie wiążą się zagadnienia integrowania dopływających i już
pamiętanych informacji w jedną całość.
Bush i MostelIer [1960] nazwali organizację informacji w umyśle człowieka "statystyką doświadczeń" zakładając, że najczę
ściej powtarzające się

infonnacje mają inną
infonnacje powtarzające się rzadziej. Regulacja statystyczna stanowi u człowieka prawdopodobnie mechanizm reorganizacji napływających infonnacji
i dostarcza wzorców reagowania na bodźce.
wartość regulacyjną niż
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Językoznawcy zwracają uwagę, że analogicznie w percepcji mowy pełnię jej zrozumienia
zapewnia człowiekowi tzw. czynnik domyślania się. Wiąże się to z tym, że ludzie z danego kręgu kulturowego dysponują podobnym zestawem skojarzeli. Dzięki temu
występuje u nich zjawisko wyprzedzającego
rozumienia mowy, co mimo znacznej utraty
informacji w trakcie ich przekazywania,
na skutek np. fluktuacji uwagi (zmienności,
niejednakowego skupiania w każdej chwili),
istnienia nastawie!'J., utrudnionych warunków
spostrzegania itp., umożliwia prawidłową
percepcję mowy. W pewnych przypadkach
mechanizm ten może powodować zaburzenia
np. w postaci iluzji, kiedy domyślna część
zdania może wynikać z silnego oczekiwania
takiego właśnie zakoliczenia, lub omamów,
kiedy silne nastawienie lękowe powoduje
domyślanie się, że np. ktoś wypowiada oskarżające pacjenta słowa.

KONCEPCJE SEMANTYCZNE
Podstawową funkcją

sieci poznawczej
funkcja symboliczna, polegająca
na koordynowaniu informacji i metainformacji z rezultatami działania celowego czło
wieka. Funkcja ta obejmuje zatem tworzenie
reprezentacji otoczenia o różnym stopniu
abstrakcji i złożoności, rejestrowanie i analizowanie rezultatów operacji cząstkowych,
które prowadzą do rozwiązali kOllcowych
w kontekście przewidywanych wyników.
Funkcją sieci jest też redukowanie struktur
poznawczych i poszukiwanie równoważności
między różnymi domenami posiadanej wiedzy, bieżące koordynowanie i doprowadzenie
w razie potrzeby do zmiany celów tej aktywności. Przy spełnianiu tych funkcji uwzględ
niane są różne perspektywy czasowe, alternatywne konsekwencje, hierarchia potrzeb,
posiadane doświadczenie, stany emocjonalne,
warunki otoczenia itp.
Mózg człowieka interpolując symbole na
obszary, gdzie bezpośrednie doświadczenie
wykazuje luki i niejasności, pozwala mu twoumysłu jest

rzyć, opóźniać

i

modyfikować

reakcje, a za

pomocą "znaków werbalnych" do własnych
doświadczell włączać doświadczenia innych

ludzi. Langer [1976] utożsamia znaki z odruchem warunkowym. Okoliczność towarzysząca powstawaniu odruchu staje się znakiem
warunku, któremu dana reakcja w rzeczywistości odpowiada. Tutaj bierze swój początek
życie umysłowe, ponieważ tu właśnie rodzi
się błąd, a zatem i prawda.
Hoffman i wsp. [1994] przedstawili bardzo
szczegółowe badanie semantycznej zawartości omamów słuchowych czterech pacjentek. Punktem wyjścia dla tego badania było
pytanie - dlaczego omamowe głosy sąprzypi
sywane jakiemuś zewnętrznemu źródłu. Okazało się, że te treści były za każdym razem
specyficzne dla poszczególnych pacjentek
i dosyć ograniczone pod względem semantycznym. Porównano związki semantyczne
w wypowiedziach omamowych i w rzeczywistej rozmowie. Wyliczono, że w przypadku wypowiedzi omamowych było ich 204,
a w przypadku realnej rozmowy 205, co pozwala wnioskować, że wypowiedzi omamowe pod względem liczby związków semantycznych nie różnią się od nonnalnej mowy.
Prawdopodobnie powoduje to, że chorzy
traktują omamowe głosy jak normalną wypowiedź, a to z kolei prowadzi do przypisywania ich jakimś osobom poza nimi.
Z badall Paulsen i wsp. [1996] wynika, że
zaburzeniefunkcjonowania sieci semantycznej jest mniejsze u osób, które zachorowały
później i u chorych na paranoidalny podtyp
schizofrenii. Można przypuszczać, że powtarzające się treści omamów w kolejnych
epizodach schizofrenii wynikają z powtarzającego się uczynnienia tych samych elementów sieci semantycznej przez czynnik powodujący powtarzanie się epizodów choroby.
Leudar i wsp. [1996] stwierdzili, że wszyscy
pacjenci z rozpoznaniem schizofrenii niezależnie od obecności u nich objawów negatywnych i omamów słuchowych wykazywali
deficyt w wewnętrznym monitorowaniu planów fonetycznych. Deficyt ten nie wiązał się·
z zaburzeniami pamięci roboczej, uwagi, ani
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czasu reakcji wyboru i wydaje się, że jest on
specyficzny dla chorych na schizofrenię.
Hoffman [1986] próbował powiązać omamy słowne z rozerwaniem procesu planowania. Twierdził, że omamy słowne są wytwarzane w procesie dwuetapowym. Pierwszym,
koniecznym warunkiem tego procesu jest
pojawienie się częściowych planów, czy
bardziej precyzyjnego, gruntownego planu
nie związanego z czynnikami bieżących
zamierzel1. Hoffman odnosi się do planów
jak do obrazów głosowych. Omamy słowne
wg niego są tworzone w szczególnie trudnych sytuacjach planowania. Drugi konieczny warunek jest taki, że słowne obrazy są
interpretowane celowo i jeśli mają związek
z zewnętrznym działaniem to mogą być doświadczane jako "głosy".

ROLA PAMIĘCI

Fakt, że pamięć wyobraże11 może być bardzo żywa i szczegółowa, prowadzi czasem do
powstania błędnego przekonania, że zdarzenia, które sobie wyobrażaliśmy, wydarzyły się
w rzeczywistości. Bocker i wsp. [2000] starali
się sprawdzić hipotezę, że omamy wynikają
z pomieszania źródeł bodźców, czyli z trudności rozpoznania czy bodziec pochodzi ze
źródła zewnętrznego, czy z wyobraźni. Po zastosowaniu testów badających percepcję i ży
wość wyobraźni okazało się, że u pacjentów
przeżywających omamy istnieje związek pomiędzy ich intensywnością, a trudnościami
w odróżnianiu źródeł spostrzeganych bodź
ców. Osoba przeżywająca omamy przypisuje
błędnie swoje własne myśli źródłom zewnętrz
nym. Myśli pochodzące z jakiegoś źródła są
uzewnętrzniane i interpretowane jako pochodzące z innego źródła, nie są one zatem odpowiedzią na bodźce zewnętrzne, lecz są powodowane brakiem celowości działania.
Nie ulega wątpliwości, że omamy jakkolwiek są objawami wynikającymi z zaburzel1
percepcji, to w szczególny sposób dotyczą
też myślenia [Meehl 1989]. Są teorie uważa
jące omamy za wynik zaburzenia wydoby-
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wania informacji z pamięci. Inne mówią o zatarciu granic między rzeczywistością a wyobraźnią, o projekcji wyobrażel1 w przestrzel1
zewnętrzną·

Forgus i De Wolfe [1974] stwierdzili
w swoich badaniach zgodność między treścią
omamów i urojel1 a selektywnością percepcji
u pacjentów chorych na schizofrenię. Podkreślają oni, że treściowa zawartość objawów psychopatologicznych powoduje powstanie szczególnych kategorii poznawczych,
których chorzy używają do stworzenia włas
nej koncepcji świata.
Morrison i wsp. [1995] sugerują, że omamy słuchowe są związane z natrętnymi, narzuconymi myślami, których treść nie jest
przez osobę doznającą je akceptowana.
Twierdzą oni, że przypisanie takich myśli
źródłom zewnętrznym jest podtrzymywane
przez to, że takie podejście, choć nieświa
dorne, redukuje dysonans poznawczy, który
pojawia się jako nie dająca się pogodzić niezgodność tych myśli z przekonaniami żywio
nymi przez te osoby.
Część doświadczenia człowieka stanowi
wiedza nabyta od innych ludzi dzięki procesom komunikacji. Inna część to wiedza
w sensie właściwym, czyli uogólniona informacja o świecie zdobyta przez naukę. Całość
doświadczenia można uporządkować w szereg infonnacji wedle poziomu entropii. Na
jednym kOl1cU tego szeregu będzie informacja, której prawdziwość jest całkowicie pewna. Należy tu część wiedzy naukowej oraz
część doświadczenia osobniczego, a także
większość "świadectwa zmysłów". Na drugim kral1cu jest infonnacja niepewna, czyli
domysły, hipotezy, mity i przesądy, które są
przekonaniami. Są to elementy doświadcze
nia będące już własnym wytworem czło
wieka (lub innych ludzi), powstałe pod presją tych sił motywacyjnych, które określa
się jako motywację poznawczą. W każdym
razie, w doświadczeniu ludzkim odróżnia
się wiedzę od przekonal1, choć subiektywna
wiara w prawdziwość obu rodzajów informacji zależy od wykształcenia i może odbiegać od rzeczywistości. Jak wiadomo z badał1
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Festingera i innych, sfera niepewności jest tą,
w której doświadczenie kształtuje się pod
wpływem sił motywacyjnych.

Autorzy wykazali, że chorych na schizofrenię,
aktualnie przeżywających omamy cechowały
słabsze

umiejętności

różnicowania

źródła

bodźców

MONITOROWANIE RZECZYWISTOŚCI
Monitorowanie rzeczywistości jest teffi1inem, który opisuje proces rozróżniania między
zewnętrznymi a wewnętrznymi źródłami
infonnacji. Johnson i wsp. [1993] twierdzą, że
na sądy o źródle infoffimcji wpływają takie
czynniki jak: poziom ogólnej wiedzy, plastyczność czy sztywność przekonal'l, rodzaj
i przewidywane skutki błędu, kontekst społeczny i motywy osoby, która opisuje to, co
pamięta. Prawdopodobnie pamięć infoffimcji
pochodzących ze źródeł zewnętrznych jest
bardziej percepcyjna, przestrzenna i czasowa.
Pamięć generowana ze źródeł wewnętrznych
zawiera natomiast więcej infoffimcji o procesach poznawczych, które były zaangażowane
w kreowanie tej pamięci. Stwierdzono, że na
przekonanie o źródle pamięci wpływają też
zachowane infonnacje dotyczące innych zdarzel'l. To, co zapamiętujemy na podstawie infonnacji pochodzących ze źródeł zewnętrz
nych często określamy słowem "pamiętam",
a to co pochodzi ze źródeł wewnętrznych
słowem "wiem". W przeżyciach omamowych
zaciera się różnica pomiędzy przestrzenią
zewnętrzną i wewnętrzną. Ulega zmianie nie
tylko sam materiał zmysłowo spostrzegany,
ale zmieniają się wszystkie elementy procesu
spostrzegania. Swoiste zmiany psychiki osób
chorych na schizofrenię powodują zmniejsze7
nie regulującego wpływu otaczającej rzeczywistości na ich wyobrażenia, uczucia i zachowanie. Zmiany te polegają na upośledzeniu
bezpośredniości w odczuwaniu spostrzeżel'l
i bodźców z otoczenia, na osłabieniu dynamiki i afektu. Za taką koncepcją przemawiają wyniki badal1 Blakemore i wsp. [2000].
Porównano grupy chorych na schizofrenię,
chorobę afektywną i osoby zdrowe pod wzglę
dem różnicowania percepcji bodźców dotykowych dostarczanych przez eksperymentatora
z bodźcami pochodzącymi od nich samych.

w porównaniu z pozostałymi. Autorzy sugerują, że przyczyna tego zjawiska leży
w zaburzeniu mechanizmu tzw. self-monitoring, czyli tej funkcji, która pozwala nam na
odróżnianie zjawisk pochodzących od wewnątrz, czy z zewnątrz. Dodatkowo u tych cholych może mieć znaczenie poczucie zewnętrz
nego oddziaływania, czy sterowania.
Jeżeli chory relacjonuje przeżycia omamowe, to z definicji jest przekonany o ich
prawdziwości, zatem wypowiadane przez
niego sądy mają charakter przekonat'1. Z psychologicznego punktu widzenia tworzenie
się przekonat'1 próbuje się wyjaśnić interakcją układów emocjonalnego i poznawczego.
Crow [1998] uważa, że objawy pierwszorzę
dowe schizofrenii wynikają z dysfunkcji tego
współdziałania, z czym wiąże się niemożność
rozkodowania źródła doznall psychopatologicznych. Jeżeli pacjent traci zdolność rozdzielenia tego, co pochodzi od niego, a co ze
świata zewnętrznego - to jego tożsamość
może ulec dezintegracji. Już Minkowski za
podstawę omamów uważał zmianę postawy
chorego wobec postrzeganej rzeczywistości.
Chory przeżywa równocześnie dwa światy:
świat realny i świat omamów, które wzajemnie się przenikają.
AKTYWNOŚĆSUBWOKALNA

Nieco innego aspektu funkcjonowania
badall Pishkina i Williamsa [1983], opartych na hipotezie, że
u chorych na schizofrenię uszkodzone są tzw.
procesy pośredniczące w wydobywaniu
infonnacji z pamięci trwałej, co powoduje
skłonność do perseweracji i trudności wyboru odpowiedniej strategii przypomiriania.
Aby uzasadnić to przypuszczenie wykonali
badania aktywności wokalnej i subwokalnej, podczas wykonywania zadat'1 kategoryzacji wzorów geometrycznych przez grupę
chorych na schizofrenię i grupę kontrolną.
umysłu dotyczą wyniki
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Aktywność wokalna polega na głośnym wypowiadaniu skierowanych do siebie poleceń
w trakcie wykonywania zadania, lub "dyktowaniu" sobie kolejności działań, natomiast
aktywność subwokalna ogranicza się do bezgłośnego wypowiadania podobnych treści, co
można zbadać przyrządem mierzącym ruchy
mięśni głośni i krtani. Wykazano, że aktywność ta wzrastała proporcjonalnie do stopnia
trudności zadań, przy czym wzrost był więk
szy w grupie chorych. Zachowanie wokalne
i subwokalne w czasie rozwiązywania problemów jest mechanizmem prymitywnym,
często obserwowanym u dzieci. Pozwala to
przypuszczać, że wzrost aktywności subwokalnej u chorych jest próbą użycia tych bardziej prymitywnych mechanizmów pośredni
czących. Nie można wykluczyć, że zachodzi
tutaj zjawisko próby użycia dodatkowych
bodźców słuchowych w celu wzmocnienia
mechanizmu wydobywania informacji z pamięci długoterminowej.

Inny pogląd na zjawisko aktywności subwokalnej lub wokalnej znajduje się w koncepcji Baddeleya i Hitcha [1977]. W myśl
poglądów tych autorów, pamięć robocza,
której najbliższym odpowiednikiem w innych
teoriach jest pamięć krótkoterminowa, skła
da się z tzw. centralnego wykonawcy i pętli
artykulacyjnej. Pierwsza z tych struktur odpowiada za bieżące wykonywanie operacji
pamięciowych, druga zaś za chwilowe przechowywanie informacji w pamięci roboczej
dzięki ich nieustannemu powtarzaniu. To powtarzanie, zapobiegające zapominaniu ma charakter bezgłośnej artykulacji, czyli mówienia
do siebie, skąd pochodzi nazwa pętli miykulacyjnej. Stephane i wsp. [2001] po przeanalizowaniu badań dotyczących związku
pomiędzy słownymi omamami słuchowymi
a aktywnością subwokalną konkludują, że
nie stwierdzono uszkodze{J. strukhlralnych w
polach słuchowych pacjentów z omamami.
Znaleziono jednak dowody na elektrofizjologiczne odchylenia od normy w korze odpowiadającej za percepcję mowy. Dane uzyskane za pomocą funkcjonalnego obrazowania
mózgu nie są jednoznaczne, ale wskazują na
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lewy górny zakręt skroniowy jako jeden
z substratów dla powstawania omamów. Pole
Wernickego odpowiada za percepcję mowy,
a pole Broki za jej ekspresję, w związku
z czym to pierwsze odpowiada za powstawanie omamów, drugie za ewentualnie pojawiającą się mowę: subwokalną. Mimo rozwoju
badań mózgu przy użyciu skomplikowanych
technik nadal nie ma jednolitej teorii wyjaś
niającej czy i w jakim stopniu omamy wiążą
się z zaburzeniem połączenia "wewnętrznej
mowy" z "wewnętrznym uchem", a na ile
z uszkodzeniem "pętli fonologicznej".
PODEJŚCIE PSYCHOANALITYCZNE

W teorii psychoanalitycznej omamy nie są
nigdy wczesnym objawem psychozy, a pojawiają się jedynie wtedy, gdy dochodzi
do znacznego zaburzenia "ego". Są one wyrazem przekształcenia treści podświad01nych
i nieświadomych w świadome, w szczególnej sytuacji psychologicznej. Ten materiał
przybiera fonnę wyobrażeń zmysłowych,
które ulegają projekcji i wtórnie są przyjmowane jako pochodzące z przestrzeni zewnętrznej. Treść omamów odzwierciedla ich
psychodynamiczne znaczenie. Jeśli chory
przeżywa poczucie winy, to wyraża się w ono
omaITIach słuchowych krytykujących. Obawy
przed zachowaniami agresywnymi, czy popełnieniem morderstwa mogą być symbolizowane jako omamowo "widziane" straszne
zwierzęta lub potwory.
Jednym ze sposobów wywoływania omamów jest hipnoza. Wiele osób w transie hipnotycznym może przeżywać albo zasugerowane,
albo powstałe samoistnie słyszenie dźwięków
i głosów, widzieć ludzi czy miejsca, czuć róż
ne smaki i zapachy. Bliss i wsp. [1983] uważają, że związek między hipnozą a schizofrenią nadal nie jest dostatecznie poznany.
Po przebadaniu 45 pacjentów stwierdzili, że
rozpoznanie schizofrenii, psychozy schizoafektywnej i stanów granicznych jest przez
psychiatrów ustalane za często. Część tych
przypadków stanowią zaburzenia hipnotyczne
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u osób z osobowością nmogą (self hypnotic , ROLA METAFORY
disorders with multiple personalities), kiedy
Spitzer [1988] sugeruje, że pewne wypoto objawy psychopatologiczne mogą być gewiedzi chorych psychicznie, które zazwyczaj
nerowane przez spontaniczną autohipnozę.
są diagnozowane jako urojenia lub omamy, są
metaforami użytymi przez pacjenta do opisania jego "nieopisywalnych" przeżyć. Można
WPLYWY KULTUROWE
założyć, że wypowiedzi chorych dotyczące
W literatmze znajdują się dane wskazu- słyszenia przez nich głosów jest wyrażeniem
metaforycznym, szczególnie jeśli rozpatruje
jące na to, że czynniki kultmowe wywierają
się taką cechę omamów słuchowych, jak czę
wpływ na pewne aspekty psychopatologii
głównie przez to, że określają standardy norsto podkreślana przez pacjentów ich wszechmalności i nienormalności. Konieczność
wiedza i wszechmoc. O metaforyczności czy
przestrzegania pewnych obowiązujących re- niemetaforyczności wyrażenia decyduje nieguł społecznych może być przyczyną stresów
spójność dosłownego, zgodnego z kodem roprzekraczających indywidualne progi tolezumienia znaczenia słów. Metaforę można też
rancji. Schwartz i wsp. [1985] w badaniach określić jako wyrażenie, w którym wyrazy,
transkultmowych przy użyciu PSE nie zna- użyte niezgodnie z ich słownikowym znaleźli żadnych zależności między treścią objaczeniem, uzyskują nowe znaczenie. Powstaje
wów psychopatologicznych występujących ono w efekcie ukształtowania się nowego
w schizofrenii, a kultmą. Wpływy kultmowe kontekstu słownego, na fundamencie znasą bardziej istotne dla tworzenia się pewnych
czell dotychczasowych. Najogólniej można
konfigmacji osobowości, które nie mogą powiedzieć, że metafora to zespół wyrasprostać wymaganiom otoczenia [Mars ella
zów, w którym cechy znaczeniowe jednych
i Kameoka 1989].
wyrazów zostają przeniesione na drugie, na
Człowiek ujmuje poznawczo rzeczywiszasadzie zauważonego podobieIistwa między
tość (otoczenie, ludzi, siebie) nie tylko w asnimi, niekiedy nawet odległego. W ten sposób
pekcie statycznym, ale również w aspekcie tworzy się nowa swoista całość semantycznodynamicznym, w ciągłej zmienności, która -obrazowa, która jest podstawą komunikostale ma miejsce tak w świecie fizycznym,jak wania się nie wprost [DobrzyIiska 1988].
i ożywionym, a zwłaszcza w świecie społecz
Rozważanajest także możliwość, że omanym. Omamy często pojawiają się w związ my mają charakter wyobrażenia. Subiektywku z zewnętrznymi sytuacjami, jak np. w cza- ny zapis doświadczenia zmysłowego, "wysie posiłku albo w obecności ludzi, lub też obrażenie zmysłowe" nie jest bezpośrednią
w samotności, co wskazuje, że pozostają one odbitką rzeczywistego doświadczenia, lecz
w pewnym związku z sytuacj ą kontekstową.
"rzutowany" jest w trakcie procesu kopiowaGarety i wsp. [2001J przytaczająliczue do- nia w nowy wymiar, bardziej lub mniej stawody przemawiające za rolą czynników spo- bilną formę, którą nazywamy "obrazem".
łeczno-poznawczych w powstawaniu omaTych obrazów, kiedy już powstaną, nie determów i mojeń. Należą do nich: urodzenie się minuje w sposób trwały i stały model zjawiw mieście, odrzucenie w dzieciństwie, utrata ska naturalnego na podstawie którego porodziców w dzieciństwie, mazy psychiczne, wstały, stają się bowiem od niego niezależne.
upokorzenia, przynależność do grupy etnicz- Potrafimy je na ogół przywołać, mają one
nej niżej stojącej na drabinie społecznej. Czyn- zdolność "znaczenia" rzeczy. Są bowiem
niki te mogą doprowadzać do ukształtowania wyobrażeniami rzeczy, symbolami, poprzez
się niskiej samooceny i depresyjnych schemaktóre je pojmujemy, pamiętamy, rozważa
tów spostrzegania społecznego, a to z kolei do my, nie stykając się z nimi w danej chwili.
pojawienia się objawów psychozy.
Wyobrażenia sąnajłatwiejszymi narzędziami
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abstrahowania pojęć z burzliwego strumienia
one od pojedynczego,
statycznego wyobrażenia do scen. Większe,
bardziej złożone elementy, które symbolizują
zdarzenia mogą zawierać coś więcej niż
jedynie składniki wizualne, kinestetyczne lub
słuchowe. Langer [1976] nazywa je "fantazjami", które wywodzą się ze szczególnego
doświadczenia, sięgają wydarzeń, których
było się świadkiem. Jednak pierwotne wyobrażenie szybko się wyabstrahowuje i użyte
symbolicznie przedstawia wszelkie odmiany
faktycznego wydarzenia.
Każde wydarzenie lub zjawisko, jakie obserwujemy, jeśli ma się utrwalić w pamięci,
musi zapisać się jako fantazja, wyobrażenie,
za pomocą którego można je ponownie wywołać w wyobrażni, albo rozpoznać, kiedy
pojawi się powtórnie. Wszystko, co dzieje się
za drugim razem, przypomina albo nie przypomina tego, co zdarzyło się pierwszy raz.
Fantazja, czyli wyobrażenie pojęciowe, powstaje stopniowo z wielu wrażeń, lecz jej
zrąb zostaje wyabstrahowany przy pierwszym kontakcie. Sprawia to, że póżniejsze
przykłady sąjuż "znane".
Są badania wskazujące, że wzory myśle
nia spotykane u pacjentów z omamami wzrokowymi są podobne do pewnych fragmentów
myślenia używanego w procesach decyzyjnych [Nayani i David 1996]. Silne nastawienie emocjonalne zniekształca przebieg opisanych wyżej procesów. Te nastawienia mogą
się wiązać zarówno z życzeniowym oczekiwaniem jak też i obawą, która też jest formą
oczekiwania, ale zabarwioną negatywnie.
Może się to odbywać przez subiektywne
zawyżanie prawdopodobiellstwa pojawienia
się przedmiotu oczekiwanego. Gdyby w danej sytuacji nie miało miejsca obciążenie
emocjonalne, to na podstawie posiadanego
doświadczenia możliwe by było dokonanie
korekty i taka interpretacja zjawiska nie
miałaby miejsca. Zdarza się, że za wskaź
niki obecności przedmiotu oczekiwanego są
przyjmowane niewystarczające dane sensoryczne. Bez obciążenia emocjonalnego nie
zostałyby one zinterpretowane w taki sposób.
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PODSUMOWANIE

wrażeń. Rozwijają się

Podsumowując, najwięcej uwagi psychologów w poszukiwaniu etiologii omamów
przyciągają zaburzenia poznawcze, szczególnie dotyczące myślenia jako procesu
przetwarzania informacji. Dotychczas nie
wyjaśniono, które etapy tego procesu ulegają większym zaburzeniom. Jedni badacze przywiązują większą wagę do zaburzeń w początkowych etapach, szczególnie
podkreślają rolę uwagi, której zaburzenie
powoduje nieprawidłową selekcję bodź
ców niosących informacje i zaburzenie ich
różnicowania. Inni większą rolę przypisują
zakłóceniu procesów planowania, zaburzeniom semantycznym, które wiążą się
z wydobywaniem informacji z magazynu
pamięci, spostrzeganiu kontekstu, zacieraniu się różnicy pomiędzy przestrzenią wewnętrzną i zewnętrzną. Rozważana jest też
koncepcja, że wypowiedzi omamowe są
pewną metaforą na opisanie przez pacjenta
przeżyć, które są dla niego niezrozumiałe.
Powszechnie uważa się, że u chorych na
schizofrenię istnieje w pamięci aktywność
interferująca, która powoduje funkcjonalne
zaburzenie spostrzegania kontekstu. Evans
i wsp. [2000] sugerują, że omamy słucho
we występują w przypadku zaburzonego
mechanizmu przetwarzania infonnacji zarówno w jego fazach początkowych, czyli
tych, które zależne są od skupienia uwagi na
dopływających z zewnątrz i z wewnątrz
organizmu bodźców, jak i w fazach końco
wych, kiedy tworzą się struktury metalingwistyczne, w czym bierze udział proces atrybucji. Wg Cameron [2002] pamięć
robocza u pacjentów z objawami pozytywnymi pozostaje niezaburzona, inaczej niż to
się dzieje u pacjentów z przewagą objawów
negatywnych.
Przedstawione koncepcje nie są zatem ze
sobą sprzeczne, szczególnie, kiedy ma się
namyśli omamy głosowe, najczęstsze w schizofrenii. Nie są też sprzeczne z innymi koncepcjami, omawianymi w I części tej pracy
[Grzywa i wsp. 1997].
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