Съвременен. Актуален. Пълен. Напълно интегриращ DSM-5 (Диагностичен и
статистически наръчник на психичните разстройства), този текст предлага
най-актуалното представяне на психопатологията, което е на пазара.

Чаках този учебник повече от десет години! Причината е проста: той
очертава логиката на появата на психично разстройство, процеса на
развитие от всички ъгли и разумните подходи към терапията – с много
фигури и графики… Не съм била толкова вдъхновена по отношение на нов
учебник от много дълго време.
Марта В. Лоу, Щатски университет Уинстън–Сейлъм

Страхотни примери, ясни дефиниции, превъзходни илюстрации. Лесен
за четене, особено за бакалавърски курсове. Главите са добре организирани.
Много съвременен, представя превъзходна информация за невронауката зад
психопатологията. Освен това има и много добро представяне на DSM-5.
Дейвид М. Фелдман, университет „Бари“

Мисля, че това е страхотен подход към психопатологията, отразяващ
силно актуалния интегративен подход към невронауката и нейното взаимоотношение със средата.
Дейвид Е. Гард, Университет на Сан Франсиско

Чел съм няколко учебника, които отразяват ревизирания DSM , и те не
са толкова добре написани, нито пък представят толкова много графики и
схеми, които подпомагат обяснението.
Елизия В. Клемънс, Университет на Северно Колорадо

Тези глави са лесни за осмисляне и следване. Критериите за диагнозите са
добре представени за студентите и учебникът елиминира необходимостта
те да си купуват допълнителни книги като DSM (тъй като критериите са
включени).
Ашли М. Ролник, Чикагски университет „Лойола“

Ключови характеристики

•

Критичната оценка на DSM-5 е изцяло интегрирана в текста, за да се цитират
по-нови ключови изследвания и да се осигури най-актуалното представяне на
областта.

•

Ангажиращите, изпълнени със състрадание разкази от първо лице и изследванията на клинични случаи представят множество гледни точки към индивидуалните преживявания и позволяват да се изпитва емпатия чрез примерите от
първо лице.

•

Основаните на доказателства изследвания и силното и балансирано отразяване
на теорията осигуряват основата, от която се нуждае всеки.

•

Интегрираното представяне на невронауката и най-авангардните изследвания
дават достъпна и завладяваща представа за посоката, в която е поела областта.

•

Изобилните педагогически илюстрации вдъхват живот на ключови концепции и
понятия, за да насърчат задълбоченото разбиране на материала.

•

Отразена е актуалната работа в областта на когнитивната и афективната невронаука, епидемиологията, етологията и генетиката, както и изследванията в
традиционната психологическа литература.

•

Глобалната рубрика „Призма“ във всяка глава повдига важни обществени и
културни въпроси.

•

Представени са критериите за изследователската сфера на Националния институт за психично здраве (RDoC) за разбирането на психопатологията.

•

Еволюционната перспектива поставя анормалната психология в по-широк
контекст.

•

Проверката на понятията и концепциите във всяка глава, въпросите за преговор
в края на главите и ключовите термини помагат да се овладеят ключовите конструкти.
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Предговор

Ê

нигите по анормална психология от средата на миналия век до голяма степен съдържат
описания на конкретни разстройства. Не е писано обаче много за преживяванията на хората
с психично разстройство. Оттогава обществото има нова концептуализация за това какво
означава да имаш психично разстройство. По-силно е съзнанието за това колко много хора
с психично разстройство са способни да водят пълноценен живот и да имат продуктивно
професионално занимание. В този текст искам да представя някои от тези хора и да опиша техните преживявания.
Освен това в учебниците от миналия век не се пишеше много за изследванията. Проучванията, които
се цитираха, се фокусираха изключително върху анормалната психология. Те не бяха свързани с по-общата
човешка природа и как психичното разстройство е част от еволюционната ни история и е свързано с човешките познавателни и моторни процеси и емоции. В много отношения областта на анормалната психология по онова време оставаше несвързана с другите области на психологията, както и с науките за
живота.
Скачайки напред към началото на XXI век, учебниците по анормална психология започваха да представят повече изследвания. Броят изследвания, свързани с невронауката обаче, беше ограничен. Нямаше
особена информация за изобразяването на мозъка и начина, по който различните разстройства са свързани
едно с друго на подлежащо ниво. Започваше обаче да се осъзнава, че психичното разстройство е сложен
процес и не може да се обясни на едно-единствено равнище, например възможността то да се предизвиква
от един-единствен ген.
Използвайки тази по-широка перспектива, дихотомните позиции на природата срещу възпитанието,
или вроденото срещу заученото, се сливат в по-големия въпрос как аспекти на всяко от тях водят до разбирането на поведението и опита и тяхното взаимоотношение с психичното разстройство. Разбирането,
че човешкото поведение и опит се осъществяват на редица различни нива на анализ, замества строгия дихотомен подход, който изправя едното срещу другото ниво. На молекулярно равнище например знаем, че
гените трябва да се активират и изключват. Това означава, че множество съществени човешки процеси се
ръководят от средата. На по-високо равнище дебатите за генетиката срещу културата може да са с ограничена стойност, ако не разбираме начина, по който хората живеят в културата и са повлияни от историческата среда. Това ни води до стойността на еволюционната перспектива.

Развитие на еволюционна перспектива
Еволюционната перспектива изследва близкото взаимодействие на организмите с тяхната среда. В тази
тясна връзка организмът търси начини да реши фундаменталните проблеми или предизвикателства на съществуването си. Това е вярно, независимо дали той има психично разстройство, или не. Средата за хората
включва не само природата, но и културата. През цялата си еволюционна история винаги сме живели в
групи с други хора. Начинът, по който културите разбират и решават проблемите, свързани с психичното
разстройство, е един от въпросите с ключово значение, които ще изследвам в тази книга. Еволюционната
перспектива освен това ни дава разбиране защо някои разстройства, като шизофренията, се наблюдават в
сходен процент по света, а други варират по географското местоположение.
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Анормална психология

Развитие на техниките за изобразяване на мозъка
След като навлязохме в ХХІ век, важните за психологията въпроси бяха прегърнати от невронауката. Това
даде възможност на двете сфери да се обогатяват и да интегрират научната информация за важни психологически въпроси. През последните двайсет години станахме свидетели на изместване на фокуса, което
включи „десетилетието на мозъка“, както и истинската поява на когнитивната и афективната невронаука.
Редица учени също са започнали да се питат как невронаучните подходи могат да влияят върху разбирането
на психопатологията и да подпомагат диагностицирането на различните типове психични разстройства.
Освен генетичните и еволюционните перспективи, скорошното развитие в областта на изобразяването
на мозъка е осигурило важни перспективи към психопатологичните процеси. Тези техники включват
функционалния магнитен резонанс (fMRI), електроенцефалографията (ЕЕГ) и магнитната енцефалография (МЕГ). Техните принципи трябва да се разбират от студентите, които искат да имат основни
познания за психопатологията. Тези техники започват да подчертават начина, по който основните кортикални мрежи могат да отразяват конкретни промени в психопатологичните състояния и да ни доведат
до по-добро разбиране за начина, по който нормалните социални и емоционални процеси могат да станат
дисфункционални. Например знаем, че в мозъка има различни базисни мрежи, някои от които участват във
вътрешни процеси като реене на съзнанието, когато няма външна стимулация, а други се активират, когато
се изисква взаимодействие с външния свят. Редица изследователи са се опитвали да формулират как тези
т.нар. мрежи по подразбиране, както и други мрежи са свързани с психопатологията. Други изследователи
са се фокусирали върху емоционалните вериги, които са или недостатъчно, или свръхактивирани при определена психопатология.

Последици за терапията
Нещо повече: интегрирането на изследванията от невронауката и традиционните психологически изследвания способства за изясняване на ефикасността и механизмите на психотерапиите. Например неотдавнашни изследвания с изобразяване на мозъка показват, че различните модалности на функционирането
са опосредствани от естеството на психотерапията. От друга страна, изследванията върху терапията на депресия показват, че психотропните лекарствени медикаменти действат „от долу нагоре“, като влияят върху
лимбичните зони, които на свой ред оказват въздействие върху по-висшите корови мрежи. Обратното,
когнитивните терапии действат „от горе надолу“, като влияят върху префронталната кора (ПФК), а тя
на свой ред има потискащ ефект върху по-нисшите мозъчни процеси. Дори в рамките на изследванията
върху резултатите от традиционната психотерапия има ново усещане за интегриране на традиционните
дихотомни позиции. Това включва стремежа към конкретизиране на емпирично подкрепени процедури,
като успешното взаимоотношение между клиент и терапевт, което определя резултата от терапията. От
гледна точка на превенцията напоследък се увеличават невронаучните изследвания, които показват начина,
по който обогатената среда, както и физическите упражнения могат да влияят върху развитието на мозъка
и да играят важна роля в превенцията както на патофизиологията, така и на психопатологията.

Нови перспективи в анормалната психология
По същия начин, по който психологията предлага важно прозрение на нивото на системите от гледна точка
на човешкото поведение и опит, е абсолютно наложително учебниците по анормална психология да започнат да предлагат такава интегративна перспектива. Например най-новите гледни точки в социалната
невронаука показват, че не е продуктивно да се преподава анатомията на мозъка или емоционалността в
една глава, а социалните взаимоотношения, влиянието и възприятието – в друга. В общността на изследо-
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вателите на психопатологията все повече се разбира начинът, по който различните разстройства отразяват
нарушения на социалните процеси и мозъчните функции, свързани с тях. С такъв интегративен подход
студентите могат да започнат да разбират природата на нарушените взаимоотношения на различни нива,
включително когнитивни, афективни и моторни процеси.

Този учебник
Целта на този текст е да обедини актуалните гледни точки в разбирането на психичните разстройства.
Освен традиционната психологическа литература ще бъде разисквана и допълнителна информация от
когнитивната и афективната невронаука, етологията, еволюцията и генетиката. Фокусът е върху унифицирането и интегрирането на тези разбирания в едно по-широко обсъждане.

